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zx Estatuto Editorial

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

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

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

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

política e económica, ou outras.

REGIÃO DA NAZARÉ recusa o sensacionalismo, apostando numa informação

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

que correspondam aos interesses da população local.

REGIÃO DA NAZARÉ aposta numa informação diversificada, abrangendo os

mais variados campos de actividade e correspondendo às motivações e interesses

de um público plural.

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

quaisquer hierarquias entre os diferentes sectores de actividade do jornal.

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

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

que pauta a sua prática pelo Código Deontológico dos Jornalistas.

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

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

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

região onde o Região da Nazaré se inscreve.

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

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

poder político e da acção de interesses particulares.

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

gua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro,

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

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

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

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

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

credibilidade pública.

Estatuto Editorial aprovado em:

Nazaré, Abril/2015.
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Atualidade

zx  Depois de quatro anos a

levar música à zona Oeste do

país o Impulso, como o conhece-

mos, está de volta e regressa à

cidade das Caldas da Rainha em

formato ao ar-livre e tendo a

natureza enquanto privilegiado

pano de fundo.

Dias 23, 24 e 25 de junho o Impulso

volta a abraçar as Caldas da Rainha,

num formato renovado e com vários

palcos espalhados pela cidade. As pro-

postas musicais para esta edição do

festival incluem nomes como Branko,

Tomasa Del Real, Virgen María,

Conjunto Corona, Nídia, Fogo Fogo, Puta

da Silva, Mão Morta, Club Makumba,

Maria Reis, BLEID, Merca Bae, Odete,

Scúru Fitchádu entre muitos outros.

Destaque também para as estreias

nacionais do trio madrileno VVV

[Trippin' You] e da produtora e DJ

escocesa TAAHLIAH - que no seu EP de

estreia Angelica desafia os limites entre

a música de dança e o pop cristalino; e

para o regresso inesperado da banda

originária do Porto formada em 2002, os

Pluto, que subirão ao palco com Manel

Cruz, Peixe, Eduardo Silva e Ruca numa

apresentação rara que conta apenas

com algumas, muito poucas, datas

nacionais. Os bilhetes de pré-venda já

estão disponíveis online com um preço

especial de 40€ para os três dias, ape-

nas até ao final de abril.

O Impulso vai acontecer ao longo de

três dias no Parque D. Carlos I, à seme-

lhança da edição de 2019, num formato

renovado mas com o mesmo objectivo

de sempre: fortalecer a simbiose com a

cidade convertendo-a num espaço de

encontro entre a música, os seus

lugares históricos e culturais e a comu-

nidade de estudantes e artistas locais.

Para esta edição as novidades incluem

um novo palco durante a tarde no

jardim, uma zona unicamente dedicada

à exposição dos trabalhos realizados

pelos alunos da ESAD.CR, um novo

palco móvel num autocarro que circu-

lará pela cidade durante os três dias

de festival e um espaço de clubbing

repensado e redesenhado à medida de

uma programação que percorre vários

espectros sonoros com foco particular

na música electrónica e de dança.

As parcerias edificadas nas

edições anteriores solidificam-se

para animar as tardes de Impulso

com o Grémio Caldense a programar

um ciclo musical desafiante que

conta com o duo com selo da editora

portuguesa Holuzam Hidden Horse, o

Gringo sou EU, a estreia nacional do

baterista americano NAH e a primeira

apresentação ao mundo do power duo

rally fantasia. O DocLisboa mantém a

sua programação multidisciplinar

com filmes, conversas e convidados

no Centro de Artes das Caldas da

Rainha. Nas novas parcerias destaca-

se "A música dá trabalho" da editora

Omnichord Records que em conjunto

com o Impulso levará vários artistas a

actuar em escolas primárias. Durante

os próximos meses anunciar-se-ão

ainda 4 warmups Impulso 2022 a

acontecer em Lisboa, Porto, Leiria e

Caldas da Rainha.

O Impulso 2022 é organizado pela

Associação Impulso numa co-organi-

zação com o Município das Caldas da

Rainha e em parceria com a

ESAD.CR (Escola Superior de Artes e

Design das Caldas da Rainha, do

Politécnico de Leiria), os bilhetes já

estão disponíveis online com um

preço especial de pré-venda até ao

final de abril: 40€ o passe geral (pas-

sando depois a 50€) e 20€ o bilhete

diário. zx

O festival Impulso regressa em 2022
DR
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Anteprojeto de execução do Funicular
da Pederneira aprovado em reunião
de Câmara

zx O anteprojeto de execução do

Funicular da Pederneira foi apre-

sentado, no passado dia 26, em

reunião de Câmara, para apro-

vação, o passo que o deixa em

condições para ser candidatado

a financiamentos comunitários.

"Trata-se de uma obra estrutu-

rante", disse Walter Chicharro, acres-

centando que se trata de "uma obra

que vai marcar o futuro do concelho da

Nazaré, em particular da Pederneira."

O autarca explicou que "este

anteprojeto é o que é minimamente

necessário para candidatura a fundos

europeus. Tem vindo a ser debatido

junto de várias entidades, designada-

mente da CCDR Centro e será alvo de

constante acompanhamento e reavali-

ação durante a sua construção" para

que todas as vertentes estejam assegu-

radas, designadamente a segurança.

Com o ascensor que liga a Praia da

Nazaré e o Sítio a liderar o ranking dos

transportes por cabo mais usados no

país, segundo dados do IMT - Instituto

da Mobilidade e dos Transportes,

Walter Chicharro acredita que o futuro

funicular da Pederneira é, desde já,

um forte "candidato ao segundo lugar"

do mesmo estudo.

Este projeto de ligação da Praia à

Pederneira por transporte por cabo

surge no âmbito do PMUS - Plano de

Mobilidade Sustentável da vila da

Nazaré.

Tem, entre as suas finalidades, con-

tribuir para uma vila carbono zero,

com a aposta nos transportes públi-

cos, bicicleta e andar a pé; contribuir

para a humanização do território; con-

tribuir para a inclusão (dando a opor-

tunidade a todas as pessoas); con-

tribuir para a mobilidade urbana e

coesão territorial (dois patamares que

vão aplanar - a Pederneira e a praia da

Nazaré); valorizar a Pederneira e a sua

conectividade residencial, comercial e

turística.

Paula Teles, da MPT na empresa

mobilidade e planeamento do ter-

ritório encarregue deste projeto,

acredita na "importância que o funicu-

lar terá no futuro da Nazaré" e em todo

o trabalho que vindo a ser desenvolvi-

do para a implementação da mobili-

dade urbana sustentável.

"Há poucos municípios que

planeiam as vilas/cidades no seu con-

junto e a Nazaré é um dos bons exem-

plos, com uma visão ampla de planea-

mento de um território inclusivo, para

todos". zx JL

zx A alteração ao Regimento da

Assembleia Municipal da Naza-

ré que estipula o tempo atribuí-

do a cada um dos eleitos gerou

controvérsia e precisou do voto

de qualidade do presidente

daquele órgão para ser aprova-

do.

PSD, CDU e Bloco de Esquerda

votaram contra a proposta de alteração

ao regimento da assembleia, mas a ini-

ciativa passou com os votos do PS.

Numa nota à imprensa, o Bloco de

Esquerda afirma que "depois da

votação deste ponto, continuamos com

o Regimento que soube evoluir com o

tempo, mas que o PS fez com que

regredisse no seu fundamento base, a

igualdade de intervenção".

"A proposta do PS de passar o uso

da palavra de um princípio de igual-

dade para um princípio de propor-

cionalidade só tem um objetivo, cortar

o tempo de antena da oposição e

aumentar a visibilidade do executivo",

acusa o BE.

Ainda de acordo com os bloquistas,

nunca o PS nunca propôs a propor-

cionalidade enquanto oposição ao PSD,

nem nos primeiros 8 anos de mandato

enquanto força governativa da Câmara.

"Esta proposta aparece agora, devi-

do ao resultado autárquico, porque o

PS perdeu votos para os partidos à sua

esquerda, ficou por um triz a perda da

maioria na Assembleia Municipal.

Perdeu uma Junta de Freguesia,

porque o facto de as assembleias

terem maior visibilidade, também dá

maior visibilidade à oposição e ao seu

trabalho", acusa o Bloco de Esquerda,

acrescentando que "do Regimento mais

progressista do Distrito passamos

para um regimento igual a todos os

outros, democrático, mas encolhido".

Do lado da CDU, ainda durante a

sessão da Assembleia, Samuel Fialho

acusou a maioria que "querer silenciar

a oposição", afirmando que a associ-

ação dos tempos de intervenção à re-

presentação que cada partido tem

naquele órgão fiscalizador "é uma

clara intenção de dar palco ao senhor

presidente da Câmara".

Por sua vez, o PSD, através de Tânia

Gandaio, falou em injustiça na decisão

do "presidente da Câmara ter mais

tempo do que os deputados", acres-

centando que os deputados foram

eleitos "para fiscalizar". zx JL

DR

Oposição unida contra alteração
ao Regimento da Assembleia Municipal

DR
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zx As instalações do antigo

Centro Social do Rio Novo, na

Nazaré, foram adquiridas pela

CERCINA - Cooperativa de Ensino,

Reabilitação, Capacitação e Inclu-

são da Nazaré.

Neste imóvel, devoluto há largos

anos, pretende a CERCINA instalar o

novo Serviço de Apoio Domiciliário

(SAD), destinado exclusivamente a pes-

soas com deficiência, e proceder à

ampliação do Centro de Atividades para

a Capacitação e Inclusão (CACI), num

investimento estimado em 742 mil

euros.

A aquisição do equipamento veio pos-

sibilitar a candidatura da CERCINA aos

fundos do PRR (Plano de Recuperação e

Resiliência), na medida em que a

dimensão do imóvel permite cumprir,

com algumas adaptações, os exigentes

critérios de licenciamento das enti-

dades tutelares, para aumento da

capacidade do CACI (para mais 30 pes-

soas) e para instalação de uma nova

resposta social, o Serviço de Apoio

Domiciliário (para 30 pessoas).

De acordo com o presidente do

Conselho de Administração, Joaquim

Pequicho, o montante dos fundos prove-

nientes do PRR permite pagar a

aquisição do imóvel e a sua remode-

lação para instalação das duas

respostas sociais que, por sua vez, con-

tribuirão para a sustentabilidade da

organização por via dos novos acordos

de cooperação a estabelecer com o

Estado.

"Independentemente do deferimento

da nossa candidatura, a CERCINA

tomou a decisão de adquirir o Centro

Social do Rio Novo, o que já é uma rea-

lidade", afirma Joaquim Pequicho.

"Encontrámos uma solução que é equili-

brada ao nível do risco do investimento.

Vai dar muito trabalho, vai exigir muito

da organização, mas penso que está

bem conseguida".

O presidente da CERCINA lembra

ainda que "o centro comunitário do Rio

Novo teve em tempos um papel impor-

tante na dinamização de projetos na

área da inclusão social" e, agora,

"estando na posse de uma organização

do setor social, vai ser requalificado e

devolvido ao serviço da comunidade".

A aquisição deste imóvel pela CERCI-

NA foi analisada e discutida em sede do

Conselho Local de Ação Social (CLAS),

tendo merecido a aprovação unânime

dos parceiros da rede. zx JL

CERCINA adquire instalações
do Centro Social do Rio Novo

DR

Parque Infantil da Cerâmica reabriu
remodelado

zx O Parque infantil da zona

habitacional da Cerâmica, na vila

da Nazaré, reabriu após obras de

remodelação e instalação de

novos equipamentos.

A iniciativa partiu de um grupo de vi-

zinhos que apresentou a sua ideia de

melhoramento do local ao Concurso

"Bairro Feliz", promovido por uma cadeia

de supermercado, tendo ganhado um

apoio financeiro de 1.000 euros para

concretizar o plano.  O valor será

investido em mesas de apoio e num

bebedouro.

