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zxxEspaço dos leitores
“Espaço Jovem”

Carolina Pires Silva
JS Nazaré

zx Entrámos em 2022, o suposto
ano em que a pandemia acabaria, e
a luta contra o vilão que nos assombra há dois anos daria tréguas. É
hora de nos focarmos em todos os
problemas, lutas e questões que a
COVID-19 encobriu.
A discussão central prendeu-se
à volta do setor da saúde e das perdas no setor económico onde se
evidenciaram a escassez de recursos materiais e sobretudo
humanos no SNS e nas dificul-

dades em que alguns setores
chaves na nossa economia encontraram, nomeadamente, o setor
industrial e o turístico.
Durante este período, esquecemos a questão humana e as suas
relações, o que nos leva a questionar: E as pessoas, como
ficaram?
As pessoas ficaram para segundo plano, e assistimos a um conjunto de acontecimentos que nada valorizam o ser humano e, que no

fundo, nos envergonham e trazem
alguma
deceção
enquanto
sociedade.
Exemplos como, a morte de
Bruno Candé, a morte da pequena
Valentina, vítima de um sistema de
proteção social que falhou, as 36
mulheres que morreram às mãos
dos seus maridos, namorados e exnamorados (um nome que me salta
à mente e à alma, a Beatriz Lebre,
estudante na mesma faculdade que
eu) mortos e agredidos porque

dizem "não".
E agora, o que fazemos?
Fazemos e teremos que fazer tudo!
É a nossa obrigação, enquanto
cidadãos denunciar e lutar todos os
dias contra o racismo; proteger crianças indefesas, mesmo dos seus
pais; acabar com a frase feita de
"entre marido e mulher não se mete
a colher"; mete-se sim, a colher, o
garfo, a polícia e tudo ao barulho.
É claro que enquanto cidadãos
individuais, o nosso papel pode ser

visto como menor, contudo, existem políticas que terão de ser ajustadas às necessidades do nosso
país. E é por isto, que este mês de
Janeiro é fulcral, somos novamente
chamados às urnas para exercer o
nosso dever e direito de voto, para
que sejamos ouvidos enquanto
sociedade e que as políticas se
adequem para vermos o fim das
múltiplas injustiças sociais ainda
existentes. zx
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gua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro,

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

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

que pauta a sua prática pelo Código Deontológico dos Jornalistas.
REGIÃO DA NAZARÉ considera que a existência de uma opinião pública infor-

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

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

que correspondam aos interesses da população local.

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

mais variados campos de actividade e correspondendo às motivações e interesses
de um público plural.

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

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

REGIÃO DA NAZARÉ recusa o sensacionalismo, apostando numa informação

REGIÃO DA NAZARÉ aposta numa informação diversificada, abrangendo os

poder político e da acção de interesses particulares.

região onde o Região da Nazaré se inscreve.
REGIÃO DA NAZARÉ participa nos debates que se colocam à população e é
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Nazaré aprova orçamento de 20,9
milhões de euros para 2022
zx A Câmara da Nazaré irá go-

na maior fatia da despesa, com mais de

vernar-se em 2022 com 20,9 mi-

5,5 milhões de euros orçamentados,

lhões de euros, uma descida de

embora seja a rubrica despesas com o

628.758 mil euros relativamente à

pessoal a que registará maior subida,

verba orçamentada para este ano.

pois o município prevê gastar 5,2 mi-

O valor do Orçamento e as Grandes

lhões de euros (mais 11,2%) do orçamen-

Opções do Plano do município para 2022

tado em 2021.

foi aprovado por maioria, socialista, com

O aumento estimado do salário míni-

os votos contra dos vereadores do PSD e

mo nacional, a atualização de outras

da

posições remuneratórias e o aumento do

CDU,

na

última

Assembleia

Municipal do ano 2021.

DR

número de colaboradores, na área da

De acordo com os documentos previ-

educação e no âmbito das transferên-

sionais, a sustentabilidade financeira é a

cias de competências, estão na base

grande prioridade, cimentada em vários

desta subida de custos estimada.

valores, entre os quais a receita que

As Grandes Opções do Plano (GOP)

prevê arrecadar, que será no valor de

colocam as funções sociais no topo das

14,6 milhões de euros de receita cor-

prioridades, com 43,6% do orçamento, a

rente e seis milhões de receita de capi-

que se seguem as funções económicas,

À autarquia não é permitido o abaixa-

existirem prioridades e que se o nível de

a nós não investindo em áreas como a

tal.

com 37,1%, outras funções com 12,7% e,

mento dos impostos uma vez que a

despesa continuar assim corre-se o

cultura, muito aquém do que seria

por fim, as funções gerais, com um peso

Nazaré faz parte de um conjunto de

risco de estar mais 9 anos para chegar

necessário, para além de dotarem o

de 6,4%.

As transferências correntes, esti-

municípios abrangidos pelo Programa

ao equilíbrio financeiro não poderíamos

Orçamento de verbas avultadíssimas,

quais provenientes da Administração

Os impostos continuarão nas taxas

de Apoio à Economia Local e recorreu

votar de outra maneira", explica Fátima

para eventos como o futebol e andebol

Central) e a cobrança de impostos, como

máximas em 2022, isto é, 0,25% de Taxa

em 2018 a um empréstimo de 32 milhões

Duarte, do PSD.

de praia, ou vernas avultadíssimas para

o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),

Municipal de Direitos de Passagem;

de euros do Fundo de Apoio Municipal

Para a CDU, o documento mantém as

com uma verba superior a 4,6 milhões

1,5% de Derrama (lucro tributável

(FAM), o que impede o município de

linhas base de orientação sob critica da

de euros, e o Imposto Municipal Sobre

sujeito e não isento de imposto sobre o

descer os impostos.

coligação devido ao baixo investimento

A CDU acusa, ainda, a maioria PS de

as Transmissões Onerosas de Imóveis

rendimento de pessoas coletivas), reter

nas atividades culturais do concelho e

se esquecer da resposta ao problema da

(IMT), que ultrapassa os 2,3 milhões de

5% do Imposto sobre o Rendimento

grandes investimentos em atividades

falta de habitação para os habitantes.

euros, alimentará a receita corrente da

Singular (IRS) e fixar o Imposto

"Um orçamento não é mais do que um

Autarquia.

Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,8%

desenrolar de intenções e quando este

"Mantém as linhas base que a CDU

que as famílias têm atravessado porque

para prédios rústicos e 0,45% para pré-

vem acompanhado de um relatório do

tem vindo a criticar desde que o PS

a excessiva promoção tem inflacionado

dios urbanos.

FAM que alerta para a necessidade de

pegou nos destinos no concelho, quanto

os preços da habitação". zx JL

madas em 4,9 milhões de euros (72% dos

Do lado da despesa, prevê-se que a
aquisição de bens e serviços se traduza

Do lado da oposição, ouvem-se criticas ao "despesismo" da Autarquia.

zx

O ascensor está encerrado

para a realização de diversas

da aos ensaios e testes em todos os

infraestruturas com décadas e aumen-

mecanismos.

to do conforto e segurança.

operações de manutenção de

Durante a interrupção do serviço, o

É um dos mecanismos de transporte

equipamentos, ao longo deste

transporte de passageiros será assegu-

por cabo mais utilizados no país. Em

mês.

rado por autocarro, nas paragens:

2019, antes da pandemia do novo coro-

Mercado (horas certas) e Sítio (meias

navirus, transportou 1.023,281 pessoas,

horas).

o que o tornou no transporte por cabo

A paragem deste meio de transporte,
que liga a Praia ao Sítio da Nazaré, está

o vereador João Paulo Delgado.

"Tem sido um dos graves problemas

como futebol e andebol de praia.

Ascensor parado para manutenção

eventos de um dia, como o Surf," critica

zx

BREVE

DR

Obras na Rua
Professor
Arlindo Varela
vão prolongarse até março

A Rua Professor

zx

programada para o período de 3 de

O transporte centenário tem vindo a

que mais passageiros serviu durante

Arlindo Varela, em Valado

janeiro a 7 de fevereiro, com a última

ser alvo de várias obras de requalifi-

esse ano, segundo divulgou o Instituto

dos Frades, freguesia do

semana de encerramento a ser destina-

cação, focadas na substituição de

da Mobilidade e dos Transportes, I.P. zx

concelho da Nazaré, irá
manter-se cortada ao trânsi-

Segunda fase de reabilitação de arruamentos
na Av. Vieira Guimarães inicia a 10 de janeiro

to até março devido à necessidade de prorrogação dos
trabalhos em curso na Praça
25 de Abril.
O trajeto, nomeadamente

zx A segunda fase da empreita-

As obras irão levar ao condiciona-

desvio do trânsito na Rua Grupo

e lancis), instalados espaços verdes,

do

da de reabilitação dos arruamen-

mento do trânsito nesta artéria, exceto

Desportivo Os Nazarenos e na Rua das

mobiliário urbano e iluminação pública,

sageiros

tos na Av. Vieira Guimarães teve

para moradores, cargas e descargas, e

Traineiras, em direção à Avenida do

podem ocorrer engarrafamentos pela

públicos, continuará a ser

início a 10 de janeiro, estimando-

a alterações à circulação automóvel

Município e Avenida Manuel Remigio

entrada e saída de viaturas e máquinas

feito pela EN 8-5 (Avenida da

se que fique concluída durante a

numa extensão aproximada de 650

(marginal).

utilizadas na execução e acompa-

Nazaré). zx

primeira quinzena de junho do

metros.

próximo ano.

O plano de obras prevê, assim, o

Durante a fase de obra, em que serão
feitas pavimentações (calçadas, lajedos

nhamento das atividades existentes em
obra. zx JL

transporte
de

de

pas-

transportes

nazaré
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Padrinho da máfia russa preso
na Nazaré geria fundo de ladrões
zx Stepan Furman, 58 anos, um

Procurado desde 2018 pelas autori-

mas nunca por muito tempo, já que, e

de "vor v zakone" (ladrão na lei), o topo

como tráfico de droga, homicídios,

dos principais mafiosos russos

dades russas, deixou o seu rasto em

de acordo com um artigo do JN, tem

na hierarquia criminosa russa, após

roubos e extorsão, até agosto de 2019,

e chefe do crime organizado na

Montemor-o-Velho, onde já comprara

usado a sua esfera de influências para

ter cumprido pena de prisão, em 1994.

segundo a acusação da Federação

região de Murmansque, Norte da

um apartamento. Era vigiado pelos

corromper a justiça ou evadir-se.

Quando saiu, passou a chefiar a

Russa.

Rússia, foi detido no verão pas-

inspetores da Unidade Nacional de

Saiu da Rússia em 2018, quando

"Murmansky", máfia da região de

Depois da detenção, o russo opôs-se

sado, na Nazaré.

Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia

sentiu que o cerco começava a apertar.

Murmansque, 200 quilóme-tros a

à extradição para a Rússia. Após

Judiciária.

Um mês depois era emitido um man-

norte do Círculo Polar Ártico, daí tam-

recursos, o Supremo Tribunal de

Portugal com a companheira há dois

Foi detido, sem oferecer resistência,

dado de captura internacional. Passou

bém ser conhecido como Stepan

Justiça confirmou a extradição. Está

anos. Tinha dois passaportes falsos -

no dia em que andava a passear por

por França e Alemanha e, em agosto

Murmansk.

acusado de "ocupar a mais alta

um romeno e outro israelita. Liderava

Fátima, Óbidos e Nazaré, que termi-

de 2019, instalou-se definitivamente

um grupo responsável por homicídios,

nou ao jantar num dos melhores

em Portugal com a companheira.

tráfico de droga, roubos, fraudes e

restaurantes da Nazaré, a 20 de junho.
Stepan já foi detido outras vezes,

Segundo o JN, o homem vivia em

extorsões.

Montou e liderou o crime em várias

posição na hierarquia criminosa", o

cidades da região, reunindo regular-

equivalente a associação criminosa

No artigo, contextualiza-se a vida de

mente com "vor v zakone" de outras

portuguesa, e enfrenta uma pena de

Stepan Furman, que ganhou o estatuto

regiões para a prossecução de crimes

até 15 anos de prisão. zx JL

GNR apreende mais de 150 quilos
de pescada subdimensionada
zx Cerca de 156 quilos de pescada

subdimensionada

foram

uma coima que pode ascender a um
máximo de 37.500 euros.

apreendidos, na Nazaré, no pas-

Depois de controlo higiossanitário, o

sado dia 6 de janeiro. A operação

peixe tem como destino várias institui-

surgiu de uma ação de fiscaliza-

ções de solidariedade.

ção da GNR em que os militares

A ação foi levada a cabo pela Unidade

"detetaram, nas imediações do

de Controlo Costeiro (UCC), através do

recinto da lota, uma mulher de 37

Subdestacamento de Controlo Costeiro

anos na posse 156 quilos de

da Nazaré.

pescada sem que tivesse a medi-

No comunicado, a GNR destaca que

da mínima estipulada por lei

"uma medida de gestão sustentável do

para ser comercializada, resul-

pescado é o respeito das medidas míni-

tando na sua apreensão".

mas de captura, cujo objetivo é melho-

No comunicado, a GNR adianta que a
mulher foi identificada e multada, com

DR

rar a rentabilidade potencial do recurso." zx

Homem condenado a 14
meses de pena suspensa
por incêndio na Nazaré

GNR apreendeu 87 quilos
de espadarte
zx

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do

Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré da GNR, no
dia 15 de dezembro, apreendeu 87 quilos de espadarte, no Porto
de Abrigo da Nazaré.

zx O Tribunal da Nazaré conde-

incêndio que se propagou à mancha flo-

que estes, de prevenção nessa noite,

Numa ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a

nou um homem de acusado do

restal" e, de seguida, "abandonou o

fossem chamados ao local e envidassem

comercialização de pescado fresco, os militares fiscalizaram uma embar-

crime de incêndio florestal a uma

local".

esforços na extinção do incêndio".

cação que continha no seu interior três espadartes, estando a sua captura

pena suspensa de um ano e dois
meses de prisão.
Na sua página na internet, o MP

A área ardida foi de 0,001 hectares de

A sentença divulgada foi proferida em

herbáceas, sendo que, segundo a sen-

21 de dezembro de 2021 e ainda não

tença, "o fogo não se alastrou mais de-

transitou em julgado.

vido

dos

O processo, na fase de inquérito, foi

do que o arguido, em setembro de 2020,

bombeiros", aos quais o homem, de 30

dirigido pelo Ministério Público da 1.ª

"numa área contínua de terreno flore-

anos, foi também condenado a pagar 500

Secção

stal, confinante com povoamentos

euros.

pronta

intervenção

do

Departamento

No decorrer da ação foi identificado o mestre da embarcação, um homem
de 52 anos e elaborado o respetivo auto de contraordenação, cuja coima pode

escreve que o Tribunal deu como prova-

à

interdita por a quota de pesca permitida estar esgotada.

de

ascender ao valor de 37 500 euros.
O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário,
será entregue a várias instituições de solidariedade social.

Investigação e Ação Penal de Leiria, com

A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o

urbanos, no concelho da Nazaré, lançou

De acordo com o tribunal, o homem

a coadjuvação do Departamento de

respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a

fogo a vegetação seca, composta por

terá ateado o fogo "devido a quezílias

Investigação Criminal de Leiria da

rentabilidade potencial do recurso. zx

fetos e herbáceas, criando um foco de

com terceiros, bombeiros, pretendendo

Polícia Judiciária. zx JL
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Centro de Testagem à COVID-19 da
Nazaré já abriu
zx O Centro de Testagem à

cionado com o Ministério da Saúde,

COVID-19 da Nazaré abriu na

"ficam criadas as condições necessárias

passada segunda-feira, dia 10 de

para a operacionalização deste Centro,

janeiro,

na

que vem reforçar a capacidade de

Bonarte, no Parque Atlântico,

testagem à COVID-19, no concelho da

Sítio da Nazaré. O serviço resulta

Nazaré".

localizando-se

de uma parceria da Câmara
Municipal

com

a

Policlínica

Benedita - Grupo H Saúde.

DR

O Centro "é uma forma de fortalecer e
de dar segurança a toda a comunidade,
sendo, igualmente, importante conti-

"A Presidência da Câmara, atenta à

nuarmos e apoiarmos as necessidades

evolução da pandemia, à situação de

locais", diz Henrique Henriques, Diretor

saúde pública no concelho e à economia

Executivo do Grupo H Saúde.

local, encetou, conversações com a

O sistema de testagem à Covid-19 é

ARSLVT com vista à instalação deste

em regime Drive Thru, com "Teste PCR",

Centro de Testagem, que esperamos

por zaragatoa SARS - COV-2, e Testes

que venha a ser mais um forte contribu-

Rápidos Antigénio. "Com esta última

to do Município na rápida resposta às

opção é possível testar os munícipes de

necessidades da população, que tem

forma mais rápida e simples, uma vez

sentido, dificuldades de acesso aos

que este teste não requer equipamentos

destina-se ao comércio, instituições,

testes", explica o Presidente da Câmara

complexos e os resultados estarão

munícipes e serviços do concelho, e irá

Assim, desde a passada segunda-

As marcações para os testes deverão

da Nazaré, Walter Chicharro.

prontos em cerca de 15/20 minutos".

Policlínica, na Benedita.

Saúde.

funcionar numa primeira fase, de

feira estão a realizar-se colheitas no

ser feitas através do número da

Através deste acordo, com este

"O Centro, que tem capacidade para

segunda a sábado, das 8h00 às 15h00",

Drive Thru da Nazaré. Aos domingos e

Policlínica Benedita: 262925610 ou

prestador de serviços de saúde conven-

realizar 1000 testes semanalmente,

refere o responsável pelo Grupo H

feriados, os testes serão realizados na

através do website www.grupoh.pt. zx JL

Assembleia da Nazaré reclama
centro de vacinação
zx A Assembleia Municipal da

deputados, dando o exemplo da Nazaré,

de um espaço (no exterior ou interior)

Nazaré aprovou uma moção onde

no distrito de Leiria, onde dizem haver

do centro de saúde, com condições ade-

solicita ao Ministério da Saúde a

cerca de quatro mil utentes sem médi-

quadas à receção dos utentes em

abertura de um centro de vaci-

co de família, sobretudo nas freguesias

espera, quer para a vacinação ou outro

nação na vila.

de Valado dos Frades e Famalicão, onde

serviço", e consideram prioritária "a cri-

há apenas um médico para toda a po-

ação de um espaço de testagem de

pulação.

reforço [durante a época natalícia] e

A "grave lacuna na assistência na
doença aos habitantes" da Nazaré é

quiçá de vacinação".

denunciada no documento onde os de-

Uma situação agravada pelos "cres-

putados solicitam ao Governo a re-

centes problemas do Hospital de Santo

Tanto mais que "face à sobrelotação

solução de vários problemas em termos

André, em Leiria, que condicionam ou-

dos centros de testagens, farmácias e

de respostas de saúde no concelho.

tros hospitais como o de Alcobaça,

laboratório, que não estão a dar vazão

deixando a população [da Nazaré]

aos inúmeros pedidos, grande parte das

desprotegida e sem acesso à saúde".

crianças (por não terem os testes epi-

Na moção, apresentada pelo PSD, os
deputados alertam para a insuficiência

DR

de médicos, motivada pelo facto de

Os subscritores da moção conside-

demiológicos feitos nos 'timings' ade-

"alguns médicos terem sido aposenta-

ram "vergonhoso" que a tutela não tenha

quados) estão a ficar retidas em casa e

dos sem que os respetivos postos de

ainda criado condições para que o cen-

impedidas de frequentar a escola,

o centro de testagem e vacinação possa

ainda a contratação de mais médicos,

trabalho fossem preenchidos", e acen-

tro de saúde da vila, inaugurado em

assim como as suas famílias condi-

ser instalado num espaço do município

enfermeiros, assistentes operacionais

tuada pelo facto de, desde o início da

março deste ano, realize "um atendi-

cionadas de trabalhar e circular livre-

e que "as falhas na realização dos

e técnicos de diagnóstico e terapêutica,

pandemia de covid-19, "alguns recursos

mento condigno, criando para tal uma

mente, ou pelo contrário, a propagar o

testes epidemiológicos sejam rápida e

que respondam às necessidades de

terem sido desviados para outras ativi-

central telefónica capaz de atender e

vírus por falta de resultados", pode ler-

eficazmente colmatadas, já que as cri-

cuidados de saúde primários e hospita-

dades como a identificação de contac-

prestar um serviço eficaz a esta popu-

se na moção.

anças precisam de ter estabilidade,

lares da Nazaré.

tos ou o estabelecimento de medidas de

lação", bem como mecanismos para

isolamento, entre outros".

atrair e fixar médicos.

Deputados do PSD na Assembleia Municipal

Além dos benefícios para a popu-

conforto e bem-estar, neste momento

Os deputados querem também que

lação local, a moção defende que este

que se espera de afluência massiva,

"sejam verificados e resolvidos os pro-

O atual contexto pandémico eviden-

Numa altura em que o número de

apoio poderia servir também para os

assim como os restantes utentes do

blemas relativos ao atendimento tele-

ciou, relativamente ao Serviço Nacional

infetados e mortos relacionados com a

visitantes que quisessem ser testados,

SNS na prestação dos cuidados de

fónico aos utentes" do Centro de Saúde

de Saúde, "dificuldades estruturais, a

pandemia voltou a subir e em "vésperas

podendo desta forma frequentar os

saúde".

e que a Assembleia seja informada

sub-orçamentação crónica e a escassez

de vacinar as crianças do concelho", os

restaurantes e contribuir para a econo-

de meios ao nível das infraestruturas e

deputados entendem que o executivo

mia local.

dos recursos humanos", afirmam os

deve pressionar a tutela para a "criação

Na moção, os deputados pedem que

O documento, enviado ao Ministério

sobre as medidas que forem tomadas

da Saúde e ao Agrupamento de Centros

para resolver os problemas agora

de Saúde (ACES) Oeste-Norte, exige

denunciados. zx JL
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Nazaré

Walter Chicharro em entrevista ao
Região da Nazaré garante que a
autarquia vai avançar com medidas
para ajudar a retoma da economia
zx Região da Nazaré: Quais as

tem vindo a acontecer, desde a declar-

úteis, entre as 09h e as 18h. Esta Linha

medidas de apoio a ser imple-

ação da pandemia da Covid-19 (março

de Apoio às Micro, Pequenas e Médias

mentadas aos comércio local

2020), decorrem outras destinadas ao

Empresas

durante 2022?

apoio dos munícipes.

+Empresas),

do

Oeste

suportada

(Oeste
por

um

Como

Gabinete de Apoio Especializado, surge

mente, a reunião de Câmara um con-

poderá a Câmara Municipal aju-

assim da urgência na procura de

junto de medidas destinadas a apoiar,

dar a restauração e a Hotelaria?

respostas adequadas e em tempo útil

nomeadamente, a retoma sustentada

Walter Chicharro: Para além das

que permitam aos empresários da

da atividade económica, à semelhança

medidas anunciadas na resposta ante-

Região Oeste assegurar a continuidade

do que aconteceu em anos anteriores.

rior, manteremos a política de con-

de negócio e ajudar na sua recupe-

Assim, às lojas do mercado, bancas e

stante promoção do território, como

ração. Trata-se de uma intervenção

venda ambulante (Mercado Municipal,

temos vindo a fazer desde há 8 anos, e

decidida por todas as câmaras da

Feira e Venda Ambulante) aplicar-se-á

que colocaram a Nazaré a par de ou-

Região que compõem a oestecim.

a redução de 50% da renda e de ocu-

tras marcas globais, o que se traduz

Região da Nazaré: Quais são

pação de bancas até ao dia 31 de

em maior atratividade deste território a

as obras previstas para o novo

março. Quanto à ocupação da via públi-

vários níveis, nomeadamente para

ano?

ca, aplicar-se-á a isenção do pagamen-

investidores e visitas turísticas.

Walter Chicharro: Irá, breve-

to de taxas municipais referentes à

Região

da

Nazaré:

Walter Chicharro: Teremos em

Região da Nazaré: Há algum

execução a empreitada de requalifi-

ocupação da via pública e publicidade

gabinete

os

cação dos arruamentos - Av. Vieira

previsto no regulamento de ocupação

empresários a candidatarem-se

Guimarães, estando para breve o início

do espaço público e publicidade do

a apoios?

da requalificação da Praça Sousa

que

ajude

DR

Município da Nazaré até 31 de março.

Walter Chicharro: Existe, a nível

Oliveira e de construção do terminal

Mas, para além destas, temos previs-

ao lado da Quinta do Campo; o Parque

As medidas produzem efeito desde o

da CIM do OESTE um importante

rodoviário

Do

tas, com início para breve, o Pavilhão de

Infantil de Valado dos Frades; a pavi-

dia 1 de janeiro até 31 de março de

instrumento de apoio a empresários,

Município). Espero, antes do final do

Famalicão (ao lado do Centro Escolar

mentação de várias ruas do concelho

2022. A estas, destinadas ao tecido

disponível a partir da linha telefónica:

ano, dar início à obra de construção e

de

da Nazaré, entre muitas outras inter-

empresarial, também a exemplo do que

800 100 231, que funciona em dias

instalação do funicular da Pederneira.

Estacionamento de Valado dos Frades -

da

Nazaré

(Av.

Famalicão);

o

Parque

de

venções.zx

Campanha "Mercado Local: Apoio ao
Comércio Local do Concelho da Nazaré"
A ACISN - Associação

zx

tribuídas gratuitamente senhas aos

de

estabelecimentos aderentes, os quais

Serviços da Nazaré assinou um

oferecerão uma senha a cada cliente,

Protocolo de Colaboração com o

por cada compra ou prestação de

Município da Nazaré, através do

serviço de valor igual ou superior a 10,00

qual

Comercial,

Industrial

e

a

€, realizada entre o dia 10 de janeiro e o

dinamização e desenvolvimento

dia 20 de fevereiro de 2022, ficando o

económico

da

cliente automaticamente habilitado ao

situação

sorteio de um Vale de 10,00 € para

pandémica causada pelo coro-

descontar no estabelecimento que lhe

navírus, potenciando o território

atribuiu a senha premiada.

pretende

Nazaré,

promover

do

Concelho

devido

e as atividades económicas locais
promovendo

a

DR

No âmbito deste Protocolo, serão

campanha

injetados na Economia Local 12.500,00€

Apoio

ao

(distribuídos pelas 3 Freguesias do

para a Freguesia de Famalicão) sortean-

2022, pelas 10 horas, na Biblioteca

que pretendam aderir a esta campanha,

Comércio Local do Concelho da

Concelho da Nazaré, no valor de 4.500€

do 1.250 vales de 10,00 €, sendo que os

Municipal.

poderão fazê-lo, contactando a ACISN

Nazaré.

para Freguesia da Nazaré, 4.000€ para a

mesmos serão atribuídos no sorteio a

Todos os comerciantes, independen-

Freguesia de Valado dos Frades e 4.000€

realizar, no próximo dia 21 de fevereiro

temente de serem associados ou não,

"Mercado

Local:

Através desta Campanha, serão dis-

através do email - info@acisn.pt ou do
telefone - 262562095."zx

nazaré

zx8xz
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Nazaré

Miguel Sousinha preside à Associação
Distrital de Leiria da Hotelaria

DR

zx O nazareno Miguel Sousinha

A sobrevivência dos empresários

foi eleito, em outubro, Presidente

após dois anos de pandemia é a princi-

da Associação Distrital de Leiria

pal preocupação da associação e suas

da hotelaria, restauração e simi-

delegações.
"Estamos perante um tecido empre-

lares de Portugal.
O objetivo desta nova entidade a prox-

sarial constituído por nano e micro

imidade aos associados e dar resposta

empresas. Durante os últimos dois anos,

às suas necessidades.

sofreram situações problemáticas, com

"Foram constituídas delegações para

despedimentos e baixa de rendimentos

que a Associação estivesse mais junto

que deixaram a sua situação financeira

dos empresários, que podem socorrer-

destes bastante fragilizada"

se destas para obter apoio ao nível

A associação nacional e as suas de-

jurídico, técnico, fiscal e informativo

legações regionais preparam um docu-

acerca dos financiamentos em vigor. É

mento com um pedido de apoios ao go-

uma descentralização dos meios da

verno para viabilizar a recuperação

Associação

económica

nacional",

explica

o

empresário.

de

muitos

pequenos

empresários do setor. zx

Monumento homenageia os autores
do projeto para o Porto de Abrigo
zx Os que construíram e

concretização de um projeto que

lutaram pela conceção do Porto

durou cerca de 100 anos a ser realiza-

de Abrigo da Nazaré podem vir

do.

a ser homenageados através de
um monumento.