A Câmara associou-se aos moradores

com a aquisição de dois novos equipa-

mentos, um baloiço e um escorrega, e a

implementação de normas de segurança

para o bom funcionamento destes recin-

tos.

"Trata-se de uma intervenção que se

integra no programa autárquico de

investimentos neste tipo de equipamen-

tos existentes pelo concelho. Depois da

reformulação de alguns aspetos no par-

que infantil de Famalicão, seguir-se-ão

iguais intervenções de manutenção e

conservação nos Parques da Pedralva,

Camarção e Valado dos Frades", explica o

Presidente da Câmara, Walter Chichar-

ro.

A Câmara irá assegurar a manutenção

deste e restantes espaços de diversão

infantil ao ar livre existentes.

"O constante investimento neste

género de equipamentos é uma aposta,

também, na promoção das brincadeiras

ao ar livre, do contacto com a natureza,

de uma infância saudável e bem-estar

integral das crianças e jovens", refere

Milton Estrelinha, Adjunto do Gabinete

de Apoio à Presidência. zx

zx Bugalho Ferros, artista na-

tural do concelho de Alcobaça,

será autor de quatro esculturas

que irão ser instaladas em pon-

tos de entrada do município da

Nazaré, e que têm como finali-

dade melhorar a imagem dos

acessos com a arte e aspetos li-

gados à cultura local.

Na rotunda da EN 242, próxima do

Parque Ohai Nazaré), será instalada

a figura feminina de uma nazarena,

com 6,5 metros de altura, vestida

com o traje típico.

O presidente da Câmara da

Nazaré, Walter Chicharro, adiantou

que em cada saia ficará inscrito o

nome das geminações com o municí-

pio.

Para Valado dos Frades está pre-

vista uma escultura de uma abóbora,

com seis metros de diâmetro, por

cinco de altura, que representará a

forte tradição do cultivo deste vegetal

na localidade.

Em Famalicão está prevista a

instalação do brasão da freguesia.

O mesmo autor será responsável

pela escultura alusiva às ondas

gigantes que será instalada na rotun-

da de acesso à Nazaré via IC9.

As três peças deverão estar

prontas até ao fim do ano.

Representam um investimento de 100

mil euros. zx JL

Acessos à Nazaré decorados com esculturas

DR
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Mário Cerol assumiu o Comando dos
Bombeiros Voluntários da Nazaré

zx O novo comandante dos

Bombeiros Voluntários da Nazaré

tomou posse do cargo, no passado

dia 25 de abril, uma cerimónia

que contou com a presença da

população e das entidades convi-

dadas.

Mário Cerol falou em compromisso,

responsabilidade e em gratidão pelo

convite para assumir estas funções, e

enumerou as necessidades da corpo-

ração, composta por 42 bombeiros, em

recursos humanos e materiais, no-

meadamente ao nível do parque

automóvel, bastante envelhecido, com

algumas viaturas a atingirem os 30 anos

de serviço, e do equipamento individual

dos voluntários, que, no seu conjunto,

inviabilizam a participação em teatros

de operações fora do território conce-

lhio.

Também a localização do quartel,

integrado na malha urbana junto à prin-

cipal via (EN 242) de acesso à praia, é,

para o novo comandante, um assunto a

rever num futuro próximo.

"O espaço físico atual é curto para os

bombeiros. A localização geográfica é

um constrangimento. Temos necessi-

dade de sair para junto de vias de comu-

nicação", acrescentando que para suprir

as atuais limitações de atuação da cor-

poração, em particular em dias de even-

tos ou épocas altas, será necessária a

criação de "uma segunda EIPE - Equipa

de Intervenção Permanente", que garan-

ta o socorro às ocorrências diárias e o

apoio às iniciativas que mobilizam mul-

tidões para o concelho.

O Presidente da Câmara da Nazaré,

Walter Chicharro, falou da abertura do

Município para colaborar com os

Bombeiros de acordo com a disponibili-

dade de tesouraria.

"O Município tem sido dos parceiros

mais importantes para a Associação

Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários da Nazaré", disse o autarca, adi-

antando que relativamente à segunda

EIPE está para breve a aprovação do

acordo com a instituição com vista à

criação futura de uma segunda equipa

de intervenção. zx JL

DR

Protocolo para Aquisição de Nova
Viatura para os Bombeiros da Nazaré

zx A Junta de Freguesia de

Nazaré e a Associação Huma-

nitária dos Bombeiros Voluntários

da Nazaré celebraram um proto-

colo de colaboração destinado à

aquisição de uma viatura nova

para o transporte de doentes, num

apoio total da autarquia no valor

de 19.414,63 €.

Esta colaboração visa a renovação de

meios, de forma a permitir um incre-

mento da operacionalidade, prontidão e

qualidade da intervenção da nossa

Corporação de Bombeiros na assistên-

cia à população.

Considera a Junta de Freguesia ine-

quívoco o Interesse Público do serviço

prestado pelos Bombeiros Voluntários

da Nazaré, pelo que deliberou o apoio à

Corporação de Bombeiros para a

aquisição do meio identificado como pri-

oritário. zx JL

zx A recolha de roupa usada destina-

da à reutilização e reciclagem transfor-

mou-se em apoio financeiro à

Associação de Dadores Benévolos de

Sangue do Concelho da Nazaré.

Durante 2021, a Cáritas recolheu

8.941 toneladas de roupa nos con-

tentores instalados no concelho, que, no

âmbito do Protocolo com o Município,

renderam 450 euros já entregues à

Associação.

Também a Ultriplo, empresa de va-

lorização dos bens têxteis, presente no

território concelhio com vários con-

tentores, destinou o valor da reutiliza-

ção (719,13 euros) à mesma entidade.

"Ao abrigo do Projeto Amigo da

Cáritas Diocesana de Lisboa, a anual

contrapartida em dinheiro pela quanti-

dade de roupa recolhida no Município

da Nazaré, não reverte, como foi sem-

pre habitual, a favor da própria Câmara

Municipal, mas de uma instituição do

concelho. Em 2022, a instituição con-

templada é a Associação Dadores

Benévolos de Sangue (ADBS)", explica

Ana Veiga, dos Serviços Adminis-tra-

tivos / Financeiros da Cáritas Dioce-

sana de Lisboa.

A Cáritas felicita a existência deste

projeto de colaboração do Município da

Nazaré num projeto socio-ambiental e a

Associação de Dadores Benévolos de

Sangue do Concelho da Nazaré (ADBS)

pela importância da sua missão a favor

da saúde de todos".

Por seu turno, a Ultriplo, que reco-

lheu 14.387 toneladas dos contentores e

aterro, refere, na sua página oficial, que

a valorização dos bens recolhidos é fun-

damental para a proteção e desenvolvi-

mento sustentado do meio ambiente.

"A Responsabilidade Social assume

um papel tão importante quanto o da

sustentabilidade da empresa, sendo um

complemento da nossa atividade".

Todos os anos, milhares de toneladas

de têxteis vão parar a aterros, o que

provoca o aumento dos custos com o

tratamento dos resíduos. zx

Recolha de têxteis usados dá apoio financeiro
para Dadores de Sangue

JL
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Este Jornal foi impresso na:

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia vinte e nove

de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas noventa e cinco e seguintes do Livro de Notas número

Cento e Dezassete - J, deste Cartório, Luís Miguel dos Santos Rodrigues e esposa Maria

Armanda Madeira Arcolino Rodrigues, casados sob o regime da comunhão geral de bens, natu-

rais da freguesia e concelho de Nazaré, residentes na Rua Porto de Salir, nº 26, lugar de Rebelos, fregue-

sia de Cela, concelho de Alcobaça, C.F., respectivamente, números 214.309.029 e 221.362.282.,

declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte: Metade indi-

visa do prédio rústico, situado em Rebelos, freguesia de Cela, concelho de Alcobaça, inscrito na

matriz predial respectiva sob o artigo 3.077, com o valor patrimonial tributável, correspondente ao dire-

ito, e atribuído de trezentos e dezassete euros e sessenta e cinco cêntimos, descrito na Conservatória

de Registo Predial de Alcobaça sob o número três mil oitocentos e setenta e seis / Cela, sem qual-

quer inscrição de aquisição do direito supra indicado. Que o identificado direito veio à sua posse, ainda

no seu estado de solteiros, maiores, por volta do ano de dois mil, por compra meramente verbal feita por

ambos a Rosalina Maria Suzano e marido José Silvestre, residentes na Rua Fernando Lopes Graça,

freguesia e concelho de Carcavelos, ele actualmente falecido, mas nunca tendo chegado a formalizar

entre eles qualquer escritura pública de Compra e Venda, nem sendo agora possível realizá-la. Assim,

os ora justificantes, têm usufruído do mesmo direito, como legítimos proprietários, pacífica, publica-

mente, de boa-fé e continuamente, na convicção de possuírem direito próprio e exclusivo e pagando os

respectivos impostos .Deste modo, são eles os titulares desse direito, pois vêm possuindo o mesmo,

desde aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, sempre na firme convicção de não lesarem direitos

de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de toda a gente, osten-

siva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento

de que o mesmo é susceptível, para seu benefício, zelando pela sua conservação, limpando e cultivan-

do o mesmo, e respeitando o uso a que os restantes consortes têm direito.Que esta posse pacífica, con-

tínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de propriedade por

USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu direito pelos meios

extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)
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zx Os trabalhadores da Valbopan

- unidade de Famalicão, levaram a

cabo uma jornada de luta, tendo

em conta a necessidade urgente

da melhoria das suas condições

de vida e de trabalho.

A greve aos turnos, que se compreen-

deram entre as seis da manhã de dia 29

e as seis da manhã de dia 30 de abril,

paralisaram por completo a produção

naquela fábrica de fibras de madeira.

"Devidamente representados pelo seu

sindicato de classe e pela sua central

sindical - a CGTP-IN - os traba-

lhadores, inabaláveis na sua determi-

nação, não arredaram pé da porta da

fábrica durante todo o período da

greve", descreve o PCP.

Os trabalhadores da Valbopan quei-

xam-se dos salários baixos, descrimi-

nação salarial e de injustiças na pro-

gressão de carreiras.

"Alguns, mesmo trabalhando na fábri-

ca há quase quarenta anos, mantém-se

a ganhar pouco mais do que o salário

mínimo", diz o PCP, acrescentado que

apesar disso "11 trabalhadores (chefias)

foram aumentados à parte dos

restantes, e de incumprimento por

parte da administração relativamente

aos acordos com a estrutura sindical

que representa a maior parte dos tra-

balhadores daquela unidade".

Também a progressão nas carreiras e

a assunção de novas responsabilidades

é motivo de queixas, uma vez que,

segundo os trabalhadores, as tarefas

não são acompanhadas aumentos

salariais que estariam obrigados a rece-

ber.

A alegada falta de manutenção das

máquinas e os acidentes de trabalho

foram, também, motivos do protesto.

O sindicato diz que a maioria a

maquinaria "é do início da década de

setenta - o que aumenta exponencial-

mente os riscos de operação e ainda

mais se justifica a necessidade de

revisão/manutenção".

A falta de formação interna, insufi-

ciência ao nível das medidas de segu-

rança individuais e colectivas, a reno-

vação de fardamentos de trabalho, um

refeitório, casas de banho com

condições e o não recebimento de diu-

turnidades compõem o longo rol de

queixas contra a administração da

empresa.

"Há cerca de seis anos deixaram de

receber diuturnidades, fator que con-

tribui para desmotivar os traba-

lhadores quanto à vontade de se

fidelizarem à empresa", dizem os sindi-

catos.

João Delgado, vereador eleito pela

CDU na Câmara Municipal da Nazaré,

esteve no local para acompanhar a

greve e apresentar a sua solidariedade

para com os trabalhadores, tendo-se

comprometido a dar visibilidade à luta e

às suas necessidades "dentro daquilo

que são as suas competências e respon-

sabilidade na referida autarquia".