"Para além das atividades que acolhe diariamente, a construção do

A proposta foi apresentada em

porto de abrigo salvou provavelmente

reunião de a Câmara pela CDU e

centenas de vidas", diz o autor da pro-

aceite pelos restantes elementos do

posta de instalação do monumento.

executivo Nazareno.

DR

Ainda segundo a CDU, o monumen-

De acordo com o vereador eleito

to proposto para homenagear os que

pela CDU, João Paulo Delgado, a pro-

construíram o porto de abrigo "é uma

posta surge para colmatar uma falha

escultura, que deverá ser instalada

para com os que tornaram possível a

junto à entrada da infraestrutura". zx

Bombeiros da Nazaré
procuram nova direção

Ex-funcionária acusada de se apoderar de
taxas moderadoras no Atendimento
Complementar da Nazaré
DR

zx Uma Ex-funcionária do agrupamento de Centros de Saúde

zx O presidente da Assembleia

(ACeS) Oeste-Norte, foi acusada, segundo a lusa, de se apoderar

Geral da Associação Humanitária

de taxas moderadoras no Atendimento Complementar da

dos Bombeiros Voluntários da

Nazaré.

Nazaré marcou para o próximo

De acordo com uma nota do MP de Coimbra, os factos ocorreram em 2019,

dia 1 de fevereiro um novo ato

estando a assistente técnica indiciada de se ter apoderado de quantias pagas

eleitoral destinado a eleger a nova

pelos utentes, a título de taxas moderadoras.
A arguida era proveniente dum município da zona centro e encontrava-se

direção da corporação para o

na altura em regime de mobilidade interna "a exercer funções no serviço de

biénio 2022-2023.

Atendimento Complementar da Nazaré, pertencente ao agrupamento de

As eleições deveriam ter acontecido

Centros de Saúde (ACeS) Oeste-Norte".

no passado dia 27 de dezembro, mas o
ato ficou vazio de candidatos à sucessão

Até ao próximo dia 1, a gerência da

Morais.

de Joaquim Morais à frente da

Associação fica assegurada por uma

As listas candidatas às eleições de-

Associação, não tendo qualquer lista

comissão administrativa, liderada pelo

verão ser entregues até ao próximo dia

sido apresentada a sufrágio.

presidente da anterior direção, Joaquim

14 de janeiro. zx

Na sequência da acusação foi requerida a perda de vantagens e foi aplicada à arguida a pena acessória de proibição de exercício de funções.zx

12 de janeiro de 2022

zx9xz alcobaça

Alcobaça

Câmara de Alcobaça governa 2022
com orçamento de 53,9M

DR

Paulo Alexandre

cias correntes as que representam a

sentarem 45,95%, as funções gerais

zx O orçamento de 2022 da

maior fatia da receita, com 17,6 mi-

19,88% e as económicas 29,45% em ter-

Câmara de Alcobaça é de 53,9

lhões de euros, seguindo-se os impos-

mos de peso nesta calendarização.

milhões de euros, uma redução

tos diretos (12,5 milhões de euros) e as

A Felicidade, Território e Economia

de cerca de um milhão de euros

vendas de bens e serviços que rondam

são os três eixos estratégicos inscritos

em relação à verba orçamentada

os quatro milhões de euros.

no documento focado nas "pessoas,

Já a aquisição de bens e serviços

apostando na sua formação e no seu

Os documentos provisionais apon-

mantém-se como a rubrica mais eleva-

bem-estar, assim como dando con-

tam para receitas correntes na ordem

da nas despesas previstas, com 15,5

tinuidade às obras que estão em curso,

dos 39,5 milhões de euros (mais 0,56%

milhões de euros, seguindo-se os cus-

na área da educação, o centro escolar

que em 2021) e as de capital a 14,3 mi-

tos com pessoal, que sobem para 12

de Pataias vai avançar tal como as

lhões (menos 7,6% do que o orçamenta-

milhões e das transferências cor-

obras na escola estevão Martins de

do este ano).

rentes, que totalizam 4,5 milhões.

Alcobaça", explica Herminio Rodrigues,

para 2021.

presidente da Câmara Municipal.

Já do lado da despesa, as correntes

As Grandes Opções do Plano (GOP)

totalizam 31,2 milhões (mais 19,72 %

com 40,9 milhões de euros, repartidos

Para além das grandes opções que

euros para famílias com um depen-

fixou-se nos 3,5 % enquanto a Derrama

do que em 2021) e as de capital ascen-

em 22,2 milhões afetos ao Plano

irão guiar este novo ano, foram, ainda,

dente, de 40 euros para agregados com

se mantém, também, em 1,3% para

dem a 22,7 milhões de euros, descendo

Plurianual de Atividades e 22,7 milhões

fixados os impostos para 2022 com o

dois dependentes e de 70 euros para

empresas com um lucro tributável

14,11% em relação a este ano.

destinados às atividades mais rele-

Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)

famílias com três ou mais depen-

superior a 150 mil euros, e uma taxa

Do lado dos recebimentos e das

vantes, voltam-se para a coesão terri-

fixado na taxa de 0,3% para prédios

dentes.

reduzida de 1% para aqueles que não

receitas esperadas, são as transferên-

torial, com as funções sociais a repre-

urbanos e uma redução fixa de 20

A participação o município no IRS

atinjam lucros nesse montante. zx

CDU absteve-se na votação do
orçamento do Município de Alcobaça
áreas previstas que correspondem a

falantes", refere a CDU, que enaltece o

imprescindível

reivindicações da CDU, como o investi-

processo de auscultação realizado pelo

câmara de forma a haver maior oferta a

mento de todos os Alcobacenses

mento previsto na área da saúde, desi-

executivo camarário sobre documen-

preços comportáveis, na criação de um

"Este não é o orçamento que apresen-

na construção de um dos mais

gnadamente as construções / recupe-

tos.

gabinete na câmara com a missão de

taríamos e fica aquém do que Alcobaça

importantes instrumentos

de

rações dos centros de saúde, na área da

Do lado dos pontos fracos, a CDU

apoiar a recuperação de habitações

precisa, apesar disso apresenta um con-

gestão do Município, o orçamen-

educação e do desporto, na requalifi-

admite que o executivo apresenta ini-

em todo o concelho, na melhoria dos

junto de prioridades urgentes que nos

to para este ano, sobre o qual se

cação urbana e na recuperação e va-

ciativas que "vão de encontro aos prin-

transportes públicos para todo o con-

levou a optar pela abstenção tendo em

absteve.

lorização do património, com a cons-

cipais problemas que identificamos na

celho e no reforço do apoio ao movi-

conta os motivos acima enumerados",

trução do museu das máquinas

área da habitação, onde achamos

mento associativo

conclui a CDU.zx PA

"Identificamos um

conjunto de

a

intervenção

e

às

da

reforço do apoio às micro, peque-

zx A CDU queria ter tido mais
tempo para um maior envolvi-

IPSSs e

nas e médias empresas".

Encerramento de Posto de Turismo
contestado pelo PS
Paulo Alexandre

"O espaço foi fechado com vista à

posto de turismo.

instalação do Museu das Maquinas

"Irei comunicar na Assembleia

zx O encerramento do Posto de

Falantes - Museu da Rádio, que vem

Municipal qual o espaço para o posto

Turismo de Alcobaça para possi-

tardando, mas deveria ter sido apre-

de turismo para começar a funcionar.

bilitar as obras de instalação do

sentada alternativa para que a ativi-

Se calhar será provisório com tendên-

Museu da Rádio desagradou ao

dade se mantivesse. Onde é que os tu-

cia a tornar-se definitivo. É possível,

PS.

ristas podem obter informações sobre

ainda, que no futuro Museu funcione

Assembleia

Alcobaça? A Câmara deveria ter encon-

um espaço dedicado à informação a

Municipal, Eugénia Rodrigues, lamenta

trado um espaço alternativo para insta-

turistas, mas a obra pode demorar

que a autarquia tenha encerrado o

lar tão importante serviço."

alguns meses, uma vez que o cumpri-

A

deputada

na

DR

serviço antes de encontrar alternativa

O Presidente da Câmara, Herminio

mento de prazos, por força da pan-

para a continuidade da informação

Rodrigues, promete, para breve, a apre-

demia da Covid-19, está a ser difícil de

turística aos visitantes.

sentação do espaço temporário do

garantir".

A data de inauguração do futuro
museu da rádio não está definida. A

obra tem a duração prevista de 9
meses. zx

alcobaça
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Infeções por Covid-19 com subida
acentuada no concelho de Alcobaça
zx O concelho de Alcobaça mais

"Alcobaça tem o índice de infeção dos

Socorro refere que "só com o esforço de

que duplicou o número de casos

últimos 14 dias mais elevado no ACES

todos" é possível começar a baixar os

ativos com Covid-19 no espaço de

Oeste-Norte. Mais do que duplicou nos

números atuais.

duas semanas, passando de

últimos dias".

Mudar a realidade atual "só com o

cerca 600 para mais de 1591

O aumento acentuado de novos

esforço de todos. O uso da máscara é

casos ativos, liderando a lista dos

casos, como tem ocorrido nos últimos

obrigatório em todos os locais, e as pes-

concelhos com o maior número

dias, era esperado, devido à reunião de

soas com sintomas devem contactar a

de infetados no distrito de Leiria.

famílias e amigos para festejos de natal

Saúde 24 ou realizar autotestes, porque

O comandante do CDOs de Leiria

e da passagem de ano comandante,

de contrário não iremos conseguir

confirmou a incidência que colocou o

mas os dados finais surpreenderam,

debelar isto."

concelho de Alcobaça com um dos

pela grandeza.

índices mais elevados de infeção no

Carlos Guerra, comandante do

ACES Oeste-Norte nos últimos 14 dias.

Centro Distrital de Operações de

O concelho da Nazaré registava esta
terça-feira 390 casos ativos.zx PA

Pandemia afastou dadores de sangue
Paulo Alexandre

zx A associação de dadores de
sangue de Alcobaça registou uma
quebra de cerca 10 % do número

DR

Dois militares da GNR
sofreram ferimentos em
colisão no IC2 na
Benedita

de dádivas, comparativamente a

ciação, Rui Santos, "as restrições e

Para recuperar os stocks, as

2020.

regras" impostas neste período da

Associações do setor apelam a "dadores

zx Um carro da GNR colidiu com

doença contribuíram para o afastamen-

e não dadores, principalmente jovens,

outra viatura na madrugada do passa-

to de alguns dadores mais tradicionais

para participaram nas recolhas, dando

do dia 17, ao quilómetro 85, do IC2, na

nas colheitas.

sangue. zx

zona do Casal do Carvalho, em

A pandemia da Covid-19 esteve na
origem do afastamento dos dadores.
De acordo com o presidente da asso-

Benedita
Os dois militares, que seguiam no

Detido em flagrante por tráfico
de droga

carro acidentado, foram transportados para o Hospital de Torres Vedras
com ferimentos ligeiros.zx
DR

Despiste na Estrada
Atlântica provoca dois
feridos graves e cinco
ligeiros todos de
nacionalidade Turca

zx Um homem de 42 anos foi

anfetaminas (speed), 107 doses de

detido, em flagrante, no conce-

canábis, 183 cigarros com produto

lho de Caldas da Rainha, por

estupefaciente (charros), 150 euros

tráfico de droga.

em numerário, três balanças de pre-

zx O despiste de um jipe na Estrada

Segundo o Comando Territorial de

cisão, um telemóvel e diverso materi-

Atlântica, entre as praias de Vale

Leiria, o homem foi abordado durante

al de corte e acondicionamento de

Furado e Légua no concelho de

uma ação de patrulhamento e os mi-

produto estupefaciente.

Alcobaça provocou, no passado dia 2,

litares verificaram que este tinha con-

"O detido foi constituído arguido, e

sete feridos, entre os quais dois graves

os factos foram remetidos ao Tribunal

sigo produto estupefaciente.
Na sequência da ação foi realizada
uma busca domiciliária no concelho

e cinco ligeiros.