O assunto da fábrica foi levado à últi-

ma sessão da Assembleia Municipal,

por Samuel Fialho, deputado municipal

eleito pela CDU. zx JL

Trabalhadores da Valbopan de Famalicão
da Nazaré em greve por melhores
salários e condições de trabalho

Quatro suspeitos de roubo a idoso
na Nazaré detidos pela PSP

zx A PSP da Nazaré deteve, no

passado dia 3, quatro homens

suspeitos de criminalidade vio-

lenta a um idoso de 86 anos.

Em comunicado, o comando de Leiria

d PSP adianta que os detidos têm entre

26 e 41 anos e foram identificados

durante a investigação de um roubo

agravado, ocorrido em outubro de 2021.

"Após o dia do crime violento e

grave", que, segundo a PSP, foge "clara-

mente de um padrão corrente de reali-

dade criminal da vila da Nazaré, foi

desenvolvido um afincado esforço de

investigação com vista à descoberta de

todos os pormenores quanto ao que

realmente acontecera e os seus

autores".

Em articulação com a autoridade

judiciária e com o apoio de polícias da

estrutura de investigação criminal do

Comando de Leiria, reforçados pela

Brigada de Investigação Criminal da

Esquadra de Abrantes do Comando

Distrital de Santarém e de Equipas

Operacionais do Corpo de Intervenção e

do Grupo Operacional Cinotécnico da

Unidade Especial de Polícia, "foi desen-

cadeada, esta madrugada, a referida

operação policial", lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PSP, foram

cumpridos quatro mandados de

detenção fora de flagrante delito e rea-

lizadas cinco buscas domiciliárias e

cinco buscas a automóveis que resul-

taram na apreensão de uma viatura de

marca Peugeot 106, um LCD, seis

telemóveis, um 'tablet', um relógio, dois

pares de sapatilhas utilizadas no dia do

crime violento, bem como uma camiso-

la de manga comprida e uma bolsa a

tiracolo em tecido, também usadas no

mesmo dia.

A PSP apreendeu ainda 120 euros em

dinheiro e uma moca. zx 

zx  Ana Mendes Godinho apresentou o

Orçamento do Estado 2022 aos mili-

tantes, no âmbito das sessões "PS

Presta Contas", no passado dia 6 de

maio, às 21h30, no Auditório da

Biblioteca Municipal da Nazaré.

Entre 5 e 10 de maio, realizaram-se

19 sessões que levaram os dirigentes

do Partido Socialista por todo o país a

explicar aos militantes socialistas as

linhas gerais do Orçamento do Estado

2022. zx 

Ana Mendes Godinho apresenta OE2022
aos militantes na Nazaré
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zx O Navio Escola NRP Zarco,

um veleiro com dois mastros, 23

metros de comprimento e 60

toneladas de deslocamento,

atracou, no dia 26, no Porto da

Nazaré, no âmbito da viagem de

instrução de Cadetes do 1.° ano

da Escola Naval da Marinha.

A viagem de instrução dos 41

cadetes iniciou-se a 18 de abril e ter-

minará a 9 de maio, fazendo escalas

em diferentes portos da costa por-

tuguesa.

A Escola Naval é um estabelecimen-

to de Ensino Superior Público

Universitário Militar destinado a for-

mar os Oficiais dos quadros perma-

nentes da Marinha Portuguesa,

disponibilizando cursos de Mestrado

Integrado, cursos de dois ciclos

(Licenciatura e Mestrado), cursos de

pós-graduação e outros cursos de

ingresso na categoria de oficiais.

O Comandante do NRP Zarco é o

capitão-de-fragata Humberto Santos

Rocha, natural de Lisboa. zx

Navio Escola NRP Zarco com 41
Cadetes da Escola Naval atraca no
Porto da Nazaré

zx A festa do Homem do Mar da

Nazaré decorreu no fim de se-

mana de 30 de abril e 1 de maio

com a realização das procissões

em terra e no mar.

Esta tradição regressou ao seu

formato original dois anos depois

da declaração da pandemia, que

obrigou a várias alterações.

"É uma homenagem ao homem do

mar, e aos que já partiram. A Nazaré

vive da pesca, um trabalho muito duro, e

este momento de festa pretende home-

nagear esse esforço, as pessoas, o

pescador e a sua importância na comu-

nidade local", explica o pároco da

Nazaré, Salvatore Forte.

A celebração do Dia do Pescador teve

a duração de dois dias, começando a 30

de abril com a procissão em terra e a

missa no areal, culminando no dia 1 de

maio com a Procissão Marítima e as

tradicionais três voltas à enseada.

Ao todo, onze embarcações trans-

portaram as correspondentes estatue-

tas dos santos de devoção da comu-

nidade piscatória local.

O evento, organizado pelo Paróquia da

Nazaré com o apoio do Município da

Nazaré, tem como finalidade reavivar

um setor com a importância estratégica

para o país, enaltecendo o trabalho

destes profissionais. zx

Homenagem ao Homem
do Mar em procissões

DR

O mar inspira a programação de
Nazaré Marés de Maio

zx A 4.ª edição de Nazaré Marés

de Maio, foi inaugurada no passa-

do dia 1 com a exposição

"Biodiversidade com arte", que

reúne trabalhos de alunos do

Agrupamento de Escolas da

Nazaré (Escola Amadeu

Gaudêncio), Externato Dom Fuas

Roupinho (Nazaré) e Colégio

Rainha D. Leonor (Caldas da

Rainha).

A exposição está patente no Salão

Mar Alto, do Círculo Cultural da Nazaré.

Mais duas exposições, "Pescadores e

aves marinhas, aliados por um mar sus-

tentável", no Externato D. Fuas

Roupinho, e "'Maria do Mar' - Cápsula do

tempo - A Nazaré Hoje" foram inaugu-

radas no Teatro Chaby Pinheiro.

No passado sábado, o evento acolheu

a conferência "Património Histórico,

Cultural e Natural", no Palácio Real da

Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

Nazaré Maré de Maio tem por objeto

a promoção cultural, artística e iden-

titária do território da Nazaré, tendo o

MAR (e tudo o que a ele se associa)

como denominador comum a todas as

iniciativas.

Para além das exposições, integram o

evento diferentes iniciativas culturais,

artísticas e pedagógicas, atividades

náuticas, workshops de dinamização,

feira, trabalhos de desenho à vista, arte-

sanato, instalações artísticas de rua,

nos diferentes lugares do concelho, na

Nazaré (Sítio e Praia), em Famalicão e

Valado dos Frades).

Programa integral do 4º Nazaré

Mares de Maio em:

www.facebook.com/Nazaré-Marés-

de-Maio zx
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Câmara de Alcobaça fecha 2021
com saldo positivo de 463 mil euros

zx A Assembleia Municipal de

Alcobaça aprovou no passado dia

28, as contas da autarquia que

terminou o ano de 2021 com um

saldo positivo de 463,2 mil euros

e reduziu a dívida em 386 mil

euros.

De acordo com o relatório de contas

apresentado aos deputados a receita

total cobrada ascendeu a 61,8 milhões

de euros, evidenciando uma taxa de

execução de 88%, relativamente aos

valores previsionais.

A Câmara terminou o ano com divida

de médio e longo prazo no valor de 838

mil euros, o que evidencia uma redução

da dívida à banca em 386 mil euros, de

acordo com os valores constantes no

relatório aprovado com 20 votos a favor

da maioria PSD e nove abstenções dos

deputados do PS, da CDU, do Nós

Cidadãos e do presidente da junta de

Freguesia de Maiorga.

A assembleia aprovou ainda os

resultados operacionais dos serviços

municipalizados que fecharam o ano de

2021 com um resultado líquido positivo

de 633 mil euros. zx

DR

Paulo Alexandre

zx A nova Estação Rodoviária de

Alcobaça entrou em funcionamen-

to na semana passada na Av.

Manuel Silva Carolino após a con-

clusão das obras de requalifi-

cação.

Todos os serviços que se encontravam

em funcionamento na R. Dr. Brilhante

regressam às instalações da Estação.

A antiga gare foi erguida em 1956 e

sofria de vários problemas estruturais e

de falta de conforto para os passageiros

das várias carreiras que ali faziam

serviço.

O investimento no novo terminal, que

se mantém no centro da cidade, moder-

nizou o equipamento e deu condições de

espera por transporte. zx 

Estação Rodoviária de Alcobaça
já reabriu após obras
de requalificação

Posto de Turismo instalado na oficina
João Santos

zx O Posto de Turismo de Alcobaça vai ser instalado provisoriamente na

Oficina de Artes Mestre João Santos, no seguimento de uma permuta entre a

Câmara Municipal de Alcobaça e a União de Freguesias Alcobaça e Vestiaria

(UFAV).

A presidente da UFAV, Isabel Fonseca, explica que a mudança é temporária

já que a junta entende que "o Posto de Turismo de Alcobaça deve ter uma maior

dimensão do que aquele espaço".

O posto de informação ao turista tinha ficado sem local definido depois de

terem começado as obras de instalação do Museu da Rádio. zx

Atleta encontrado morto em casa em
Aljubarrota

zx O atleta da delegação de Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes de

Leiria (APD), Cândido Delgado, de 42 anos, foi encontrado morto, no passado dia

30, dentro de casa, em Aljubarrota, de onde era natural.

"O Cândido defendeu as cores da APD Leiria por mais de uma década, tendo

conquistado vários títulos a nível nacional", pode ler-se na nota da Associação

de Basquetebol de Leiria. zx

zx A Associação Bandeira Azul anunciou recen-

temente a lista de 2022 das praias galardoadas

com a Bandeira Azul. São Martinho e Paredes da

Vitória obtiveram uma vez mais esta importante

certificação que atesta a sua qualidade a nível

ambiental, segurança e conforto.

Será a 18ª vez que São Martinho do Porto exibe a

Bandeira Azul durante a época balnear ao passo que

Paredes da Vitória é reconhecida pelo 22º ano desde a cri-

ação da certificação europeia em 1987, pela Fundação

para a Educação Ambiental, com o apoio da Comissão

Europeia.

"A reincidência deste reconhecimento internacional da

qualidade das nossas praias é motivo de grande orgulho

para o Município e para os alcobacenses. Ao longo dos

anos, a Câmara Municipal tem investido fortemente na

melhoria das condições de segurança, acessibilidade e

conforto das nossas praias que constituem excelentes

opções de férias quer para os turistas quer para os nossos

munícipes. Tudo faremos para continuar a honrar a

responsabilidade que esta distinção exige", afirma o

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues.

Ambas as praias do concelho constam numa lista de

431 bandeiras azuis atribuídas a 393 praias, 18 marinas e

20 embarcações ecoturísticas. São mais 21 praias, mais

duas marinas e mais nove embarcações de ecoturismo do

que no ano passado. zx

São Martinho do Porto
e Paredes da Vitória renovam
a certificação da Bandeira Azul
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zx Maximino Serra, de 87 anos,

militante do Partido Socialista

ainda antes do 25 de Abril, foi

expulso do PS.

A decisão foi tomada pela comissão

nacional de jurisdição do PS e baseia-

se no facto do histórico socialista ter

sido o último suplente na lista

eleitoral à Câmara de Alcobaça, pelo

movimento Nós Cidadãos, nas

autárquicas de 2021, revela o jornal

Público.

Maximino Serra diz que apoiou Rui

Alexandre, cabeça de lista da platafor-

ma "Nós Cidadãos" nas últimas

Autárquicas "por amizade". Sobre a

expulsão do partido, disse ao Jornal

Público que é "alérgico a imposições" e

considera que o que lhe fizeram "é

uma traição", pelo modo como "foi

feito", confessando-se "muito admira-

do por António Costa ter admitido" a

sua expulsão e reconhece: "Penso até

que ele não se apercebeu do que me

fizeram."

A presidente da comissão nacional

de jurisdição do PS, Telma Correia,

adiantou ao diário que a candidatura

por outra força política "é a única con-

duta que as diferentes versões dos

estatutos vêm tipificando desde logo

como falta grave", que "constitui a

quebra dos laços mais basilares que

ligam o partido aos seus militantes".