Judicial de Caldas da Rainha", acres-

O acidente ocorreu pouco antes das

centa o comunicado da GNR.

de Alcobaça, que culminou com a

Esta ação contou com o reforço de

apreensão de 186 doses de MDMA, 2,3

militares do Destacamento Territorial

gramas de selos de LSD, 113 doses de

de Caldas da Rainha. zx PA

22h30, de acordo com o alerta recebido
pelo Comando Distrital de Operações
de Socorro (CDOS) de Leiria.
No local estiveram 24 operacionais,
entre bombeiros e elementos da GNR,

Trabalhador ferido com gravidade em
explosão numa pedreira em Moleanos

apoiados por oito veículos de socorro e
transporte de doentes e três carros
patrulha.
A estrada esteve cortada nos dois
sentidos enquanto decorreram as
operações de socorro, tendo o acidente
sido registado cerca de 500 metros

Paulo Alexandre

Universitário de Coimbra.

bombeiros

de

Alcobaça,

Leandro

Domingos.

intensidade no rosto, peito e membros

após o corte para a Praia da Légua, no

superiores, e de menor gravidade nos

sentido Norte/Sul.

sofreu

O acidente ocorreu a 16 de dezembro

queimaduras graves devido a

quando "dois trabalhadores efetuavam

Um dos trabalhadores, com 40 anos,

uma explosão numa pedreira em

trabalho de rotina para a criação de

sofreu ferimentos graves e "foi trans-

Um outro trabalhador, de 23 anos,

todas ocupantes da viatura, foram

Moleanos foi transportado de

acessos e remoção de detritos e se deu

portado para o Hospital Universitário de

sofreu ferimentos ligeiros e foi trans-

transportadas para o Hospital de

helicóptero

a explosão", explicou o comandante dos

Coimbra, com queimaduras de maior

portado para o Hospital de Leiria. zx PA

Santo André, em Leiria. zx

zx

O

homem

para

que

o

Hospital

membros inferiores".

As vítimas de nacionalidade Turca,
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Câmara Municipal de Alcobaça promove
isenções fiscais para reabilitação urbana
proprietários a investir na recuperação

intervenções de reabilitação, desde que

do património edificado por forma a va-

estas se iniciem no prazo máximo de 3

lorizar a malha urbana do concelho.

anos após a sua aquisição, bem como na

zx Para incentivar a reabilitação

Investir na reabilitação urbana é tam-

primeira transmissão após a inter-

urbana de Alcobaça, a Câmara

bém uma forma de proteger as popu-

venção de reabilitação, nos imóveis des-

decidiu conceder isenções por 3

lações e o meio ambiente. A Câmara

tinados a arrendamento habitacional

anos

Imposto

Municipal de Alcobaça cumpre deste

permanente, ou, quando localizados em

Municipal sobre Imóveis (IMI) e

modo a sua responsabilidade de sensibi-

ARU, destinado habitação própria e per-

de Imposto Municipal sobre as

lizar os proprietários e potenciais

manente.

Transmissões

Paulo Alexandre

em

sede

de

de

investidores para a importância da

Os prédios urbanos ou frações

Imóveis, dois instrumentos que a

reabilitação urbana no nosso território,

autónomas concluídas há mais de 30

Autarquia disponibiliza a propri-

oferecendo-lhes um conjunto significati-

anos ou localizados em áreas de reabili-

etários e/ou investidores em

vo de instrumentos de apoio", sublinha o

tação urbana, beneficiam dos incentivos

reabilitação urbana no concelho.

Presidente da Câmara Municipal de

ao nível do IMI e IMT, desde que preen-

Alcobaça, Hermínio Rodrigues.

cham cumulativamente as seguintes

Onerosas

Estes apoios, concedidos sob deter-

DR

condições:

minadas condições, estão enquadrados

Relativamente ao Imposto municipal

num conjunto de ações de promoção de

sobre imóveis (IMI), a isenção estende-

- Sejam objeto de intervenções de

n.º266-B/2012, de 31 de dezembro, e

deve ser requerido conjuntamente com

reabilitação urbana previstos no progra-

se por um período de 3 anos, a contar do

reabilitação de edifícios promovidas nos

sejam cumpridos os requisitos de efi-

a comunicação prévia ou com o pedido

ma de delimitação das chamadas Áreas

ano, inclusive, da conclusão das obras

termos

da

ciência energética e de qualidade térmi-

de licença da operação urbanística,

de Reabilitação Urbana (ARU).

de reabilitação. A isenção é renovável

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado

ca aplicáveis aos edifícios a que se re-

cabendo à Câmara Municipal compe-

A delimitação das ARU ficou forma-

por mais 5 anos, a requerimento do pro-

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de

fere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º

tente (ou, se for o caso, à entidade gesto-

lizada em 2020 nos principais aglomera-

prietário, no caso de imóveis afetos a

outubro, ou do regime excecional do

118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo

ra da reabilitação urbana) comunicar

dos

arrendamento para habitação perma-

Decreto-Lei n.º53/2014, de 8 de abril;

Decreto-Lei n.º194/2015, de 14 de

esse reconhecimento ao serviço de

- Em consequência da intervenção

setembro, sem prejuízo do disposto no

finanças da área da situação do edifício

prevista no ponto anterior, o respetivo

artigo 6º do Decreto-Lei n.º53/2014, de 8

ou fração, no prazo máximo de 20 dias a

de abril.

contar da data da determinação do esta-

populacionais

Alcobaça,

do

Benedita,

concelho:

Pataias,

São

Martinho do Porto, Aljubarrota e Coz.

nente ou a habitação própria e permanente.

do

Regime

Jurídico

Todos os documentos relativos a estas

Em sede de Imposto Municipal sobre

estado de conservação esteja dois

ARU podem ser consultados no Portal do

as Transmissões Onerosas de Imóveis

níveis acima do anteriormente atribuído

O reconhecimento da intervenção da

do de conservação resultante das obras

Munícipe.

(IMT),

nas

e tenha, no mínimo, um nível bom nos

reabilitação para efeito de atribuição

ou da emissão da respetiva certificação

aquisições de imóveis destinados a

termos do disposto no Decreto-Lei

dos incentivos ao nível do IMI e IMT

energética, se esta for posterior. zx

"Estes apoios procuram motivar os

a

isenção

aplica-se

Reabilitação da sede do concelho
avançará ao longo de 2022
As vias degradadas, o património

Paulo Alexandre

sem intervenção de conservação e os

melhorar em cadernos de promessas
eleitorais.

zx A melhoria do aspeto da sede

imóveis devolutos e em ruína que

Herminio Rodrigues, presidente da

do concelho é uma das metas de

rodeiam o Mosteiro de Santa Maria,

Câmara Municipal, garantiu, na última

2022

A Rua Dr Zagallo, a Rua Frei

por arranjar, e o saibro da Praça apre-

Fortunato (parcial), o Estádio e Praça

senta necessidade urgente de alteação,

Afonso Henriques estão na lista de pri-

assim como a Rua Frei Fortunato, pelo

oritários.

menos em parte, está a precisar de

da

património da UNESCO, foram alvo de

Assembleia Municipal, que a regene-

"Há dois ou 3 projetos que queremos

adaptações, pelo menos a partir da

Câmara, eleito nas Autárquicas

criticas ao longo da campanha para as

ração da cidade será uma realidade e

avançar com a máxima urgência. A Rua

Igreja da Misericórdia até às tintas

de setembro passado.

eleições, e integradas como metas a

em breve.

dr. Zagallo está há demasiado tempo

(CIN)", explica o autarca. zx

para

o

executivo

Requalificação do jardim do
Obelisco vai arrancar este ano
zx A requalificação do Jardim do Obelisco vai ser efetuada ainda
durante este ano.

Novas sombras para as esplanadas
da Praça 25 de Abril
zx

A imagem das esplanadas do

espaço físico.

a grandiosidade da obra da ordem de Cister,

O Presidente da Autarquia de Alcobaça, Herminio Rodrigues,

Rossio pode vir a ser renovada dentro

"O atual regulamento não nos permite, por

deu escala ao património da humanidade e

disse que a intervenção estava prevista para 2023, mas a Secretaria

de pouco tempo. As sombras existentes

exemplo, comprar um chapéu. Vamos ter que

alterou a imagem das esplanadas, dando mais

de Estado da Cultura garantiu que o projeto de requalificação é para

datam da inauguração da requalifi-

fazer investimento e valorizar a praça, que é

espaço ao cidadão e ao usufruto do local.

avançar já.

cação da envolvente ao Mosteiro de

um local fundamental do concelho de

Passados alguns anos da obra há a necessi-

A garantia terá sido deixada durante a visita da ministra da cul-

Santa Maria, e remontam ao mandato

Alcobaça. Tudo nasce naquele espaço", disse

dade de reabilitação e manutenção, nomeada-

tura a Alcobaça para a inauguração das obras de melhoramento do

de Gonçalves Sapinho na Câmara de

Herminio Rodrigues.

mente dos chapéus das esplanadas, que foram

Mosteiro de Santa Maria.

Alcobaça.

O Jardim do Obelisco é uma das áreas da envolvente do Hotel de
Luxo, instalado no Mosteiro, que está prevista ser requalificada. zx

A requalificação da envolvente ao Mosteiro,

normalizados para serem iguais em todos os

O regulamento da frente do Mosteiro terá

um projeto do arquiteto Gonçalo Byrne, substi-

estabelecimentos,

que ser revogado em Assembleia Municipal

tuiu o antigo jardim da frente do Monumento

Municipal não permite algumas das inter-

mas

o

Regulamento

para permitir a requalificação de todo aquele

por saibro numa praça aberta que desvendou

venções necessárias. zx PA

atualidade
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Surfistas sofrem acidentes nas ondas
gigantes da Nazaré

DR

zx A surfista brasileira Maya
Gabeira

sofreu

no

passado

sábado um acidente nas ondas

tendo sido declarados "estáveis" no

surfistas se encontram para apanhar

local.

ondas gigantes, geradas pelo conheci-

Também o surfista JC Macias foi
arrastado por uma onda. O norte-ame-

gigantes da Praia do Norte
Por volta das 08:15, a atleta foi apanhada pelas ondas, tal como dois mem-

do canhão submarino, o maior da
Europa e um dos maiores do Mundo.
Não é o primeiro susto para a

ricano foi, de imediato, assistido no
local, e transportado para o hospital.

brasileira que já em 2013, e também

bros da equipa que a acompanhava, e

Durante a tarde, foi a surfista france-

na Nazaré, sofreu um acidente um

que seguiam na mota de água para

sa, Justine Dupont, que precisou de

pouco mais grave, acabando por ser

ajudar a surfista.

assistência, depois de ter sofrido um

retirada inconsciente da água. Na

acidente com uma onda gigante.

altura, teve que ser reanimada e leva-

Os meios de socorro estiveram no
local a dar assistência a Maya

A equipa de Maya Gabeira foi a

da para o hospital, onde foi diagnosti-

Gabeira, atleta brasileira de 34 anos, e

primeira a enfrentar o mar agitado da

cada apenas com uma fratura no

aos dois membros da sua equipa,

Praia do Norte, na Nazaré, onde vários

tornozelo. zx

Grupo de estudantes faz visita de estudo
à onda gigante da Nazaré
do

de atividades desenvolvidas pelo

logística de apoio aos surfistas das

vídeos alusivos à Onda Gigante da

fomentar-lhes o gosto pela prática de

Agrupamento de Escolas da Nazaré

Gabinete de Educação do Município da

ondas gigantes.

Nazaré.

exercício físico, sensibilizá-los para as

acompanhou o Big Rider António

Nazaré, através do projeto Centro de

No final do encontro com o atleta, o

As abordagens inovadoras de com-

questões do meio ambiente e em

Laureano, surfista de ondas gigantes,

Apoio às Aprendizagens, consistiu

grupo realizou uma visita ao Forte de

bate ao insucesso escolar, que visam

simultâneo motivá-los para as suas

considerado um dos maiores prodígios

numa visita ao Porto de Abrigo da

São Miguel Arcanjo, onde estão

reforçar a autoestima dos alunos,

aprendizagens, estão na base desta

do Big Wave do Surf mundial.

Nazaré, onde os alunos tiveram a opor-

expostas algumas pranchas oferecidas

desenvolver-lhes as competências de

ação realizada para celebrar a quadra

tunidade de conhecer de perto toda a

pelos surfistas (Big Rider), fotografias e

cidadania positiva e de sociabilidade,

festiva que atravessamos. zx

zx

Um

grupo

de

alunos

A atividade, que aconteceu no âmbito

Garrett McNamara
foi novamente pai

PUB

DR

Francisco Gomes

zx O surfista das ondas gigantes Garrett
McNamara, que vive na Nazaré, foi novamente pai, tendo anunciado no passado
dia 20, na sua conta no Instagram, que
deu o nome Fé do Mar Strawberry Lucy à
bebé.
Explicando que "Fé" representa o que ela e a
mãe precisaram para nascer, após complicações
no final da gravidez, e ao mesmo tempo, se retirarmos o acento, é o símbolo do ferro na tabela periódica dos elementos, numa alusão que ambas
foram "fortes como o ferro". Fe é também uma
marca de óleos corporais patrocinadora de
Garrett McNamara.
A escolha de "Mar" é obviamente natural para o
surfista. Já "Strawberry", morango em inglês, deriva da forma como a irmã Theia a chamou ao longo
dos nove meses e porque o médico que acompan-

McNamara, quase vinte anos mais nova, com

hou a mãe no último mês vive perto de uma está-

quem casou em 2012 na Nazaré.

tua de morango.

O nome da segunda filha, Theia Love Nazare

Finalmente, "Lucy", representa a sua irmã Tiari.

Celeste Rose McNamara, também homenageia a

"Estamos todos apaixonados e estaremos

vila da Nazaré, onde em 2011 surfou uma onda

ausentes das redes sociais até ao final do ano.

gigante na Praia do Norte que entrou para o livro do

Divirtam-se com a família e os amigos", mani-

Guinness. O nome "Celeste" aparece numa alusão

festou Garrett McNamara, que divulgou um curto

à proprietária do restaurante que o aco-lheu.

vídeo com a imagem da filha.