Maximino Serra foi um antifascista

com participação em eventos mar-

cantes como a Revolta da Sé e o golpe

de Beja, golpe falhado que o levou a

viver exilado ao abrigo de um progra-

ma da ONU. zx PA

PS expulsa histórico do partido por 
integrar lista do Nós Cidadãos à Câmara

Hotel do Mosteiro não será uma "ilha de qua-
lidade" em Alcobaça garante vice-presidente

zx A deputada municipal eleita

pelo CDS-PP, Florbela Costa,

apelou a que o hotel de luxo do

Mosteiro de Alcobaça seja inau-

gurado ainda este verão e que

não se posicione como uma "ilha

de qualidade" da cidade de

Alcobaça isolada de tudo o resto.

A centrista questionou o executivo

da Câmara sobre os planos para a Rua

D. Pedro IV e defendeu a colocação de

sinalética na cidade para identificar os

pontos turísticos de interesse.

A necessidade de manutenção dos

equipamentos públicos e a promoção

das riquezas do concelho foram outras

sugestões dadas para a notoriedade do

concelho no setor turístico.

A vice-presidente da Câmara

Municipal, Inês Silva, explicou que o

hotel de cinco estrelas "não será uma

ilha de qualidade isolada "e adiantou

que a Praça D. Afonso Henriques, um

dos acessos à Rua D. Pedo IV, vai ser

requalificada, estando para entrar em

revisão o regulamento das espla-

nadas de toda a área envolvente ao

Mosteiro. zx 

zx  O Dia Nacional do Azulejo

comemorou-se na passada

sexta-feira, dedicado a uma

das formas de expressão artís-

tica e cultural mais antigas do

mundo, com enorme tradição

no concelho de Alcobaça.

Foi instituído com o objetivo de

sensibilizar a sociedade para a pro-

teção do nosso património azulejar.

Este ano a Associação Portuguesa de

Cidades e Vilas de Cerâmica

(APCVC), de que Alcobaça é membro

fundador, programou um conjunto de

atividades a realizar nos diferentes

territórios.

De manhã realizaram-se visitas ao

Mosteiro de Coz, um exemplo por

excelência da implementação desta

arte decorativa.

À tarde foi a vez do Mosteiro de

Alcobaça onde os participantes pu-

deram apreciar a iconografia dos

azulejos da Capela do Desterro. zx 

Alcobaça assinala o dia do Azulejo

Paulo Alexandre

zx A Assembleia Municipal

aprovou um voto de solidariedade

para com o povo ucraniano, que

foi encaminhado para a embaixa-

da da Ucrânia em Portugal.

A proposta aprovada por unanimi-

dade, no passado dia 28, foi apresen-

tada pelo presidente da Assembleia

Municipal, Carlos Marques, que, pe-

rante a invasão russa na Ucrânia,

entende que se tratam de atos "abso-

lutamente lamentáveis e igualmente

condenáveis".

Carlos Marques recordou que o

concelho de Alcobaça "tem acolhido

de braços abertos" os cidadãos que

têm chegado daquele território.

António Raposo, eleito pela CDU,

votou a favor da moção, criticando a

invasão russa e o regime de Putin,

uma posição muito distante da do

partido nacional, referindo que os

ucranianos "são vítimas de uma

agressão brutal por parte de um

regime político com conceções impe-

rialistas".

Apesar de lamentar o sofrimento

do povo ucraniano, o deputado afir-

mou que não se identifica com as

declarações do Ministro dos Negócios

Estrangeiros ucraniano na reunião

com a NATO onde disse: "dêem-nos

armas que nós damos a vida". zx 

Deputado da CDU Alcobaça critica
Invasão Russa
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Alcobaça

Bombeiros do concelho reforçados
com segunda equipa de intervenção
permanente

Paulo Alexandre

zx Os Bombeiros Voluntários de

Alcobaça assinalaram no dia 1 de

maio os seus 134 anos de vida

numa cerimónia que decorreu em

frente ao Mosteiro de Alcobaça e

onde foram anunciadas várias

medidas de apoio ao socorro às

populações.

Durante as comemorações foram

apresentadas duas viaturas renovadas,

uma moto-serradora, quatro perneiras

de proteção e um desfibrilhador

automático, num investimento que foi

possível com as verbas angariadas com a

realização do Trail Monges de Cister.

O Comandante da Associação,

Leandro Domingos, sublinhou que o mel-

hor presente que a corporação tem é o

seu corpo de bombeiros operacional e

disponível para prestar o serviço de

necessário à população.

As corporações dos Bombeiros do con-

celho (Alcobaça, São Martinho do Porto,

Pataias e Benedita) foram reforçadas com

Equipas de Intervenção Permanente.

"Das 6h às 22h teremos cinco elemen-

tos de profissionais prontos para o socor-

ro à população, e das 21h às 7h da

manhã, outros cinco voluntários", expli-

cou Leandro Domingos.

As despesas de funcionamento destas

equipas serão suportadas em partes

iguais pela Câmara Municipal de

Alcobaça e Autoridade Nacional de

Proteção Civil.

Carlos Guerra, em representação da

ANEPC, elogiou este reforço das equipas

que irão permitir uma maior resposta no

socorro.

Por sua vez, Ines Silva, Vice-presi-

dente da Câmara Municipal, anunciou

que serão renovados os protocolos com

as quatro corporações de bombeiros do

concelho até 2025 e reforçado o apoio a

esta entidades em mais mil euros por

mês.zx

DR

zx A cerimónia de assinatura do

protocolo, no âmbito da candi-

datura "Mobilidade Verde -

Carros Elétricos para

Instituições Particulares de

Solidariedade Social com Serviço

de Apoio Domiciliário a Idosos",

teve lugar no passado dia 29 de

maio, no Cineteatro de Porto de

Mós.

Esta cerimónia consistiu na assinatu-

ra dos protocolos entre o Instituto da

Segurança Social e as IPSS's dos

municípios de Alcobaça, Batalha,

Nazaré e Porto de Mós. Na sequência

desta candidatura já foram atribuídas 96

viaturas às 94 instituições candidatas do

distrito de Leiria, por parte da

Segurança Social.

O Diretor do Centro Distrital da

Segurança Social de Leiria, João Paulo

Pedrosa, que referiu "a grande dinâmica

e a grande competência das instituições

do setor social e solidário do distrito de

Leiria", tendo em consideração a per-

centagem de candidaturas aprovadas

nesta área, no distrito.

A cerimónia contou com as presenças

do Vereador da Câmara Municipal de

Alcobaça, Paulo Mateus, do Vice-presi-

dente da Câmara Municipal da Batalha,

Carlos Monteiro, do Vereador da

Câmara Municipal da Nazaré, Orlando

Rodrigues e, do Presidente da Câmara

Municipal de Porto de Mós, Jorge Vala.

Lista de IPSS que assinaram o proto-

colo, no concelho de Alcobaça: Fundação

Manuel Clérigo, Santa Casa da

Misericórdia do Vimeiro, Centro de

Bem-Estar da Cela,

Santa Casa da Misericórdia da

Benedita, Centro Social de Coz, Santa

Casa da Misericórdia de Alfeizerão,

Santa Casa da Misericórdia de

Alcobaça,

Associação de Solidariedade do

Acipreste, Associação de Bem-Estar de

Alpedriz,

Associação de Bem-Estar de Pataias,

Associação de Solidariedade do Arieiro,

Centro Paroquial do Bárrio.

No concelho da Nazaré: Centro Social

de Valado de Frades, Confraria Nossa

Senhora da Nazaré, Centro Social de

Famalicão.zx 

IPSS's de Alcobaça e Nazaré recebem 17
viaturas

zx O Município de Ansião rece-

beu e acolheu ontem os técnicos

da Rede de Estruturas de

Atendimento a Vítimas de

Violência Doméstica do Distrito

de Leiria (REAL) que, entre os

dias 27 de abril e 3 de maio, par-

ticiparam na "Caminhada Real".

Esta iniciativa, que contou com o

apoio do Município de Alcobaça,

procurou sensibilizar as populações

para o problema da violência doméstica

através da realização de um percurso

interconcelhio que passou pelos

municípios onde funcionam estas

estruturas de apoio.

"As questões relacionadas com a vio-

lência doméstica estão na ordem do dia

da atividade municipal, através do

Gabinete de Apoio às Vítimas de

Violência Doméstica. Trata-se de uma

valência essencial dos nossos serviços

de Ação Social, cujo trabalho beneficia

destas iniciativas de sensibilização e

consciencialização públicas", sublinha

o Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues.zx

"Caminhada Real" sensibilizou para o problema
da violência doméstica
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Casa cheia na gala de comemoração
do trigésimo aniversário do JORNAL
DAS CALDAS

Marlene Sousa

zx Para festejar em pleno 30

anos de vida, o Grupo Medioeste

(JORNAL DAS CALDAS, Região

da Nazaré e Rádio Mais Oeste)

organizou uma Gala que decor-

reu no dia 5 de maio no grande

auditório do Centro Cultural e de

Congressos das Caldas da

Rainha (CCC), onde não

deixaram de marcar presença as

forças vivas da região. 

O sucesso do evento reforça a

importância do Grupo Medioeste na

região. Ao longo de duas horas pelo

palco passaram muitos nomes, unindo

a cultura, educação, economia, política

e solidariedade. Foi um evento especial

que demonstrou como o JORNAL DAS

CALDAS está ao serviço da comu-

nidade. 

30 anos de jornalismo de proximi-

dade é um momento relevante da

riquíssima história do JORNAL DAS

CALDAS. Na Gala o público presente

conheceu como iniciou o JORNAL DAS

CALDAS, as mudanças importantes, a

evolução e o peso do jornalismo region-

al na sociedade.

Os apresentadores, José Ramalho e

Francisca Gama, abriram a cerimónia

cheia de música, momentos de diver-

são e surpresas.

Jaime Costa, fundador do JORNAL

DAS CALDAS, falou da origem do sem-

inário e como se empenhou para a sua

afirmação. A empresa Caldas Editora

(JORNAL DAS CALDAS), fundada por

Jaime Costa e Avelino António, lançou a

primeira edição a 30 de abril de 1992 e

tinha o custo de 70 escudos (35 cênti-

mos).

Depois de um vídeo com várias

capas dos 30 anos do JORNAL DAS

CALDAS, seguiu um momento cultural

com o Grupo de Dança SuperFlash.

Formado em 1998 no Bairro dos

Arneiros, um ano depois integrou a

secção recreativa da Associação

Cultural Desportiva e Recreativa

Arneirense. Constituído por jovens

dançarinos, este grupo apresentou um

espetáculo que agradou o público.

Subiu depois ao palco António

Salvador, que em abril de 2010 adquir-

iu o JORNAL DAS CALDAS, assumindo

a nova administração deste semanário.

O Grupo Medioeste foi crescendo e

além do JORNAL DAS CALDAS detém

também o jornal Região da Nazaré e a

Rádio Mais Oeste. Clara Bernardino é a

diretora dos órgãos de comunicação

social do Grupo Medioeste. 

Desde 2010, com o novo proprietário,

o JORNAL DAS CALDAS procurou estar

mais presente na região, criando várias

parcerias e dinamizando eventos,

como lançamentos de livros, conferên-

cias, desfiles de moda, entre outros. A

publicação de jornais não tem sido a

única função do JORNAL DAS CALDAS.

Muitas iniciativas têm sido organizadas

ou contado com o forte apoio do JOR-

NAL DAS CALDAS.

Depois da projeção de um vídeo do

JORNAL DAS CALDAS, o administrador

do Grupo Medioeste falou do cresci-

mento do grupo de comunicação social

e de novos projetos, como a parceria

com Festival Internacional de Cinema

de Turismo - ART&TUR, que irá pro-

mover nas escolas da região um con-

curso de produção de cinema com foco

no património do Oeste.  

O responsável afirmou ainda a

importância do JORNAL DAS CALDAS

junto do público, apoiando centenas de

iniciativas de diversão, solidariedade

social, congressos, conferências, entre

outros eventos, assumindo um papel

preponderante na divulgação e cober-

tura das diversas iniciativas que decor-

rem na região. 

António Salvador anunciou o

momento especial que se seguiu, que

foi a projeção de um vídeo com o teste-

munho do Presidente da República,

Marcelo Rebelo de Sousa.  

O Presidente da República deu os

parabéns ao JORNAL DAS CALDAS e

destacou a história do mesmo ao

serviço da comunidade próxima e dis-

tante. Disse que retém as melhores

recordações deste jornal, que "é porta-

voz das questões relacionadas com a

saúde, cultura, política, economia e

sociedade".  

Ligação às escolas e
associações

A importância dos jornais regionais

reside essencialmente na proximidade

com os seus leitores. São eles que dão

voz à população local. O Grupo

Medioeste tem acompanhado o trabal-

ho nas diferentes escolas da região e

por isso subiram ao palco João Silva,

diretor do Agrupamento de Escolas

Raul Proença, Maria do Céu Santos,

diretora do Agrupamento de Escolas

Rafael Bordalo Pinheiro, Sandra

Santos, diretora pedagógica do Colégio

Rainha D. Leonor, José Santos, diretor

do Agrupamento de Escolas Josefa

d'Óbidos, Filomena Rodrigues, diretora

da Escola Técnica Empresarial do

Oeste, Daniel Pinto, diretor da Escola

de Hotelaria e Turismo do Oeste, Vítor

Lapa, diretor do CENFIM - Centro de

Formação Profissional da Industria

Metalúrgica e Metalomecânica,

Remnner Nunes, diretor administrativo

e financeiro do Cencal - Centro de

Formação Profissional para a Indústria

de Cerâmica, e João Mateus, subdiretor

da Escola Superior de Artes e Design

de Caldas da Rainha (ESAD.CR).

Por motivo de saúde, Jorge Graça,

diretor do Agrupamento de Escolas D.

João II, não pôde comparecer, mas

enviou uma mensagem que foi lida pela

diretora do Grupo Medioeste, Clara

Bernardino, que é também professora

de língua portuguesa no Agrupamento

de Escolas de São Martinho do Porto.

O Grupo Medioeste tem igualmente

apoiado várias associações de soli-

dariedade social ao longo dos últimos

tempos com diversos eventos e ativi-

dades. Nesta celebração dos 30 anos o

JORNAL DAS CALDAS deu voz à
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Ordem do Trevo (OT). 

Ana Gonçalves, responsável pela OT

eventos, falou do impacto do JORNAL

DAS CALDAS enquanto parceiro de ini-

ciativas diversas na sociedade. Deu

exemplos de eventos que realizou com

o Grupo Medioeste.  

Foi projetado um vídeo sobre o tra-

balho da OT, onde o presidente da asso-

ciação, José Viegas divulgou que

apoiam 56 famílias carenciadas, 192

pessoas e 89 crianças.  

Promoção de artis-
tas

O JORNAL DAS CALDAS também dá

destaque e promove os artistas do

Oeste, pelo que houve a atuação do

caldense Walter Moraes com a core-

ografia "Caos". Começou a dançar aos

nove anos, treinou em vários grupos de

dança da região. Vai representar

Portugal na final europeia, na

Alemanha, de um festival internacional

de dança, após ter conquistado o

primeiro lugar nas danças urbanas.

Em vídeo, a atriz caldense Mafalda

Saloio deu o seu testemunho sobre o

JORNAL DAS CALDAS. Falou da

importância da comunicação social no

trabalho dos artistas. Agradeceu ao

JORNAL DAS CALDAS pelo trabalho

que tem feito ao longo dos 30 anos, em

dar voz às histórias da cidade, das pes-

soas e da cultura local. Destacou o jor-

nalismo regional que "dá voz às mino-

rias, aos movimentos que fazem agitar

a realidade e que é o espaço que nos

informa e que também nos faz pensar".

Formada em teatro físico pela Escola

Internacional de Teatro Jacques Lecoq

(França), Mafalda Saloio trabalha atual-

mente como atriz e é criadora de vários

projetos artísticos entre o teatro, dança

e música. É formadora e lecionou teatro

durante 14 anos na Escola Técnica

Empresarial do Oeste, em Caldas da

Rainha. Atualmente vive em San

Sebastian, no país basco, onde leciona

teatro. 

Passou na Gala um vídeo do "Caldas

Fashion", um dos grandes eventos que o

JORNAL DAS CALDAS organiza. Trata-

se de um evento de moda que teve iní-

cio em 2014 e que em 2021 contou com

a 4ª edição, que decorreu no grande

auditório do Centro Cultural e de

Congressos das Caldas da Rainha. O

"Caldas Fashion" é um evento com a

finalidade de promover o comércio

regional, tendo sempre uma vertente

solidária.

Fernando Pereira
cativou o público 

Moda e música andam de mãos

dadas e a Gala contou com a atuação de

Fernando Pereira, que cativou o público

com vários temas nacionais, numa

homenagem ao Dia da Língua

Portuguesa, que foi assinalado a 5 de

maio.  

O artista, reconhecido pelas suas

qualidades vocais fora do comum, ini-

ciou o espetáculo com um tema de

Amália Rodrigues - "Fado Português".

Seguiu-se o tema dos anos 80, "Amor",

dos Heróis do Mar. 

Interagiu com o público cantando "O

corpo é que paga", de António

Variações.  

E ao serviço da paz, lamentando a

guerra na Ucrânia, Fernando Pereira

cantou "We Are the World", tema de

1985, escrito por Michael Jackson e

Lionel Richie, dedicado às vítimas da

fome na África. Deixou a mensagem

que o mundo só muda com a nossa

ajuda. "Serás sempre responsável pelo

bem que não fizeres", disse.  

A sala entrou em rubro com a inter-

pretação de "Nessun Dorma", famosa

ária do último ato da ópera Turandot

criada em 1926 por Giacomo Puccini.

Associações empre-
sariais no palco

Para além da sua missão de informar

a população com rigor e transparência,

o JORNAL DAS CALDAS também é um

meio fundamental para divulgar a ativi-

dade das empresas, a inovação, o

empreendedorismo e a economia da

região. Daí a relação muito próxima

com as associações empresariais do

Oeste.

Reconhecida como uma referência

no mundo do empreendedorismo, a

AIRO - Associação Empresarial da

Região Oeste comemorou no passado

ano o seu quadragésimo aniversário.

Outra das entidades reconhecidas com

uma referência nos setores do comér-

cio, serviços e empresas comemora 120

anos em novembro, a ACCCRO -

Associação Empresarial das Caldas da

Rainha e Oeste.

Foram ao palco o presidente da

Direção da AIRO, Jorge Barosa, e da

ACCCRO, Luís Gomes.

Promover a evolução e o desenvolvi-

mento pessoal foi o que se falou de

seguida. O coach transformacional e

terapeuta dos Sentidos Dinâmicos,

Sobreiro Duarte, deu os parabéns ao

JORNAL DAS CALDAS pelos 30 anos e

por levar a região mais longe.  

Fez uma introdução ao tema falando

da importância da comunicação, desta-

cando o papel deste semanário que dá

voz e promove as empresas, con-

tribuindo para a economia local. "A

qualidade da comunicação pode facili-

tar em todos os aspetos até na

diminuição de conflitos. Muitas vezes

não é o que dizemos, mas aquilo que

fazemos", referiu. 

Miguel Cocco, especialista em hip-

nose conversacional, investigador em

ciências humanas e autor de diversos

programas de hipnoterapia, foi um dos

palestrantes convidados da Gala. Falou

da persuasão e influência na comuni-

cação. 

No âmbito da boa colaboração insti-

tucional, o JORNAL DAS CALDAS tem

feito sempre parceria com o Município

das Caldas da Rainha assim como com

outras autarquias da região. 

Em representação da Câmara

Municipal das Caldas da Rainha, foi ao

palco o presidente Vitor Marques.

O espetáculo finalizou com o sketch

de humor "Rafael Bordallo Pinheiro &

Ardinas", com alunos do 1º ano do

curso de Animação Sociocultural da

ETEO - Escola Técnica Empresarial do

Oeste e o seu professor José Ramalho,

que interpretou Rafael Bordalo

Pinheiro. A peça teatral focou como o

jornal digital ganha espaço em relação

ao papel, com a chegada da internet. 

No final a equipa do JORNAL DAS

CALDAS subiu ao palco (Francisco

Gomes, Marlene Sousa, Mariana

Martinho, Rui Sousa, Marina Ferreira,

José Nascimento, José António, Rui

Miguel, António Salvador e Clara

Bernardino) e foram cantados os

parabéns. No átrio do CCC serviu-se

bolo e espumante.zx
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zx  A iniciativa do Município da

Nazaré "Quero Ir a Pé para a

Escola" para o atual ano letivo

arrancou na quinta-feira, 5 de

maio, com as crianças que fre-

quentam o JI Bairro dos Pesca-

dores.

Este movimento de práticas

saudáveis, dirigido a alunos e toda a

comunidade educativa do Pré-escolar e

1.º ciclo das Escolas do Agrupamento,

pretende estimular as crianças a fa-

zerem o trajeto casa-escola a pé, acom-

panhados por um responsável (agentes

educativos/desporto) e elementos das

Forças de Segurança Pública (PSP ou

GNR) para garantir a segurança do per-

curso a pé.

O combate à obesidade infantil e a

promoção da atividade física, assim

como a aprendizagem do viver a rua e o

espaço urbano estão entre as finali-

dades desta iniciativa.

"As crianças que se deslocam con-

stantemente de carro perdem a oportu-

nidade de praticar uma atividade física

saudável e ficam privadas de impor-

tantes capacidades cognitivas e sociais,

relacionadas com a perceção do espaço

público, com a autonomia e com a segu-

rança", explica o Gabinete de Educação

do Município da Nazaré, responsável

pela coordenação do projeto.

O Município pretende, com esta ini-

ciativa, fomentar e disseminar as deslo-

cações a pé, colocando este meio de

deslocação no centro da vida quotidiana

dos munícipes; cimentar hábitos de

prática desportiva regular e informal

junto da população em idade escolar;

criar "corredores seguros" para as

deslocações e desenvolver sinergias

com agentes e entidades locais com

vista à definição de estratégias ade-

quadas que apelem ao envolvimento da

comunidade (Associações de Pais,

Agrupamento de Escolas, coletividades,

vizinhos ou grupos de amigos).

Principais objetivos para as crianças:

Proporcionar maior qualidade de vida;

Promover uma melhor condição física;

Incrementar autonomia individual;

Aumento da responsabilização;

Assimilar atitudes e conceitos associa-

dos à segurança rodoviária.

Principais objetivos para as famílias:

Incrementar o hábito de andar a pé;

Reforçar a coesão social entre a comu-

nidade educativa e população em geral;

Economizar tempo diário; Principais

objetivos para a Nazaré: Desconges-

tionar o tráfego automóvel de uma forma

geral; Reduzir o trânsito automóvel junto

às escolas, proporcionando um nível

superior de segurança para pedestres e

condutores; Melhorar a qualidade ambi-

ental.

Outras Vantagens:

Facilita a dinâmica entre as famílias

dos alunos, num sentido prático de

cooperação; Ajuda a mudar crenças: é

possível confiar o seu filho a outro

adulto da comunidade escolar; a edu-

cação das nossas crianças acontece

não apenas do lado de dentro dos

muros da escola, mas em todos os

espaços.

Ajuda a mostrar que, quanto mais

nos comunicamos, mais podemos

aproveitar o tempo e estreitar os víncu-

los.

Em breve, serão anunciadas novas

datas para esta iniciativa municipal a

decorrer nas restantes escolas do con-

celho.