Garrett tem outros três filhos, do anterior casa-

O surfista norte-americano, de 54 anos, é tam-

mento com Konnie Pascual - Ariana Kaimana

bém pai de Barrel, de sete anos, e de Theia, de

McNamara (1995), Titus Waimea McNamara

três, ambos fruto da relação com Nicole Macias

(1997) e Tiari McNamara (2009). zx
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Nazarena Alicia Murraças foi eleita
Miss Leiria 2021
Duas candidatas da
Nazaré e uma da
Marinha Grande foram
vencedoras da seleção
distrital do Concurso
Nacional de Beleza
(CNB), tornando-se
finalistas do Miss
Queen Portugal 2021.
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No Parque dos Monges, em
Alcobaça, apresentaram-se em trajes casuais, vestidos curtos e vestidos compridos.
O júri do Miss Leiria 2021 definiu
os seguintes títulos: Miss Leiria
2021 - Alicia Murraças (Nazaré); 1ª
Dama Miss Leiria 2021 - Mariana
Rafael (Caldas da Rainha). Miss
Teen Leiria 2021 - Raquel Libório
(Nazaré); 1ª Dama Miss Teen Leiria

zx

Alicia

Murraças,

da

Nazaré, foi eleita Miss Leiria.
A seleção envolveu a participação

2021 - Maria Clemente (Alcobaça);
2ª Dama Miss Teen Leiria 2021 Beatriz Morgado (Alcobaça). Mrs

de jovens de todo o distrito de

Leiria

Leiria, nas categorias Teen (13-18

(Marinha Grande);1ª Dama Mrs

2021

-

Raissa

Cotrim

anos), Miss (17-29 anos) e Mrs (18-

Leiria 2021 - Juliana Carolina

38 anos, vários estados civis, com

(Leiria).
Por votação do público através de

ou sem filhos).
No dia do Miss Leiria 2021, as

televoto, Maria Clemente foi eleita

num

Miss Popular Leiria 2021 by Seissa

workshop orientado pela Miss

e através do site e instagram do

Brasil 2014 e diretora artística do

Miss

CNB Portugal, Letícia Silva, bem

Carolina foi eleita Miss Fotogenia

como numa sessão fotográfica e

Leiria 2021 by Smile Up - Clínicas

entrevista.

Dentárias.zx

candidatas

participaram

Queen

Portugal

Juliana

PUB.

publicidade

AGRADECIMENTO

Lázaro Caria da Teresa
Nazaré

z 14xz

12 de janeiro de 2022

AGRADECIMENTO

Luísa Amado Fragoeiro Lopes
Nazaré

Nascimento: 20/05/1942
Falecimento: 17/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento do seu
ente querido.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

Nascimento: 27/10/1933
Falecimento: 18/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Maria Jorge Martins Costa

Maria Beatriz Figueiredo Simões

Nascimento: 20/09/1941
Falecimento: 18/12/2021

Nascimento: 07/03/1931
Falecimento: 20/12/2021

Nazaré

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

Nazaré

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

AGRADECIMENTO

Preciosa Seixas Balbino Maia
Nazaré

Nascimento: 13/01/1938
Falecimento: 20/12/2021
Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

AGRADECIMENTO

Joaquim Mário do Carmo Maranhão
Nazaré

Nascimento: 27/11/1965
Falecimento: 22/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento do seu
ente querido.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

AGRADECIMENTO

António Hipólito Brimbote
Nazaré

AGRADECIMENTO

Maria Emília Bem Balau
Nazaré

Nascimento: 25/10/1929
Falecimento: 26/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento do seu
ente querido.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

Nascimento: 30/08/1933
Falecimento: 26/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

Esmeraldina Rodrigues Calisto Santos

José Pedro Alves Leonardo

Nazaré

Nazaré

Nascimento: 03/02/1954
Falecimento: 28/12/2021

Nascimento: 10/05/1940
Falecimento: 17/12/2021

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento da sua
ente querida.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

Sua família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria a sua
vontade, vêm por este meio expressar a todos a sua gratidão pelas provas de
amizade, solidariedade e pesar que receberam por ocasião do falecimento do seu
ente querido.

Funerária Abílio Escolástico & Filhos, Lda - Contactos: 966 253 755 / 965 193 822

12 de janeiro de 2022

zx15xz cultura

Cultura

Associação Nazaré Marés de Maio Cria
"CLUBE DE FOTOGRAFIA DA NAZARÉ"
zx O Clube seráconstituído por

sistência, iniciativa e criatividade, desen-

artística.

mento de um formulário online, em:

visa, numa linha de atuação integrada, o

fotógrafos e amantes da fotografia

Entre os seus objetivos está, também,

volver a capacidade de identificar temas,

https://forms.gle/6TaKUAAnCK6XU57h8)

desenvolvimento através da promoção e

que se propõem, entre outros obje-

a promoção do gosto pela fotografia

objetos e situações suscetíveis de serem

A Associação Nazaré Marés de Maio

realização de iniciativas e atividades que

tivos, promover a formação pes-

enquanto meio de comunicação visual e

fotografados, participar em exposições

anunciou que tem mais projetos em

incluem dinâmicas culturais, artísticas,

soal, social, cultural e artística,

como forma de expressão artística.

coletivas em diferentes espaços, pro-

curso, em fase de estudo e análise, com

sociais, económicas, científicas e ambi-

criando um espaço de aprendiza-

Constituir repositórios fotográficos

mover pelo menos um evento anual sobre

os seus parceiros, que "serão oportuna-

entais, entre outras, para a prossecução

gem não formal, que motive os

temáticos, desenvolver a capacidade de

fotografia e imagem são outros fins desta

mente divulgados".

dos seus objetivos estatutários, a associ-

membros a desenvolver as suas

apreciar esteticamente e o objeto da

iniciativa.

A Nazaré Marés de Maio-Associação

ação dispõe de diversos instrumentos de

capacidades de fotografar e refletir

observação, valorizar a realização de

De acordo com a Associação, os fotó-

para o Desenvolvimento Integrado do

ação estatutários onde a constituição de

sobre a imagem bem como a desen-

atividades intelectuais, artísticos e

grafos e amantes da fotografia podem

Concelho da Nazaré é uma associação de

um grupo de trabalho para a fotografia é

volver a sensibilidade estética e

motoras que envolvam esforço, per-

aderir a este clube mediante preenchi-

direito privado sem fins lucrativos que

um deles. zx

Books & Movies em Alcobaça duplica
espectadores
Paulo Alexandre

atraiu cerca de 13 mil especta-

cerca de cinco mil espetadores, ref-

dores.

ere o balanço divulgado pela Câmara

As 105 atividades realizadas ao

Municipal.

Moonspell, Filho da Mãe e Cláudia

de cultura do concelho.
A atriz Isabel Ruth foi a person-

Guerreiro, tendo a programação

agem homenageada da edição 2021,

incluído os espetáculos de dança

A 7.ª edição do Books &

longo desta edição resultaram numa

Este ano, por causa da pandemia

numa ação que contou com as partic-

"Margem" e o "Primo Basílio", a ópera

Movies - Festival Literário e de

duplicação do público relativamente

de covid-19, o evento adaptou-se ao

ipações de Fátima Lopes, Raul

de Marionetas "O Retábulo do Mestre

Cinema de Alcobaça, que decor-

a 2019, o ano em que o festival con-

momento, estendendo as atividades

Minh'Alma, Fernando Ribeiro, José

Pedro", entre muitos outros. zx

reu durante o mês de novembro,

tou com 121 iniciativas que atraíram

às escolas e aos principais espaços

Luís

zx

Peixoto,

António

Mota,

Marionetas de Alcobaça fecham 2021 com 52
espetáculos, quatro estreias e dois prémios

DR

zx A companhia S.A. Marionetas

sementes em Almada e Loures. No

fez o balanço do ano que passou,

mesmo mês, com o apoio da República

marcado por quatro estreias em

Portuguesa|Ministério da Cultura, fi-

palco: "Alfredo - o colecionador de

zeram a antestreia de: "Alfredo - o cole-

borboletas"

Manuel

cionador de borboletas" em Alcobaça,

Valbom Gil; "Margens da Batalha:

seguindo-se, depois, a participação na

As Mulheres de Aljubarrota" de

Bienal Internacional de Marionetas de

Elsa Childs; "El Retablo de Maese

Évora.

de

José

Pedro", ópera de Manuel de Falla,

O ano ficou, ainda, marcado pela

e "Aljubarrota 1385 - A Batalha",

viagem virtual ao 34th International

de Natacha Costa Pereira e Sofia

Theatrical Festival VALISE, na Polónia,

Olivença Vinagre.

com "A Viagem de Sophia", e, em junho,

Apesar de ter enfrentado o seu maior

marcaram presença no International

desafio como estrutura profissional de

Puppet festival MATERINKA em Liberec

marionetas, devido à pandemia da

na Republica Checa, onde receberam o

Covid-19, com a agenda de espetáculos

"Prémio de Melhor Manipulação" com o

suspensa até maio, a companhia man-

"Teatro Dom Roberto".

teve-se viva, "conseguindo com muita

De

regresso

a

Portugal,

as

dificuldade superar este interregno e

Marionetes de Alcobaça atuaram em

incógnita sobre o seu futuro".

Torres

Vedras,

Porto,

Gondomar,

A companhia foi, mais uma vez,

Awards, na categoria "Non Music

A S.A. Marionetas - Teatro e Bonecos

Em maio estiveram no Museu da

Fundão, Santa Maria da Feira, Foz do

responsável pela organização do festi-

Festival", tendo sido mais uma vez,

é uma companhia profissional radicada

Marioneta de Lisboa com o projeto

Arouce/Lousã, Sintra, Tavira, São Brás

val Marionetas na Cidade, em Alcobaça,

reconhecido com o selo de qualidade

em Alcobaça, que, desde 1979, produz

"Consonância" e o pianista Daniel

de Alportel, Faro, Albufeira, Benedita e

que, este ano, cumpriu a 24.ª edição,

europeu EFFE - Europe for Festivals

originais em português, promovendo e

Bernardes, e também no festival

Óbidos.

sendo nomeado para os Iberian Festival

Festivals for Europe.

divulgando o teatro de marionetas. zx PA

educação
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Alcobaça

Câmara aumenta número de bolseiros
do ensino superior
zx A Câmara Municipal admite
aumentar o número de bolseiros

mais candidatos ou estudantes do 1º e

ano letivo, reportando-se aos meses de

2º ciclo do ensino superior.

outubro a julho.

A alteração ao regulamento teve iní-

A apresentação do pedido às Bolsas

O regulamento atual permite a

cio, seguindo-se a consulta pública do

de Estudo para o Ensino Superior é

atribuição de 50 bolsas anuais a estu-

procedimento administrativo faltando a

feito em novembro, através da apresen-

dantes do concelho de Alcobaça que

ida à reunião e a aprovação final da

tação de Requerimento e Declaração de

frequentam o ensino superior, mas o

Assembleia Municipal.

Honra, dirigido ao Presidente da

do ensino superior.

Câmara

Municipal,

devidamente

presidente da Autarquia pretende

O valor da bolsa mensal é fixado em

alterar o texto para que passe a permi-

27 % do valor da retribuição mínima

instruído nos serviços Online do

tir a ajuda à continuação de estudos a

mensal garantida em vigor no início do

Município. zx PA

CERCINA aprova plano para 2022
com forte investimento
zx Candidaturas em curso pre-

Sociais). Este serviço será exclusiva-

vêem novas valências e aumento

mente dirigido ao apoio às pessoas com

da capacidade de respostas soci-

deficiência e suas famílias (distinguin-

ais já existentes.

do-se, portanto, da oferta proporciona-

A CERCINA - Cooperativa de Ensino,

da por outras instituições do setor

Reabilitação, Capacitação e Inclusão da

social), o que permitirá, segundo o pre-

Nazaré, reunida em assembleia geral

sidente do Conselho de Administração,

no passado dia 29 de dezembro,

"diversificar ainda mais as respostas

aprovou por unanimidade o Plano de

sociais da CERCINA às necessidades da

Atividades e Orçamento para 2022.

comunidade".

A criação do Serviço de Apoio

A criação do SAD e o alargamento da

Domiciliário (SAD), a duplicação da

capacidade do CACI (das atuais 15 vagas

capacidade da Residência Autónoma e a

para mais 30) implicarão fortes investi-

ampliação do Centro de Atividades para

mentos em termos de reabilitação e

a Capacitação e Inclusão (CACI) são as

aquisição de infraestruturas, e em ter-

principais novidades ao nível do investi-

mos de recursos humanos. Um investi-

mento previsto, orçado em cerca de 870

mento que, de acordo com Joaquim

mil euros.

Pequicho, "será parcialmente reembol-

A CERCINA aguarda a aprovação da

sável por via do PRR [Plano de

candidatura do SAD ao PROCOOP

Recuperação e Resiliência] e através dos

(Programa

ou

novos acordos de cooperação que trarão

Alargamento de Acordos de Cooperação

receitas para ajudar a assegurar a com-

para o Desenvolvimento de Respostas

participação própria da CERCINA".

de

Celebração

A assembleia ficou ainda marcada

silêncio, antes da ordem do dia, em

proa do movimento social e cooperativo,

homenagem a Rogério Cação, figura de

falecido em julho último. zx

campanha, com atividades, torneios

postas diferentes a pensar nos

regno, o Externato Dom Fuas

desportivos,

de

interesses dos alunos que represen-

Roupinho, na Nazaré, foi a

dança, entre outros momentos, as

tam, Depois de uma votação renhi-

eleições para a associação de

três listas candidatas à associação

da, foi eleita a Lista S, cuja presi-

estudantes.

de estudantes foram a votos.

dente é a aluna Inês Bernardo. zx

Após uma semana intensa de

demonstrações

Concorreram três lista com pro-

DR

pelo cumprimento de um minuto de

Externato reativa associação
de estudantes
zx Após cinco anos de inter-

DR

DR
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Paulo Mota Pinto encabeça lista do
PSD por Leiria às eleições legislativas
zx O presidente da Assembleia

duplicação e eletrificação da Linha do

tiva.

Oeste a norte das Caldas da Rainha.

Municipal de Pombal, Paulo Mota

Defender a necessária dotação de

Pinto, é o cabeça-de-lista do PSD

recursos humanos que permitam o bom

Defender a cobertura integral de todo

pelo círculo eleitoral de Leiria nas

funcionamento dos cuidados de saúde

o território distrital com rede de fibra

eleições legislativas marcadas

primários, nos centros, unidades, polos

ótica, bem como a melhoria substancial

para o próximo dia 30 de janeiro.

e extensões de saúde do distrito e o

das comunicações móveis, buscando a

cumprimento

de

universalização no acesso às redes 5G.

ral de Coimbra e residente em Lisboa,

atribuição de médicos de família aos

Defender a instalação de um Parque

sendo filho do anterior primeiro-mi-

muitos milhares de famílias que ainda o

da Inovação e da Economia Digital em

nistro Carlos Mota Pinto, natural de

não têm no Distrito.

Leiria.

Paulo Mota Pinto tem 55 anos, é natu-

Pombal.
O candidato é jurista de profissão,
tendo desempenhado anteriormente

DR

da

promessa

Defender o reforço o Hospital do

Defender a criação de uma Rede de

Leiria como um Hospital de excelência e

FabLabs e Makers, apoiando o desen-

de referência

volvimento de estruturas e equipamentos de base tecnológica no Distrito de

funções de juiz conselheiro do Tribunal

Defender a reorganização do Centro

Constitucional, professor universitário,

Hospitalar do Oeste e consequente

deputado e presidente da Comissão

ampliação do Hospital das Caldas da

Defender a promoção, nos concelhos

Parlamentar dos Assuntos Europeus da

Rainha, e a construção do novo Hospital

da Região, da transformação de espaços

Assembleia da República.

do Oeste.

Leiria.

famílias carenciadas.

devolutos em centros de captação e

gradualmente a gratuitidade nos esta-

A lista de candidatos a deputados do

Defender o reforço do sector Termal,

instalação de empresas criativas, com

belecimentos de infância (dos 0 aos 6

Defender a construção de uma

PSD é constituída por, Paulo Mota Pinto,

garantindo os apoios necessários à va-

lógicas de funcionamento em rede a

anos) das redes pública e solidária, e

Estação de Tratamento e Valorização

Hugo Oliveira, Olga Silvestre, João

lorização dos recursos e promoção dos

nível distrital (nomeadamente com cen-

abrir linhas de financiamento para o

Energética de Efluentes de Suinícolas,

Marques, João Carlos Barreiras Duarte,

balneários existentes e salvaguardando

tros de prototipagem e testes).

aumento da oferta de creches e de

que permita a reposição do equilíbrio do

Célia Cristina Freire, Álvaro Madureira,

os apoios necessários à definitiva recu-

jardins-de-infância junto às zonas

ecossistema e a viabilidade daquela

João Santos, Sofia Carreira, Alda

peração e requalificação do Hospital

industriais e áreas de localização

atividade económica e a contribua para

Correia,

Termal das Caldas da Rainha.

empresarial do Distrito.

a despoluição da bacia hidrográfica do

Carlos

Caetano,

Fátima

Defender a criação da Reserva
mundial de Surf: "da Baleia ao Baleal".
Defender

o

apoio

às

famílias

Promover a coesão territorial com

numerosas e rever os escalões de

Defender a passagem do Instituto

rio Lis e eventual criação de um Parque

medidas concretas como a diminuição

atribuição do abono de família e do

Politécnico de Leiria a Universidade

Industrial específico, com vantagens em

Os candidatos a deputados do PSD

das portagens da A13 e A19 e descon-

abono de família pré-natal, alargando a

Politécnica, bem como defender um

termos ambientais, logísticos e de

pelo Distrito de Leiria comprometem-se

centração de serviços do estado para

base de beneficiários e majorando o

modelo de financiamento mais meri-

escala.

a: Defender a promoção da atratividade

gerar dinâmicas de desenvolvimento.

montante do abono de família para os

tocrático e transparente.

Lourenço, Jéssica Silva, Nuno Serrano e
Tânia Oliveira.

de Leiria no panorama internacional,
potenciando e fortalecendo a atração de
investimento estrangeiro em áreas
tradicionais, mas também (e sobretudo)
inovadoras, tecnológicas e de base cria-

Defender a requalificação do IC2 e
IC8.
Defender a abertura à aviação civil da
Base Aérea de Monte Real.
Defender a requalificação, com a

Defender também a intensificação

seus descendentes em 50% e o abono de

Defender uma política de arrenda-

das ações de reflorestação do Pinhal de

família pré-natal em 100%, a partir do

mento acessível, a construção de mais

Leiria, com informação sobre o seu esta-

segundo filho.

habitação social e a reabilitação do par-

do e participação também das comu-

Defender o aumento do período da

que habitacional degradado ou devoluto,

nidades locais e dos municípios envolvi-

licença de parentalidade e assegurar

para posterior atribuição a jovens e

dos. zx

Dário Florindo lidera lista de candidatos pela
Iniciativa Liberal a deputados por Leiria

DR

zx Dário Florindo, foi candidato

única (possibilidade de período de

quente aumento dos salários, através

da Iniciativa Liberal à Câmara

transição com duas taxas) e elimi-

da captação de investimento privado

da Batalha nas últimas eleições

nação de deduções.

(nacional e estrangeiro) e de uma

autárquicas, é o cabeça de lista

Aumento da competitividade das

do partido, pelo círculo eleitoral

empresas através da redução do IRC,

de Leiria, nas legislativas de 30

porque temos a taxa de imposto

de janeiro.

estatutária mais alta da Europa.

duradoura simplificação fiscal e burocrática;
Nem mais um euro para a TAP sem
que exista um plano detalhado de

Sistema

saída do Estado da estrutura acionista

Florindo, Nuno Carrasqueira, Silvia

Nacional de Saúde que transite para o

da empresa, para evitar que a empresa

Santos e Sousa, António Petrucci

modelo de saúde alemão e holandês,

se torne num sorvedouro de dinheiros

Sousa, Joaquim Augusto Leitão, Sónia

reforçando o peso da prestação priva-

públicos como aconteceu com o BPN,

Carreira da Conceição, Pedro Costa

da e da concorrência, e permitindo o

BES ou CGD.

Marques, Liliana Gomes, Afonso Grilo

verdadeiro acesso universal à saúde

Reforma do sistema de educativo

e Miguel Silvestre.

em vez das filas de espera que temos

português, recentrado no aluno, na

hoje.

liberdade de escolha e na recolha de

A lista é constituída por Dário

As principais bandeiras do partido

Reforma

integral

do

são: Simplificação e desagravamento

Necessidade de aumentar a capaci-

do IRS com introdução de uma taxa

dade produtiva da economia e conse-

dados para implementação de melhores
políticas públicas de educação .zx

economia
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Restaurante Taberna D'Adélia
no Guia Michelin 2022
A Taberna D`Adélia da

estão 11 restaurantes com três Estrelas,

Nazaré integra a lista de restau-

40 com duas Estrelas, 211 com uma

rantes recomendados do Guia

Estrela e 284 Bib Gourmand.

zx

do Guia MICHELIN.
8 novos restaurantes, 6 em Espanha e
2 em Portugal, também foram reconheci-

Michelin Espanha & Portugal 2022

O Guia Michelin Espanha & Portugal

dos com a Estrela Verde MICHELIN pelo

,que foi apresentado no passado

inclui 4 novos restaurantes com duas

seu notável compromisso com uma gas-

dia 17 de dezembro, no auditório

Estrelas em Espanha, e 33 restaurantes

tronomia mais sustentável. Por último,

do Palau de les Arts Reina Sofía de

que obtiveram a sua primeira Estrela (27

os gourmets que procuram uma boa

València.

em Espanha, 5 em Portugal e um em

refeição a um preço razoável apreciarão

Andorra), o que reflete a vitalidade e o

a incorporação na seleção de 43 novos

e

dinamismo do panorama gastronómico

restaurantes Bib Gourmand, 41 em

Principado de Andorra, entre os quais

ibérico, que impressionou os inspetores

Espanha e 2 em Portugal. zx

A seleção de 2022 inclui 1362 restaurantes

de

Espanha,

Portugal

DR

Parceria da GAL Pesca Oeste
reuniu na Nazaré
como pano de fundo a pesca".

que sinto da generalidade dos membros

zx Um Pacote de apoios públicos,

ram-se na Nazaré, para analisar a exe-

Abrantes, vice-Presidente da ADEPE,

no valor de três milhões de euros,

cução da Estratégia de Desenvolvi-

fez um balanço dos seis anos de exercí-

Já quanto ao horizonte 2021-2027,

desta parceria é que tudo deve ser feito

dinamiza

à

mento Local de Base Comunitária

cio "positivo", na medida em que "os

Jorge Abrantes acredita que será dado

no sentido de prosseguir com esta

pesca e à valorização dos ter-

Costeira no período 2014-2021 e discutir

cerca de 3,1 milhões que constituíam a

seguimento ao caminho iniciado em

experiência que tem tido bons frutos"

ritórios e comunidades costeiras

a continuidade da parceria no horizonte

dotação financeira do GAL Pesca Oeste

2007, com o então Grupo de Ação

Recorde-se que o GAL Pesca Oeste

do Oeste

2021-2027.

permitiram aprovar várias dezenas de

Costeira. "O ano 2022 será decisivo para

conta já com 39 projetos aprovados cor-

projetos

ligados

Os parceiros que integram o Grupo

Na apresentação dos dados de com-

candidaturas de todos os municípios

a clarificação de quais os GAL Pesca

respondente a montante total de apoio

de Ação Local Pesca (GAL) Oeste reuni-

promisso e execução deste GAL, Jorge

que integram a parceria, sempre tendo

que vão ser aprovados e apoiados. O

público de 2,6 milhões de euros. zx
DIV.
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Natação: Benedita recebeu a Prova de Preparação de Infantis e Absolutos.

CNN, BSCN e CNAL com grandes
braçadas no fim de 2021
Joaquim José Paparrola

(1:21.33),

(RP);

e

200m

Estilos,

Diana Silva, e Matilde Silva. O CNNZ

(2:51.22), (RP). Henrique Quitério foi 2º

conseguiu sete 1ºs lugares, oito segun-

zx Em meados de Dezembro

nos 100m Bruços, (1:31.12), e 3º nos

dos e dois 3ºs. Vasco Branco esteve em

passado, as Piscinas munici-

100m Livres, (1:06.02). Daniela Alves

tremendo plano ao vencer nos 200m

pais da Benedita receberam a

venceu aos 400m Estilos, (7:08.53), foi

Estilos, (2:35.06), (RP), 100m Mariposa,

Prova de Preparação de Infantis

2ª nos 100m Costas, (1:30.84), e 3ª nos

(1:08.94), (RP), 100m Bruços, (1:22.40),

e Absolutos.

400m Livres, (5:55.22). Catarina Belo

(RP), e 100m Livres, (1:04.84). Foi 2º

Com um total de 14 clubes, entre os

venceu nos 200m Costas, (2:41.56),

nos 100m Costas, (1:11.65). Lucas

quais estiveram o Benedita Sport Club

400m Estilos, (5:30.62), (RP), e foi 2ª

Cardoso venceu nos 100m Livres,

Natação, (BSCN), o Clube de Natação

nos 400m Livres, (5:07.94), e 200m

(59.80), 100m Costas, (1:05.83), (RP), e

de Alcobaça, (CNAL), e o Clube Naval

Livres, (2:25.33). Beatriz Conceição foi

foi 2º nos 200m Estilos, (2:38.26).

da Nazaré, (CNN).

2ª nos 400m Estilos, (5:57.54), 200m

Rodrigo Figueira venceu nos 100m

Boas prestações dos nadadores dos

Mariposa, (3:01.15), e 200m Costas,

Livres, (1:19.53), foi 2º nos 100m

concelhos de Nazaré e Alcobaça, com

(2:56.88). Teresa Lopes venceu aos

Bruços,

muitos recordes pessoais, (RP), que

100m Estilos, (1:26.03), (RP), e 400m

(3:22.75), e 3º nos 100m Mariposa,

ficaram assim definidos. O BSCN con-

Estilos, (6:25.42), (RP). Nadaram ainda,

(1:30.41). Matilde Coutinho foi 2ª nos

(1:44.98),

200m

DR

Estilos,

seguiu 12 primeiros lugares, 10 segun-

DR

dos e 3 terceiros lugares. Bruno

Nadadores do CNAL que estiveram na Benedita

Agostinho foi 1º aos 100m Bruços,
(1:26.09), e 3º nos 100m Livres,

200m Estilos, (3:05.68), 100m Bruços,

200m

(1:11.03), (RP). António Anastácio,

(1:40.71), 100m Costas, (1:26.25), e

Constança Tomás venceu nos 200m

venceu nos 400m Estilos, (5:55.18),

100m Livres, (1:18.07). Maria Esteves

Costas, (3:01.37), (RP), e foi 2ª nos

(RP), e foi 2º nos 100m Costas,

ficou no lugar nos 100m Mariposa,

400m Livres, (5:24.09). Por fim,

(1:23.87), (RP), 400m Livres, (5:19.06),

(1:26.09).

Gabriel

Mariana Inácio, foi 3ª nos 400m Livres,

(RP), e 100m Livres, (1:10.96), (RP). Por

Custódio. Por fim o CNAL conseguiu

(5:31.71). Competiram ainda Leonor

sua vez Mateus Machado, estevem em

quatro 1ºs lugares, um 2º e um 3º.

Adriano, Leonor Jácomo, Mariana

excelente plano ao vencer nas provas

Tiago Dias venceu aos 200m Estilos,

Marques,

(2:51.20), (RP). Tiago Pombo venceu

Oliveira, Francisca Nunes e Rodrigo

nos 400m Livres, (5:15.64), (RP), e

Santos. zx

de 400m Livres, (5:16.73), (RP); 100m
Bruços, (1:33.46), (RP); 100m Estilos,

Nadadores do CNAL que estiveram na Benedita

Nadou

ainda,

Estilos,

Luana

(2:46.64),

Reis,

(RP).

Mariana

Hóquei em Patins: Turquelenses na despedida de João Simões perdeu nos Açores.