O que dizem os estudos sobre os

benefícios das práticas de mobilidade

Segundo os especialistas, tornar as

crianças independentes no espaço

público e autossuficientes em termos

de mobilidade é determinante para a

sua saúde psíquica e para o seu desen-

volvimento psicossocial. Os estudos

indicam que, as crianças do 1º ciclo do

ensino básico que participam neste

tipo de iniciativa, ganham maior

autonomia, aumentam a sua capaci-

dade de orientação no espaço público,

adquirem noções importantes de segu-

rança rodoviária, de cidadania e de

respeito pelo espaço público, bem

como noções importantes de sus-

tentabilidade e saúde.

Caminhar em vez de usar o carro

contribui ainda para um melhor ambi-

ente, menos congestionamento à porta

das escolas e menos carros mal-esta-

cionados, pelo que o que se pretende é

desencorajar o uso deste meio de

transporte, com todos os problemas

que ele tem associados, e replicar

depois as estratégias adotadas para

outras comunidades. zx 

educação

Alunos do JI Bairro dos Pescadores
deram início ao Projeto "Quero ir a pé
para a escola" 2022 

DR

zx  O Município do Nazaré irá

disponibilizar já a partir deste

ano letivo o acesso gratuito à

plataforma digital da Escola

Virtual a todos os alunos do 4º

ano do 1.ºciclo e a todos dos 5ºs e

6ºs anos do 2.º ciclo do Agru-

pamento de Escolas da Nazaré.

O acesso poderá vir a ser alargado

aos restantes ciclos de ensino no

futuro próximo.

"O executivo tem-se esforçado por

exercer de modo eficaz as suas com-

petências em matéria de educação e

por desenvolver um ensino de excelên-

cia no Concelho da Nazaré. De forma a

fazer face aos inúmeros desafios re-

ferentes às questões de aprendizagem

com que o contexto escolar diaria-

mente se depara e, sobretudo, ao

enorme desafio da Transição Digital

que se tem pela frente, a estratégia

tem passado por apostar numa políti-

ca educativa transversal e inovadora",

explica Manuel Sequeira, Vice-

Presidente da Câmara e Vereador da

Educação.

A partir deste ano, todos os alunos a

frequentar dos anos/ciclos destes ci-

clos ( 4º ano do 1.ºciclo e a todos dos

5ºs e 6ºs anos do 2.º ciclo do

Agrupamento de Escolas da Nazaré)

terão acesso à Escola Virtual, ao con-

junto de funcionalidades e recursos

interativos exclusivos, que os auxi-

liarão no estudo e interação com os

seus professores.

Aos docentes serão disponibilizados

conteúdos de todas as disciplinas

disponíveis na Escola Virtual, bem

como ferramentas de ensino colabora-

tivo, monitorização de desempenho e

gestão do processo de aprendizagem.

"Entendemos que, nos dias de hoje,

tão importante quanto o constante

investimento que tem sido realizado na

melhoria dos equipamentos escolares

e nas condições físicas do edificado

escolar, é também fundamental saber

acompanhar a evolução tecnológica

(PADDE), dotando a Escola de novas

respostas e soluções no que concerne

à partilha digital do conhecimento, que

está cada vez mais integrada no nosso

dia a dia, proporcionando a todos os

alunos e professores as melhores

condições para o binómio ensino /

aprendizagem, contribuindo, assim,

para a constante evolução da edu-

cação". zx 

Câmara disponibiliza acesso gratuito à Escola Virtual

zx  O novo regulamento munici-

pal de atribuição de bolsas de

estudo provado por unanimidade

na Assembleia Municipal de

Alcobaça estipula um número

ilimitado de bolsas a atribuir, pas-

sando a contemplar mestrados.

Susana Coito, deputada do PSD,

manifestou a sua felicidade pela

decisão do município ter incluído os

mestrados e de alargar o número de

bolsas a atribuir.

Já Eugénia Rodrigues, deputada do

PS, congratulou-se com o novo regula-

mento, e disse que "peca por tardio".

Por sua vez, António Raposo, deputa-

do da CDU, saudou a iniciativa, justifi-

cando que "todos os apoios que con-

seguirmos dar à formação dos nossos

jovens são obviamente importantes".

Por último, Inês Silva, vice-presidente

da Câmara, manifestou a sua satisfeita

por ver "as questões ligadas à educação

valorizadas pelos partidos".

O número de bolsas à continuação de

estudos no ensino superior era limitada

às 50 por ano. Com a decisão de ampli-

ação do apoio, o número de apoio a con-

ceder passará a ser decidido anual-

mente pela Autarquia. zx  PA

Bolsas de estudo alargadas a estudantes de mestrado
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zx  Reforçar a cooperação com a

Índia, nomeadamente no que se

refere ao desenvolvimento e divul-

gação da investigação científica e

da criação artística, nas suas

mais diversificadas áreas, é o

grande desígnio do protocolo cele-

brado no passado, dia 26, entre o

presidente do Politécnico de

Leiria, Rui Pedrosa, e o presidente

da Associação Indo-Europeia de

Ciências e Artes - AIECA / Indo-

European Science and Arts

Association - IESAA, Hiren Cana-

csinh. A assinatura do protocolo

teve lugar nos Serviços Centrais

do Politécnico de Leiria.

O protocolo estabelece a colabo-

ração entre o Politécnico de Leiria e a

AIECA e visa potenciar as sinergias

existentes em cada instituição, por

forma a melhor concretizar o desem-

penho das suas missões. Ambas as

instituições, no exercício das suas

atribuições e na utilização dos seus

recursos, procurarão estabelecer e

desenvolver relações de cooperação e

de colaboração nos domínios e nas

áreas em que essas atribuições pos-

sam ser potenciadas pela complemen-

taridade ou alternatividade dos recur-

sos de que cada uma disponha. O pro-

tocolo tem duração de três anos,

podendo ser automaticamente renova-

do por iguais períodos.

"A assinatura deste protocolo é

muito importante para o Politécnico de

Leiria, enquanto instituição de ensino

superior global e multicultural, com

estudantes de todos os pontos do

mundo, nomeadamente da Índia. Com

este protocolo esperamos que a

AIECA/IESAA nos ajude a integrar me-

lhor os nossos estudantes, particular-

mente os estudantes internacionais

oriundos da Índia. Esperamos igual-

mente que, juntos, possamos construir

no futuro algumas pontes com a Índia

para recebermos mais estudantes,

nomea-damente nos nossos cursos de

mestrado", afirmou Rui Pedrosa, asse-

gurando que a AIECA/IESAA pode con-

tar com o Politécnico de Leiria para

"estabelecer ligações com a comu-

nidade indiana da região de Leiria, pre-

sente não só nesta instituição, mas

também em variadas empresas". zx 

Politécnico de Leiria reforça cooperação com
a Índia nos domínios da investigação cientí-
fica e da criação artística

Criado movimento cívico que apela à cons-
trução de novo nó de acesso na N1/IC2 à A1

zx O Movimento Cívico Inter-

municipal Leiria-Pombal, que

junta autarcas, agentes eco-

nómicos, movimento associativo

e sociedade civil, surge na

sequência de uma reunião que

contou com as presenças dos

Presidentes das Câmaras

Municipais de Leiria e Pombal,

Presidentes e representantes

das Freguesias / Uniões de

Freguesia Bidoeira de Cima,

Colmeias e Memória, Santa

Eufémia e Boa Vista, Carnide,

Meirinhas e Vermoil, empre-

sários e representantes da socie-

dade civil, que teve lugar esta

quarta-feira, na Câmara Muni-

cipal de Leiria, para reafirmar e

reforçar a prioridade da cons-

trução, urgente e indispensável,

de um novo nó de acesso da

N1/IC2 à A1, no lugar de Barracão

e Meirinhas.

O movimento considera que este nó é

bastante importante ao nível das aces-

sibilidades locais e regionais, um inves-

timento estruturante por todos reco-

nhecido como essencial para o desen-

volvimento da região, nomeadamente

dos Concelhos de Leiria e Pombal, há

muito reivindicado junto do Governo,

que visa a melhoria das condições de

segurança e de circulação rodoviária

no eixo Leiria / Pombal, potenciando

uma melhor gestão de tráfego e con-

tribuindo para o desenvolvimento da

economia, integrando benefícios na

componente ambiental.

Este Movimento da sociedade civil

pretende influenciar as entidades com-

petentes para a tomada de boas

decisões no que respeita à construção

de um novo nó de acesso da N1/IC2 à

A1, no lugar de Barracão / Meirinhas.

Neste primeiro encontro, foram já

abordados alguns dos problemas sobre

os quais se pretende que o movimento

se debruce e criada uma Comissão

Promotora do Movimento, constituída

por 11 membros que, pelo seu percur-

so de vida, profissional e/ou ativista,

reforçam os objetivos e as prioridades

do grupo, entre os quais o Presidente

da Câmara Municipal de Leiria,

Gonçalo Lopes, o Presidente da

Câmara Municipal de Pombal, Pedro

Pimpão, o Presidente da União das

Freguesias de Colmeias e Memória,

Artur Santos, o Presidente da União

das Freguesias de Santa Eufémia e Boa

Vista, Mário Rodrigues, o Presidente da

Junta de Freguesia de Meirinhas, João

Pimpão, o Presidente da Junta de

Freguesia de Vermoil, Daniel Ferreira,

e individualidades ligadas ao mundo

empresarial - Énio Mota, Hugo Gaspar,

Luís Carreira, Manuel Sobreiro e Nuno

Rodrigues.

Para maio, o movimento tem planea-

do o seu próximo plenário para

definição da melhor estratégia e

análise das necessárias e imperiosas

diligências para alcançar a sua

ambição. zx 

zx  O Comando Territorial de

Leiria, através do Núcleo de

Proteção Ambiental (NPA) de

Caldas da Rainha, no dia 29 de

abril, detetou 19 infrações ao ca-

ravanismo e campismo ilegal, no

concelho de Peniche.

No decorrer de ações de fiscalização

direcionadas para o caravanismo e

campismo ilegal, os elementos do NPA

detetaram 19 infrações ao caravanismo

e campismo ilegal, 16 das quais resul-

tantes de caravanismo e campismo oca-

sional fora dos locais destinados para o

efeito, no âmbito do Regulamento

Municipal do concelho de Peniche,

puníveis com uma coima que podem

ascender aos 200 euros, e três infrações

por estacionamento de veículos em

zonas de dunas, arribas e praias,

puníveis com uma coima no valor máxi-

mo de 2 500 euros.

Os autos de contraordenação foram

remetidos às entidades administrativas

competentes.

O campismo e caravanismo selvagem

é um problema identificado e que leva a

uma ocupação excessiva e desordenada

de espaços públicos, zonas costeiras e

áreas classificadas por autocaravanas e

similares, com consequências negativas

na paisagem, no ambiente, no ordena-

mento do território e na saúde pública. zx 

Detetadas 19 infrações por campismo e caravanismo ilegal
DR
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Maçã de Alcobaça IGP Potência a
Internacionalização na Fruit Logística 2022

zx  A Maçã de Alcobaça IGP

esteve em Berlim, para se mostrar

aos mercados externos e poten-

ciar a internacionalização da pro-

dução nacional.

Exposta ao mundo de 5 a 7 de abril,

naquele que é considerado o maior cer-

tame mundial do sector da fruticultura,

a participação na Fruit Logistica 2022

revelou-se de extrema importância para

a promoção e divulgação da Maçã de

Alcobaça IGP junto de potenciais

clientes.

A participação neste certame, para

além de permitir afirmar e reforçar a

presença nos mercados externos onde a

Maçã de Alcobaça IGP já é reconhecida

pelas suas características diferenciado-

ras de qualidade e de sabor, possibilitou

a procura de novas oportunidades de

mercado.

A presença da Maçã de Alcobaça

neste certame foi assegurada pela par-

ticipação da APMA e por alguns dos

seus membros associados que inte-

graram o stand da Portugal Fresh, que

em conjunto marcaram uma presença

de extrema importância no âmbito da

promoção e divulgação da Maçã de

Alcobaça IGP e do Clube de

Exportadores, onde tiveram assim a

oportunidade de mostrar ao mundo o

que de melhor se faz em Portugal.

Com esta iniciativa a Associação de

Produtores de Maçã de Alcobaça

(APMA) e o Clube de Exportadores pre-

tendem continuar a apostar no mercado

externo, juntando todas as empresas

parceiras a exportar com a marca Maçã

de Alcobaça, com imagem e embala-

mento próprio, onde a qualidade seja

garantida para vários pontos do mundo,

com um padrão de qualidade único.

Este certame foi também marcado

pela visita da Ministra da Agricultura e

Alimentação, Maria do céu Antunes, que

nos honrou com o seu apoio.

A Participação na Fruit Logistica 2022

faz parte de um conjunto de iniciativas

no âmbito do projeto Sistema de Apoio a

Ações Coletivas - Internacionalização,

que a Associação dos Produtores de

Maçã de Alcobaça tem em curso, com o

objetivo de promover a Maçã de

Alcobaça IGP nos mercados externos,

contribuindo para a sua valorização e

diferenciação, fomentando as expor-

tações e a inovação, e transversalmente

a competitividade e visibilidade interna-

cional de Portugal. zx 

zx O aumento dos combus-

tíveis terá um impacto signi-

ficativo nos orçamentos das

famílias portuguesas, agravado

ainda com a subida do preço da

eletricidade e dos bens ali-

mentares.

Quando o preço de matérias-pri-

mas básicas, como a eletricidade ou a

gasolina, aumenta, o preço final dos

produtos e serviços vendidos ao con-

sumidor também sobe.

Contudo o aumento dos preços não

é acompanhado pelo aumento dos

rendimentos dos consumidores, o que

se traduz numa perda do poder de

compra.

É tempo de repensar as nossas

finanças. 

1. Sabe para onde vai o seu di-

nheiro?

A maioria dos consumidores é

capaz de identificar as despesas de

maior peso, mas não sabe quanto

gasta em pequenas coisas. Daí a

DECO aconselhar o consumidor a que

reorganize a sua carteira, fazendo um

orçamento familiar onde identifique

todas as suas fontes de rendimento

versus as despesas fixas e varáveis

mensais. Deve controlar todas as

despesas da sua família, sem

exceção.

2. Adote novos hábitos de consumo

Com a sua família tente identificar

que comportamentos poderão

assumir para reduzir o valor das suas

faturas. Ficam algumas ideias:

Desligar aparelhos que ficam em

stand-by,

Optar por lâmpadas LED,

Fechar as torneiras enquanto lava

os dentes ou ensaboa as mãos,

Preferir duches em vez de banho de

imersão.

Sabia que se optar por lavar a sua

roupa a 30ºC em vez de 60ºC vai gas-

tar menos 60% de energia? Ou que

se cozinhar com a panela de pressão

pode poupar até 15% de energia? E

que a utilização de redutor de cau-

dais nas torneiras permite uma

poupança de água de 80%?

3. Faça uma gestão mais eficiente

Uma grande fatia do nosso orça-

mento é dedicada à compra de bens

essenciais. Para uma gestão mais

eficiente dos recursos, faça uma

lista de compras onde identifica

aquilo que precisa, evitando gastar

mais do que necessário.

Analise as promoções e utilize os

cupões de desconto, fazendo sempre

uma comparação dos preços face ao

valor unitário do produto. Não se

esqueça que as marcas "brancas"

podem também ser uma escolha

acertada. Dê preferência aos produ-

tos da época e sempre que possível

compre a granel. Compare os

preços.

Lembre-se que a sustentabilidade

na carteira é importante. Tomar

decisões baseadas na reutilização

de bens, promovendo e fomentando

uma economia mais circular, ajudá-

lo-á a poupar, a diminuir a sua pega-

da ambiental e a tornar as suas

finanças mais resilientes. zx 

A DECO RIBATEJO E OESTE infor-
ma que se mantém disponível diaria-
mente para esclarecer as dúvidas dos
consumidores, de forma a mantê-los
informados e mais protegidos. Pode
entrar em contacto connosco através
do nosso endereço eletrónico:
deco.ribatejoeoste@deco.pt e/ou
através do seguinte contacto telefóni-
co: 243 329 950.

Maio 2022

A DECO Informa:

Como enfrentar a subida do custo
de vida? Dicas da DECO
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zx  Na edição de 2022 do "Prémio

Cinco Estrelas Regiões" os por-

tugueses escolheram as Cornu-

cópias e as clínicas Physioclem e

Policlínica como marcas de

eleição do distrito de Leiria.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é

um sistema de avaliação que identifica,

segundo a população portuguesa, o

melhor que existe em cada uma das 20

regiões (18 distritos + 2 regiões

autónomas) ao nível de recursos natu-

rais, gastronomia, arte e cultura,

património e outros ícones regionais

de referência nacional; bem como pre-

meia empresas e marcas portuguesas

que se diferenciam a nível regional.

No total, participaram este ano 425

000 consumidores, tendo sido avali-

adas 912 marcas.

"A excelência do concelho de

Alcobaça manifesta-se nos mais varia-

dos setores e tradições. É sempre

motivo de orgulho perceber que os por-

tugueses reconhecem de forma

inequívoca essa excelência. O

Município de Alcobaça felicita desta

forma as entidades e marcas distin-

guidas nesta ocasião e estende o seu

reconhecimento a todos os empre-

sários e instituições que contribuem

decisivamente para a notoriedade e

prestígio do nosso território", afirma a

Vice-Presidente da Câmara Municipal

de Alcobaça, Inês Silva.

A divulgação dos Doces Conventuais

de Alcobaça tem sido uma aposta da

Câmara Municipal desde 1999, através

da Mostra Internacional de Doces &

Licores Conventuais, uma marca iden-

titária com séculos de história.

O território de Alcobaça, admi-

nistrado pelos monges de Cister

durante vários séculos (do século XII

ao século XIX), foi sempre uma região

de cariz fortemente agrícola. O co-

nhecimento técnico dos monges, tra-

balhado em terrenos férteis, tornou

este território reconhecido pelos seus

produtos agrícolas e pelas sua gas-

tronomia de excelência.

Além da fruticultura, onde se desta-

ca a Maçã de Alcobaça, também os

Doces e Licores Conventuais represen-

tam uma forte marca gastronómica do

concelho, com destaque para as

Cornucópias, as Delícias de Frei João,

o Pudim de Ovos dos frades do

Convento de Alcobaça, as Queijadas do

Bárrio, as Gradinhas de Alcobaça, os

Tachinhos à Dom Abade, o Pão de Ló

de Alfeizerão e o licor de Ginja de

Alcobaça.

Várias casas e pastelarias do con-

celho de Alcobaça conservam ainda

hoje a tradição dos Doces e Licores

Conventuais dos Mosteiros de

Alcobaça e de Coz, monges e monjas,

respetivamente.

As cornucópias, receita conventual

de apuramento exemplar, são um dos

Doces Conventuais mais apreciados e

mais emblemáticos de Alcobaça. zx  

Alcobaça em destaque no "Prémio
Cinco Estrelas Regiões 2022"

DR

zx O Prémio Inovação em

Prevenção, uma iniciativa leva-

da a cabo pela Ageas Seguros e

pela revista Exame Portugal,

distinguiu no dia 21 de abril,

as melhores empresas na ino-

vação da prevenção. Estes

prémios contam com a colabo-

ração de vários parceiros,

incluindo o ISQ, Ordem dos

Economistas, AICEP, AHP, CIP,

Camilo Lourenço, Compete 2020

e o IAPMEI.

Com mais de 120 candidaturas ao

prémio, o Grupo SOCEM, empresa

fundada em 1986, foi considerada a

melhor empresa nacional de inovação

em prevenção, tendo sido também a

vencedora na categoria Ambiente. A

empresa de Leiria destacou-se pelo

projeto de energia 100% proveniente

de fontes amigas do ambiente e com

várias iniciativas nesse âmbito, tais

como: implementação da certificação

ISO 14001 (sistema de gestão ambien-

tal) e incentivo à utilização de veículos

elétricos. Além deste aspeto, o projeto

vencedor inclui ainda a promoção do

propósito "Living greener", que tem

ganho força e dimensão, e toda a

comunidade (Clientes, Fornecedores e

Colaboradores) tem estado envolvida

nas iniciativas que promovem a sus-

tentabilidade ambiental.

Luís Febra, diretor geral do Grupo

SOCEM, comentou que "é com muita

honra que recebemos este prémio

deste projeto que evidência as boas

práticas deste país. Não posso deixar

de agradecer a toda a equipa que

comigo colabora e que, de alguma

forma, faz com que as nossas 600 pes-

soas modelem na sua vida preocu-

pações de sustentabilidade".

Segundo Gustavo Barreto, Chief

Commercial Officer do Grupo Ageas

Portugal, "não posso deixar de congra-

tular os vencedores, mas devemos

também parabenizar todas as empre-

sas que se candidataram, desafiando-

as a continuar a partilhar os seus

exemplos e boas práticas, na certeza

de que irão inspirar muitas outras

empresas. É inegável que a decisão foi

difícil, mas isso também é reflexo da

qualidade do que é feito em Portugal.

Prevenir vale a pena e é importante

recordar que a prevenção está intima-

mente ligada à questão da sustentabi-

lidade que permite garantir a segu-

rança que deve ser um dos principais

pilares das empresas".

Com uma percentagem de adesão

bastante significativa de empresas do

norte de Portugal, mas também de

todo o país, na sua maioria do setor do

comércio e fabrico, esta foi a segunda

edição deste prémio que distingue em

diferentes categorias, contemplando

Pessoas; Património e Ambiente. zx 

GRUPO SOCEM distinguido no Prémio
Inovação em Prevenção

zx  Uma empresa de Alcobaça

da área da investigação e desen-

volvimento alimentar, liderada

por Daniel Abegão, criou um ovo

100% vegetal, que pode ser usado

na alimentação ou na indústria

pasteleira, mantendo o sabor e o

aroma do ovo tradicional das ga-

linhas.

O novo produto deverá chegar ao

mercado até junho e vários clientes da

Europa, África, EUA e Brasil já manifes-

taram o seu interesse.

Daniel Abegão, administrador e

responsável técnico do CFER - Centre

for Food Education & Research, loca-

lizado em Alcobaça, explicou à agência

Lusa que o seu produto "mimetiza o ovo,

no seu sabor, no seu aroma, na sua

nutrição. Conseguimos criar um produ-

to 100% a partir de extratos vegetais,

que faz ovos mexidos deliciosos, faz

boas omeletes e tem utilização em

padaria e pastelaria".

Ainda segundo o investigador, o novo

produto foi criado a partir da soja -

planta que possui "propriedades físico-

químicas que lhes permitem substituir

o ovo e imitá-lo, também em termos da

sua forma de confeção" - incorpora ou-

tros extratos vegetais, resultando num

produto "que parece ovo, cheira a ovo,

sabe a ovo, mas que não é ovo".

Para o consumidor final, surgirá um

novo produto semelhante ao ovo e "que

não vai, de certeza absoluta, deixar

saudades do ovo original da galinha",

seja vegetariano ou apenas adepto de

uma alimentação mais saudável e mais

sustentável. zx 

Empresa de Alcobaça cria ovo 100% vegetal
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zx Entre os dias 28 de abril e 2 de

maio, decorreu o V Festival Lite-

rário de São Tomé, evento de

encontro de autores e criadores

da lusofonia realizado pelo Cen-

tro Cultural Português em parce-

ria com o Arte Institute.

O Município de Alcobaça acolheu e

aceitou o convite para este festival pro-

movendo a participação de dois jovens

artistas alcobacenses: o músico Churky

e o escritor António Vicente.