Biblioteca de luxo segue em frente na Taça
de Portugal ao eliminar a Sanjoanense
JJP

DR

Joaquim José Paparrola

zx Em partidas dos 32 Avos de Final
da Taça de Portugal, a Biblioteca IR,
de Fábio Barqueiro, conseguiu uma
grande proeza ao eliminar no Valado
dos Frades a AD Sanjoanense (1ª
Divisão), vencendo (4-3).
Tremenda prestação dos valadenses que não se intimidaram perante
um adversário do escalão superior da
modalidade que esteve a vencer no
Valado dos Frades, (0-2), dando a
entender que a eliminatória estava

Lucas Vicente marcou por duas vezes à

resolvida. Nada disso, os valadenses

Sanjoanense para a Taça de Portugal

turquelenses, Federico Balmaceda.

reagiram e operaram uma reviravolta
espectacular, vencendo o seu adver-

Jogadores valadenses festejam triunfo frente á Sanjoanense

Ramos e David Costa.

Este jogo marcou a saída do treinador

Catalão, Guillem Pérez é o novo
mister do HCT.

venceu a primeira edição da Elite Cup
como treinador, foi ainda responsável

sário no prolongamento. Os rapazes

O Hóquei C. Turquel foi eliminado

do HCT João Simões que esteve no

O treinador espanhol Guillem Pérez

pela coordenação dos escalões jovens

da BIR, alicerçaram o seu triunfo com

da prova ao perder nos Açores com o

comando da equipa sénior durante

de 39 anos, é o novo treinador do HCT.

do FC Barcelona. O mister espanhol

golos de Lucas Vicente, (2), André

Candelária SC, (4-2). Marcou pelos

várias temporadas.

Com passagens pelo Sporting CP, onde

sucede desta forma a João Simões. zx

desporto
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Futebol Distrital: Ginásio de Alcobaça em tarde má perdeu em Marrazes.

Nazarenos com a força de Hérkulles
venceram fora o Marinhense "B"
JJP

Na 1ª Distrital, o
Beneditense goleou o
Portomosense "B",
enquanto o Pataiense
goleou também o Peso.

tranquilidade à sua equipa para o que
restava do encontro. O melhor que os
visitantes conseguiram foi reduzir para

de Alcobaça. zx

autogolos de João Matias (51') e Tomé

1ª Distrital: Beneditense goleia

(2-1), com um golo de Raphael Aires,

Em jogos da 9ª ronda, do Campeonato

Pataiense recebeu e goleou o GD Peso,

(84'). Vitória justa do GDN que merecia
JJP

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

(4-1). Um boa prestação dos Pataienses

Beneditense CD, de Pedro Cordeiro,

neste encontro, alicerçada em dois

goleou no seu Fonte da Senhora, a AD

golos de Pedro Vitorino, aos (17' e 42'),

Portomosense "B", (6-0). Uma exibição

Leonardo Rodrigues, (30'), e Bernardo

bem conseguida por parte dos canarin-

Neves, (89').zx

Joaquim José Paparrola

Referente à 12ª jornada do

hos, mostrando que é possível lutar pela

Campeonato Distrital da Divisão de

subida de divisão. Diogo Lopes, (2'e 36'),

Honra de seniores masculinos, o GD "Os

André Justino, (45'), Luís Paixão, (68'), e

Nazarenos" de Francisco Mota, venceu

JJP

zx

Silvério, (53'), fizeram o resultado desta
partida. Ainda nesta jornada, o CD

Portomosense "B".

fora o AC Marinhense "B", (1-2).

HM

A turma alvinegra entrou com personalidade no encontro, acabando por
inaugurar o marcador à passagem do
minuto 20, por intermédio de Gonçalo
Estrela "Guga". Moralizados com esta
vantagem, a turma da Nazaré foi controlando a partida chegando ao interva-

Hérkulles Silva marcou o golo da vitória
nazarena na Marinha Grande

Gonçalo Estrela marcou pelo GDN
frente ao Marinhense B

lo em vantagem. No início do segundo
ser mais dilatada.

tempo, 51', "Os Nazarenos" chegaram ao

Nazarenos" venceu no seu municipal, o

segundo golo por intermédio de

GD Guiense, (2-1). Com o intuito de

Hérkulles Silva na transformação de

regressar aos triunfos e boas exibições,

Ainda na jornada 12, o Ginásio de

uma grande penalidade. Os locais ainda

os alvinegros, cumpriram a sua obri-

Alcobaça de Leandro Santos, foi derro-

reduziram por intermédio de Dinis, (1-

gação. Aos 26 minutos, o central Carlos

tado em Marrazes, (3-0). Um jogo em

2), só que a vitória já não fugiu aos

Marques colocou o GDN em vantagem,

que os ginasistas estiveram bem dis-

rapazes do emblema nazareno. Um tri-

a qual durou até ao intervalo. No reata-

tantes daquilo que sabem e podem

unfo justo e bem conseguido.

mento da partida, (47'), o avançado

fazer, foi seguramente uma tarde para

Francisco Mota fez o (2-0), dando mais

esquecer por parte dos azuis e brancos

A contar para a ronda 11, o GD "Os

Ginásio perdeu em Marrazes.

Diogo Lopes marcou por duas vezes
pelo ABCD

Luis Paixão marcou pelo Beneditense
ao Portomesense B

Futebol Nacional: Juvenal Oliveira marcou duas vezes, uma pelo Caldas outra pela U. Santarém.

Ricardo "Ricky" Duarte lidera lista de melhores
marcadores no Campeonato de Portugal
DR
Joaquim José Paparrola

arouquense.

Campeonato de Portugal, série D, o GD

Liga 3

Peniche com os nazarenos Paulo Brites,

zx Na Liga Bwin, em jogos da 17ª jor-

A contar para a 14ª jornada da Liga 3,

na lateral direita, (grande exibição) e

nada, o Sporting C. Portugal com

série B, o Caldas SC, com Juvenal

Ricardo Duarte "Ricky" (um avançado

Ricardo Esgaio titular, perdeu nos

Oliveira titular, foi empatar ao reduto da

completo), no 11 inicial, recebeu e

Açores frente ao Santa Clara, (3-2).

União Santarém, (1-1). Juvenal esteve

venceu o SC Praiense, (3-0). Grande

Ricardo esteve uns furos abaixo do

no pior e no melhor da partida. Decorria

prestação desta dupla neste jogo, prin-

que vem realizando, assim como a

o minuto 18, depois de um cruzamento

cipalmente pelos dois passes de Brites

exibição da turma leonina que foi

do lado esquerdo do ataque caldense, o

para golo e do bis de "Ricky", (o 2º na

paupérrima. Ainda nesta jornada o

valoroso jogador assistiu de cabeça

marcação de uma grande penalidade),

Paços

Stephen

dentro da grande área o seu colega

que vem fazendo uma prova em

Eustáquio no 11 titular, perdeu (2-0), no

Nuno Januário que também de cabeça

crescendo. Paulo Brites na marcação de

reduto do SL Benfica. Eustáquio esteve

colocou a turma das Caldas em van-

um pontapé de canto assistiu para o 1º

em plano aceitável no meio campo

tagem no marcador. Aos 31 minutos,

golo do jogo. Assistiu para o (2-0), na

pacense. Também nesta ronda, o

Juvenal foi infeliz, introduzindo a bola

marcação de um livre colocou a bola na

Arouca de Tiago Esgaio perdeu no redu-

na própria baliza, fazendo autogolo.

cabeça de Ricky. É de referir que o

de

Ferreira

com

to da Belenenses SAD, (2-1). Tiago

Campeonato Portugal

entrou ao minuto 81 na equipa

Referente

à

10ª

jornada

avançado é de momento o melhor mardo

cador da prova com 7 golos. zx

Ricky Duarte com uma época em
crescendo pode dar o salto para outra
divisão

DR

Paulo Brites merece estar noutro patamar do futebol nacional
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Futsal: Burinhosa com arranque tremido na Fase de Apuramento de Campeão.

C.S. Évora de Alcobaça vence UD Serra
e segue no 3º lugar na 1ª Distrital
Joaquim José Paparrola

seguidos

por,

Francisco

Santos,

DR

FJ

JJP

Cristiano Mendes, Hélio Silva e Ricardo
zx A contar para 2ª jornada da 2ª

Almeida (AG). Na tabela classificativa,

Fase /Apuramento de Campeão,

o CCDS Casal Velho é 4º com 20 pontos;

do Campeonato Nacional da II

enquanto o GD Martingança está no 10º

Divisão, o CCRD Burinhosa de

lugar com 13 pontos.

José Feijão, perdeu no seu pavilhão com o AMSAC, (3-7).

1ª Distrital
A contar para a 11ª jornada do

Um jogo em que a turma da freguesia

Campeonato Distrital da 1ª Divisão,

de Pataias não teve argumentos para

série B, a A.R. Pederneirense empatou

contrariar a maior valia da equipa lis-

no seu pavilhão com a URD Juncalense

boeta. Os golos dos "Burys" foram da

"B", (3-3). Os comandados de Ângelo

autoria de Patrick Santos, (2) e Alex.

Rocha "Nando", esteve sempre em

Também nesta ronda, o Ferreira do

desvantagem no marcador. Os golos

Zêzere do treinador nazareno Rogério

dos Pederneirenses foram da autoria de

Serrador, empatou (1-1), no reduto do

Mauro Isata, (2) e André Parraxo.

Ladoeiro.

Mauro Isata marcou por duas vezes

Na ronda 10, a A.R. Pederneirense foi

pelo Pederneirennse ao Juncalense B

Divisão de Honra

empatar ao reduto do CCR Dom Fuas,

Na ronda 11 do Campeonato Distrital

(3-3), com dois golos de Mauro Isata e

frente à CB Caldas, (1-1). Júlio Vicente

da Divisão de Honra de seniores mas-

Francisco Carlinhos. Por sua vez, o CS

marcou pelos Beneditenses. Por fim o

culinos, o CCDS Casal Velho de Pedro

Évora

Gabriel

CRP Ribafria recebeu e goleou o SCE

Rodrigues recebeu e venceu o CR Chãs,

Fernandes "Gaby" bateu no seu reduto a

Bombarralense (9-3). Os golos da

(4-3). Os golos da equipa da freguesia

UD Serra (4-2), com golos de Rafael

equipa da casa foram da autoria de

de Alfeizerão foram da autoria de Édipo

Tereso, (2), João Ferreira e Filipe Lopes.

Santos, (2), Rafael Baptista e José

Ainda nesta jornada o GD "Os

Sousa. Ainda nesta jornada o GD

Nazarenos" de Luís Mauricio foram

Martingança de Cláudio Silva, bateu no

perder ao pavilhão da URD Juncalense

seu pavilhão a ADR Barreiros, (4-2). Os

"B", (4-2). Lúcio Carmo e Diogo Mendes

golos dos martingancenses foram con-

"Xarra" marcaram pelo GDN. Na série

de

Alcobaça

de

Rafael Abreu, (3), João Lourenço, (2),
Rafael Tereso marcou por duas vezes

André Lourenço, Diogo Silva, Bernardo

Lúcio Carmo facturou pelo GDN

Veríssimo, Luís Paulo. Na tabela classi-

á União da Serra

ficativa, o CS Évora de Alcobaça é 3º

9ª com 6 pontos; por fim o CCRD

C, em jogos da 10ª ronda, o Externato C.

com 19 pontos; o GD "Os Nazarenos" é

Burinhosa está no 10º lugar com 5 pon-

Benedita consentiu um empate caseiro

5º com 15 pontos; a AR Pederneirense é

tos. zx

Futebol Juvenil: Juniores, Juvenis e Iniciados dos clubes dos concelhos de Nazaré e Alcobaça com vários jogos adiados.

Juvenis do GD "Os Nazarenos" venceram fora
o Avelarense
DR

DR

Joaquim José Paparrola

zx

Na tabela classificativa, o Ginásio de

8 pontos (menos um jogo); enquanto o

Alcobaça é 3º com 23 pontos; o GDN é

GDN é 10º com 7 pontos, (também com

8º com 10 pontos; por sua vez o

um jogo a menos).

Beneditense é 11º com 8 pontos.

Referente à 11ª jornada do

1ª Distrital Juvenis
A contar para a 10ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de

Honra Juvenis

Honra de Juniores, o Beneditense

Em jogos da ronda 10, o GD "Os

Campeonato Distrital da 1ª Divisão,

venceu fora o GD Ilha, (2-3), com golos

Nazarenos" orientados por Cristiano

série C, a Biblioteca IR, de Vítor

de Tiago Santos, (2) e Simão Fialho.

Trindade, foi vencer fora o AC

Santos, perdeu no seu sintético com o

Avelarense, (0-1), com um golo de

CD Escola Académica, (0-3).

O jogo entre o Ginásio de Alcobaça e

Tomás Oliveira. Este triunfo vem dar

1ª Distrital Iniciados

Em jogos da ronda 10, o GD "Os

alento à equipa alvinegra para fugir aos

Em partidas da 9ª jornada do

Nazarenos" perdeu em casa com o SL

lugares que dão acesso à descida. O

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de

Marinha, (1-2). Dário Santos marcou

Ginásio de Alcobaça foi goleado nas

Iniciados, série E, 1ª Fase,

pelo GDN. O Ginásio de Alcobaça con-

Caldas pela equipa "B", (6-0), enquanto

Alfeizerense perdeu no seu sintético

sentiu um empate caseiro frente à UD

o Beneditense sofreu também uma

com a ARECO, (0-4). Por sua vez, o

Batalha, (2-2). Arlindo Dias e Leonardo

goleada no reduto do Sporting Pombal,

Beneditense foi goleado no reduto do

Agostinho marcaram para os ginasis-

(4-0). Na tabela classificativa, o

Atouguiense, (6-0). zx

o GD "Os Nazarenos" foi adiado.

tas. Por fim, o Beneditense foi goleado
no seu reduto pelo GD Peniche, (0-4).

Simão Fialho marcou pelo ABCD

Leonardo Agostinho marca golos

Beneditense está no 8º lugar com 13

decisivos pelos juniores do Ginásio

pontos; o Ginásio de Alcobaça é 9º com

o SU

publicidade

Nazaré/ Alcobaça
Cede-se carro de aluguer (Taxi) em Pataias,
por motivo de idade

zx22xz
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CARTÓRIO DE NAZARÉ
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
---Certifico para efeitos de publicação que, por escritura lavrada no dia nove de Dezembro de
dois mil e vinte e um, de folhas vinte e cinco a folhas vinte e sete, do Livro de Notas para escrituras diversas número Cento e Doze-S, do meu Cartório, sito na Avenida de Olivença, nº 153, rés-

Contacte: 968 098 883
Manuel Pinto

do-chão, Nazaré, MARIA CECILIA RIBEIRO VINAGRE COSTA DUARTE nif. 131.744.445, e
marido JOAQUIM COSTA DUARTE, nif. 131.744.453, casados sob regime da comunhão de
adquiridos, ambos naturais da freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, residentes na Rua
Rainha Santa Isabel, nº 54, Burinhosa, união de freguesias de Pataias e Martigança, Alcobaça,
declararam que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores, do direito a metade
indivisa do prédio rústico, situado em Valinha, na união das freguesias de Pataias e Martigança,
concelho de Alcobaça, no todo composto de terra de semeadura com um poço, e a área de setecentos e vinte metros quadrados, agora inscrito na matriz rústica sob o artigo 166 da União das
freguesias de Pataias e Martigança (proveniente do artigo rútico 2931 da freguesia de Pataias
extinta), metade em nome da justificante mulher e metade em nome de José Agostinho Vinagre
(cabeça de casal da herança de), descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o
número sete mil novecentos e dezoito/Pataias, sem qualquer inscrição de aquisição do
referido direito, com o valor patrimonial tributável IMT correspondente de €88,20, com o valor
atribuído de quinhentos euros.--------------------------------------------------------------------------------------Que a metade indivisa do imóvel ora justificada, veio à posse deles primeiros outorgantes, já
então casados, em data incerta de meados do ano de mil novecentos e noventa e sete, tendo desde
logo começado a possui-la, por compra meramente verbal que fizeram a José Agostinho Vinagre
e mulher Joaquina Vicência Raimundo, residentes na Rua Casal das Terras, 13, Burinhosa,
Pataias, ele entretanto falecido, os quais não possuíam qualquer outro prédio rústico contíguo ao
acima identificado.----------------------------------------------------------------------------------------------------Que foram eles justificantes que sempre possuíram o referido direito predial, administrandoo, com o conhecimento das pessoas da freguesia e vizinhos, tendo feito sementeiras, colhendo os
frutos no aproveitamento de todas as utilidades, com pagamento de impostos, sendo reconhecidos por toda a gente como únicos donos, fazendo-o com a convicção de não lesarem direito alheio,
de forma contínua, pacífica e pública, à vista de toda a gente e sem a menor oposição de quem
quer que fosse, desde o seu início.----------------------------------------------------------------------------------Que, tendo mantido tal posse, há mais de vinte anos, com as enunciadas características
adquiriram o referido direito predial por usucapião, a qual, dada a sua natureza não é susceptível de se comprovar pelos meios extrajudiciais normais.--------------------------------------------------------De conformidade com o original, não havendo na parte omitida nada que restrinja, modifique ou altere o respectivo conteúdo.-----------------------------------------------------------------------Cartório de Nazaré, 09 de Dezembro de 2021
O Notário,
Saulo Mota Tavares

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia vinte de
Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada a folhas quarenta e quatro e seguintes do Livro de Notas
número Cento e Doze - J, deste Cartório, João Manuel Basílio da Costa, C.F. número 106.602.799,
casado sob o regime da comunhão geral de bens com Maria Helena da Silva Ventura Costa, C.F. número
122.862.449, naturais, ele da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, ela da freguesia de Maiorga, concelho de Alcobaça, residentes na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 11, Alcobaça, União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, declarou que é dono e legítimo possuidor, com
exclusão de outrém, do seguinte: veículo automóvel, ligeiro de passageiros, de marca NSU,
modelo PRINZ, com a matrícula OP-86-12, a gasolina, com o quadro nº 4073756, registado na
Conservatória do Registo Automóvel a favor de José Manuel Valdrez da Silva Cepeda, desde a data de
treze de Abril de mil novecentos e oitenta e três, a que atribui o valor de quinhentos euros. Que este
veículo automóvel foi por ele adquirido verbalmente no ano de mil novecentos e noventa e oito, ao
referido José Manuel Valdrez da Silva Cepeda, casado, residente na Rua Egas Moniz, nº 108 esq., 4000
Porto, nunca tendo, no entanto, registado na Conservatória tal aquisição. Assim sendo, é ele justificante, desde do ano de mil novecentos e noventa e oito, há portanto mais de dez anos, que está na posse
do referido veículo automóvel, usando e conduzindo o mesmo, efectuando as necessárias revisões e
reparações, zelando pela sua conservação, sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa-fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, pelo que adquiriu
o referido veículo por USUCAPIÃO, que aqui invoca como causa de aquisição. --------------------------A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.
_______________________________________________________________________________
Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)
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desporto

Desporto

Retrospectiva do ano
Desportivo de 2021
as seguintes prestações: Vanda Hilário,

zx Num balanço pelo desporto a nível

da Liga Europeia, que se jogou na

A equipa sénior masculina do

nacional e distrital onde se inserem

Figueira da Foz. A Associação Cultura e

C.C.R.D. Burinhosa, desceu à 2ª

1º lugar individual, Sub 40, Femininos

clubes e jogadores de várias modali-

Desporto O Sotão "A" manteve-se na

Divisão nacional, após várias tempo-

(Campeã Nacional); Armanda Hilário,

dades e naturais dos concelhos de

Divisão de Elite e alcançou um tremen-

radas na Liga principal. Quem desceu

1º lugar individual, Sub 50, Femininos

Nazaré e Alcobaça, fica aqui um apa-

do 7º lugar na Euro Winners Cup. Por

também mas para a divisão de honra,

(Campeã Nacional); Ana Constantino,

nhado.

DR

sua vez, a equipa de sub-16 da ACD "O

foi o CCDS Casal Velho que militava na

1º lugar individual Sub 60, Femininos,

No Futebol de Praia, Ruben Brilhante

Sotão" venceu a edição de 2021 da

2ª divisão nacional. De referir ainda o

DR

NBE

Madjer Youth Cup pela 3ª vez, que se

regresso da A.R. Pederneirense em

realizou na Figueira da Foz, com o

seniores masculinos, bem como a

nazareno Duarte Florência a ser o me-

estreia do GD "Os Nazarenos" nesta

lhor marcador deste evento. O GD "OS

modalidade com seniores masculinos

Nazarenos" não conseguiram uma vez

e femininos.

mais subir à divisão de Elite. Em femininos, a ACD "O Sotão" sagrou-se
Campeão Nacional na primeira prova

Divisão Nacional.
Os seniores masculinos do Nazaré

Tiago Santos o jovem prodigio do ACCCA

Dom Fuas Andebol Clube subiram à 2ª

desta competição.
Ricardo

divisão nacional, sob o comando de Rui

O Clube de Atletismo da Nazaré

Esgaio regressou ao Sporting CP.

Manuel Ferreira, tendo realizado uma

realizou uma grande temporada, senão

O nazareno Ricardo Esgaio que tro-

excelente temporada na III Divisão. O

vejamos. Sara Conceição sagrou-se

cou o Sporting de Braga pelo Sporting

Cister SA também com uma grande

Campeã Nacional de lançamento do

Clube de Portugal, já levantou a

prestação, ficou no 2º lugar desta com-

dardo, no Olímpico Jovem, Bruno

Supertaça ao serviço da turma leonina,

petição. Os seniores femininos do

Branco sagrou-se Campeão Distrital

curiosamente frente aos bracarenses.

Cister SA ficaram no 3º lugar na Fase

dos 1500m, Vanesa Castravet foi tri

(Campeã Nacional); José Gradil, 1º

Final do Nacional da 2ª Divisão.

campeã nos Lançamento do Dardo,

lugar individual, Sub 65, Masculinos

Martelo e Disco, Miguel Vieira sagrou-

(Campeão Nacional); Armando Hilário,

Futebol

Ruben Brilhante é Campeão da Elite

Andebol: NDFAC subiu à II

Nacional:

Futebol Distrital: GDN subiu à

Ciclismo: Tiago Santos um

Divisão de Honra.

Armanda Hilário

e Jordan Santos sagraram-se vence-

No futebol distrital os seniores do

se Campeão Distrital no Lançamento

1º lugar individual, Mais de 65,

dores do Campeonato de Elite e Taça

GD "Os Nazarenos" sob o comando de

Quem realizou uma temporada de

do dardo e do Disco, e Hélio Pedroso é

Masculinos

de Portugal ao serviço do Sporting C.

Francisco Mota regressou ao lugar que

sonho, foi o jovem ciclista do Alcobaça

Campeão Distrital nos 110m barreiras.

Armanda Hilário / Sérgio Ramos, 1º

Braga, tendo ainda se sagrado vice-

lhe pertence, a divisão de Honra, após

Clube de Ciclismo, Tiago Santos que

Campeões da Euro Winners Cup.

quatro temporadas na 1ª Distrital. O

venceu a Taça de Portugal de Cadetes,

Taekwondo

Ruben Brilhante ajudou ainda Portugal

Ginásio de Alcobaça manteve-se na

foi ainda Campeão Nacional neste

vários Campeões Nacionais.

a vencer a Etapa da Liga Europeia 2021

Honra, o Beneditense ficou na 1ª

escalão, e Campeão Nacional de

que se jogou na Nazaré. Portugal com

Distrital.

Contrarrelógio.

Jordan Santos (de regresso após lesão)
e Ruben Brilhante, venceu a Superfinal

Futsal: Burinhosa desceu para

papa troféus no ACC.

Atletismo: CAN com vários
campeões.

a 2ª Divisão.

Taekwondo:
da

Clube

Escola

Nazaré

com

(Campeão

lugar em Pares. Três nazarenas,
Armanda Hilário, Vanda Hilário e
Carina Esperança estiveram em bom

O CETN conquistou um total de 8

plano no Europeu de Poomsae.

títulos de Campeão Nacional, nos

Armanda foi 3ª na categoria de Sub 50

Campeonatos de Portugal Poomsae

Femininos,

Dans 2021 disputado na Nazaré, com

Esperança também foi 3ª. zx

enquanto

JJP

O GDN subiu à divisão de honra

Carina

NBE

ACD O Sotão foi de novo 7º classificada no Euro Winners Cup

NBE

JJP

Seniores Femininos da ACD O Sotão são Campeãs Nacionais de Futebol de Praia no
ano de estreia desta competição

Nacional):

Seniores masculinos da AEDFR estão na 2ª Divisão Nacional

Óbidos Vila Natal visitado por 50 mil
zx O Óbidos Vila Natal encerrou

limítrofes", assegura.

as suas portas no passado dia 2

Por seu lado, Alexandre Ferreira, da

de Janeiro com um balanço posi-

empresa municipal Óbidos Criativa,

tivo. O evento foi visitado por

entidade organizadora do Óbidos Vila

cerca

Natal, afirma que "apesar de sabermos,

de

50

mil

pessoas,
ao

à partida, que o número de visitantes

longo de 34 dias, estando aberto

iria diminuir em relação a edições

todos os dias ininterruptamente,

anteriores, devido à obrigação de

durante todo o mês de Dezembro,

reduzir a lotação e ao receio que várias

embora limitado na sua lotação a

pessoas têm de andar em público,

mais de metade da sua capaci-

decidiu-se avançar com um evento nos

dade.

moldes dos realizados anteriormente,

nomeadamente

famílias,

DR

Filipe Daniel, presidente da Câmara

para que não se perdesse a qualidade".

Municipal de Óbidos, diz que o balanço

"Apesar dos constrangimentos exis-

é "muito positivo, face às adaptações e

tentes, e da necessidade de tomar

à nossa capacidade de reinvenção,

decisões diariamente devido à obri-

num período difícil, onde a resiliência e

gação de implementar medidas de

o empenho dos nossos colaboradores

combate ao vírus, o balanço final é

foram determinantes no sucesso deste

francamente positivo", sublinha o

evento". O autarca garante que a "políti-

responsável, acrescentando que "o

ca de eventos, em Óbidos, é para con-

número de visitantes ao evento supe-

tinuar", sublinhando que "tudo fará

rou, em larga medida, as melhores pre-

para que a segurança de todos esteja

visões".

sempre em primeiro lugar, mas não

Este evento, que se pautou por ser o

esquecendo a economia". "A atracção

primeiro a ser realizado em Óbidos

medidas impostas. Permitiu, ainda, ao

Todas as regras impostas pelo go-

sentação de teste negativo à COVID-19.

de visitantes à vila superou as expecta-

desde Dezembro de 2019, ainda sobre

público a vivência da época festiva de

verno foram estritamente cumpridas,

Tal exigiu a adaptação constante dos

tivas, o que permitiu o aumento do

fortes restrições dadas as condições

Natal e a visita a Óbidos, proporcionan-

nomeadamente a utilização de más-

meios às regras, tendo o evento sido

valor de negócios nas diferentes áreas

pandémicas em que nos encontramos

do algum fluxo turístico à região,

cara, a desinfecção dos espaços e das

dotado, inclusive, de uma Unidade

económicas na vila, como o comércio, a

a viver, veio mostrar que é possível

necessário a uma retoma económica

mãos, a apresentação dos certificados

Móvel de Saúde onde colaboradores,

restauração, o alojamento, entre ou-

abrir portas ao público com toda a

que deverá ser mote nos próximos

de vacinação e, a partir do dia 25 de

parceiros e visitantes realizavam diari-

tras, em Óbidos e nos concelhos

segurança e em cumprimento das

tempos.

Dezembro, a obrigatoriedade de apre-

amente auto-testes. zx

PUB.