"Dignificando o bom relacionamento

com o Arte Institute, que anualmente

promove em Alcobaça uma extensão do

evento RHI_THINK e tendo em conta a

experiência da Câmara Municipal na

realização de festivais literários como o

Books & Movies, foi com muita honra

que recebemos este convite por parte

da organização do festival. Entre

grandes nomes já estabelecidos e

jovens promissores, Alcobaça tem uma

grande comunidade de artistas de

enorme valor e projeção internacional.

A autarquia reconhece e revê-se no con-

tributo deste festival de São Tomé para

a promoção da lusofonia, sendo este um

dos princípios basilares do nosso Books

& Movies", afirma a Vice-Presidente dq

Câmara Municipal de Alcobaça, Inês

Silva.

A 5ª edição do Festival Literário São

Tomé reuniu escritores e artistas lusó-

fonos são-tomenses, contando com

também com participação de convida-

dos internacionais. Através de várias

palestras e atividades programadas,

pretendeu-se trazer os diferentes tons

da Língua Portuguesa para a ilha, e pro-

mover novas ideias e um diálogo aberto

com todos aqueles que trazem as

palavras portuguesas no seu coração.

Este evento realiza-se no Coliseu

Porto Ageas, no Hard Club, o Terminal

de Matosinhos, do Jardim do Palácio de

Cristal, na Galeria da Biodiversidade,

na Casa das Artes, no Ateneu Comercial

do Porto, no Museu da Cidade, no

Conservatório de Música do Porto e no

Museu Nacional Soares dos Reis. zx PA

zx A Associação para a Defesa e

Valorização do Património Cultu-

ral da Região de Alcobaça deverá

lançar no final do próximo ano um

livro sobre o Rancho Alcôa.

O documento falara da história do

Rancho, através de testemunhos de anti-

gos membros e imagens da história deste

grupo.

O espólio deste grupo, cuja primeira

exibição de que há registo aconteceu em

agosto de 1939, está no Museu Raul da

Bernarda

A mostra contém o espólio doado pelos

antigos membros do grupo e retrata a

memória etnográfica e artística de um

passado rico, em termos culturais e soci-

ais, da sociedade alcobacense.

O rancho foi idealizado por Joaquim

Pedrosa Silvério de Carvalho, Ernesto

Joaquim Coelho e Gilberto Magalhães

Coutinho. Esteve em atividade durante

mais de duas décadas e espelhou os va-

lores, tradicionais e costumes da região.

Atuou em vilas e cidades portuguesas,

em festas, e foi, muitas vezes, embai-

xador da cultura alcobacense.

Recentemente, por iniciativa da

Associação FelizCidade, foi tema de uma

conversa que decorreu no auditório da

Caixa de Crédito Agrícola de Alcobaça, e

que serviu para recordar histórias que,

dentro de alguns meses, passarão a con-

star em livro, cuja coordenação ficará a

cargo do historiador alcobacense Jorge

Pereira de Sampaio. zx PA

cultura

Alcobaça marca presença na 5ª edição
do Festival Literário 
de São Tomé

Inês Ganilho foi eleita "Miss Chita Alcobaça" na 6.ª edição
do Baile de Chita, que decorreu no passado dia 30, na Benedita

zx A jovem de Cós venceu o título

principal de um evento que esco-

lheu Beatriz Colaço, represen-

tante da Associação Azenhas de

Chiqueda, da Junta de Aljubar-

rota como "Miss Chita Fregue-

sia".

Os títulos de "Miss Simpatia" e "1ª

Dama de Chita" foram atribuídos a

Susana Dias e Érica Ferreira, respeti-

vamente, candidatas pela Associação

Azenhas de Chiqueda, e o de "2ª Dama

de Chita" foi entregue a Carolina

Fernandes, em representação da Junta

Freguesia do Bárrio.

Lícia Fialho, representante da Junta

de Freguesia da Benedita, arrecadou o

título de "Miss Fotogenia" tendo Duarte

Valentim, também da mesma autarquia,

recebido o título de "Príncipe de Chita".

A Benedita seria, ainda, premiada

através de Emília Letra, que numa par-

ticipação individual, alcançou o título de

"Princesa de Chita".

Foi, ainda, entregue o prémio "Mister

de Chita" que calhou a Moisés Ferreira,

da Associação Azenhas de Chiqueda,

em representação da Junta de

Aljubarrota.

A próxima edição do Baile da Chita

será organizada pela Junta de

Aljubarrota. A primeira edição deste

evento decorreu no Bárrio, seguindo-se

a União de Freguesias de Pataias e

Martingança; Évora de Alcobaça,

Maiorga e Benedita. zx PA

DR

Livro sobre o Rancho Alcôa deverá ser
lançado no final do próximo ano

DR

DR
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zx Realizou-se no passado dia 1 de

Maio, por trilhos existentes na área

envolvente à Nazaré, a 4ª edição do Mesh

Nazareth Trail, organizado pela Mesh

Nazareth-Associação de Solidariedade

Social.com. 

Este evento teve a presença de 450

atletas divididos pelo Trail Curto, (12

kms), Trail Longo, (23 kms), e Caminhada

de 10 kms. 

No Trail Curto, o grande vencedor na

geral masculina, foi Nuno Gonçalves

(Runcrosstrail), com o tempo de

(1:14:02.240), no 2º lugar ficou João

Murraças "Os Tiffosis/Nazaré", com a

marca de (1:15:04.416), e no 3º Alípio

Ferreira, (1:17:53.274). Em femininos a

vencedora foi Denise Pereira,

(Runcrosstrail), com a marca de

(1:29:05.235), o 2º lugar foi para Célia

Amaro, (Serra D Aire Trail Team),

(1:30:17.389), a fechar o pódio, Marta

Colaço, (Clube Atletismo da Nazaré

/CAN), (1:30:38.004). As prestações de

atletas de clubes de Nazaré e Alcobaça

foram as seguintes: 5º lugar, Luís Silvério

Barbosa, (Fresh Fruit Nazaré/FFN),

(1:19:49.064); Edgar Ganilho, (CCRD

Burinhosa), (1:21:08.660); 23º, Telmo

Madeira, (Chitas de Alcobaça/CA),

(1:32:45.854); 25º, Paulo Duarte, (Trilhos

do Valado/TV), (1:35:38.219); 36º,

Gonçalo, (TV), (1:39:39.078); 42º, Luciano

Dantas, (CAN), (1:41:28.556); 53º, Cláudio

Varela, (CAN), (1:46:25.401); 54º, Sílvia

Varela, (CAN), (1:46:26.568); 55º, Marlene

Maçã, (FFN), (1:46:53.185); 59º, José

Manuel, (CAN), (1:52:07.400); 63º, José,

(CCRDB), (1:52:07.400), 65º, Valter Silva,

(CRP Ribafria), (1:53:37.804); 81º, Valter

Eustáquio, (CAN), (2:01:40.398); 89º,

António Alexandre, (CAN), (2:06:27.202);

95º, Ana Margarida, (CCRDB),

(2:09:53.746); 107º, Carlos Guerreiro,

(Concha Azul), (2:16:13.432); 114º Alberto

Loureiro (TV), (2:23:27.214); 118º Sónia

Sousa, (CAN), (2:26:47.805); 123º, Ana

Gaudêncio, (CAN), (2:34:29.403); 124º,

Anabela Pescadinha, (CAN),

(2:34:29.574); 126º, Fátima Martins,

(CAN), (2:34:59.184); 130ª, Fernanda

Duran, (CAN), (2:38:59.914); 139º, Pedro

Henriques Ribeiro, (CAN), (2:44:10.601);

e 144º, José Oliveira, (CA), (2:52:07.499).

No Trail Longo o vencedor foi, Luís

(Azinhaga), (2:24:02.504), nos femininos

venceu, Virgínia Simões, (3:12:48.582). zx

JJP

Trail Mesh Nazareth: Nuno Gonçalves foi
o vencedor na prova de 12 kms, secundado
por João Murraças

DR

João Murraças à esquerda 2º classificado, Nuno Gonçalves ao centro o vencedor 

Joaquim José Paparrola

zx  Decorreu no passado dia 24 de

Abril, a 32ª "Milha de Cristal", que

teve lugar na Marinha Grande. 

Com um percurso de 1600m, no

escalão de seniores femininos, Ana

Mafalda Ferreira atleta de São Martinho

do Porto, em representação do Sporting

Clube Portugal, foi a grande vencedora ao

fazer o tempo, (0:05:04). 

Quem esteve também em bom plano,

foi a nazarena Mariana Vidinha da

Juventude Vidigalense que ficou no 5º

lugar com o tempo de, (0:05:31). 

Valter Costa do (GA Caranguejeira) em

seniores masculinos, foi 11º com o tempo

de, (0:04:41); Bruno Branco, do (CA

Nazaré), foi 18º, (0:05:00); Gustavo

Portugal, (CA Nazaré), 30º, (0:06:04). Em

Juvenis masculinos, Martim Ribeiro,

(CAN) foi 9º, (0:05:56); Pedro Rocha, (CAN),

11º, (0:06:14); José Pedro Francisco,

(CAN), (0:06:30). A atleta na-tural de São

Martinho do Porto, que está ao serviço da

ACDR Arneirense, Caetana Neves, foi a

vencedora no escalão de iniciados femini-

nos fazendo o tempo de, (0:05:36). 

Em masculinos, Miguel Barros, (CAN),

foi 6º, (0:05:37). Benjamins "A" Femininos:

Lia Vidal, (CAN), 11ª, (0:02:34); Ariana

Ribeiro, (CAN), 12ª, (0:02:36); Carolina

Silva, (CAN), 19ª, (0:03:00); Lara Varela,

(CAN), 20ª, (0:03:01); Benjamins A

Masculinos: Vasco Carvalho, (CAN), 17ª,

(0:02:48). Benjamins B: Mateus Repesciuc,

(CAN), 8º, (0:04:24); David Conceição,

(CAN), 15º, (0:06:00); André Santos, (CAN),

16º, (0:06:51). Infantis: Rafael Escolástico,

9º, (CAN), (0:06:32); Alícia Almeida, (CAN),

9ª, (0:06:59); Íris Sousinha, (CAN), 18ª,

(0:08:07); Constança Figueira, (CAN), 19ª,

(0:08:11); Beatriz Guitti, (CAN), 20ª,

(0:08:20). zx

Atletismo: Ana M. Ferreira em seniores, e Caetana
Neves em Iniciados, venceram a 32ª "Milha Cristal"

Ana M Ferreira e Caetana Neves

venceram 32ª Milha Cristal

DR

Natação: No Campeonato Distrital de Clubes "Taça João Da Silva Abreu".

CNAL conseguiu 12 pódios, BSCN 7 pódios
e CNNZ um pódio

Joaquim José Paparrola

zx  A Piscina Municipal da

Nazaré, recebeu nos passados

dias, 23 e 24 de Abril, o

Campeonato Distrital de Clubes

"Taça João Da Silva Abreu". 

Nesta competição em que estiveram

presentes os 12 Clubes da Associação,

com um total de 178 atletas, entre os

quais o Clube Naval da Nazaré, (CNNZ),

o Benedita Sport Clube Natação, (BSCN),

e o Clube Natação de Alcobaça. Lucas

Cardoso do CNNZ, foi 3º nos 100m

Costas, (1:05.79), pela equipa nazarena

competiram ainda: Rodrigo Figueira,

Gabriel Custódio e Francisco Custódio, e

com a equipa Feminina constituída por

Ana Rui Gomes, Matilde Coutinho, Maria

Esteves e Joana Loureiro alcançando o

oitavo lugar Absoluto por equipas. 

Pelo CNAL, Leonardo Cruz conseguiu

2º segundos lugares aos 1500m Livres,

(17:23.35) e 200m Costas, (2:14.88).

Leonardo foi ainda 3º nos 50m Livres,

nos 100m Bruços, 200m Estilos respe-

ctivamente com as marcas de (25.43),

(1:12.34), e (2:14.77). É de referir que o

jovem alcobacense melhorou alguns

recordes pessoais. Ana Ferreira foi 2ª

nos 200m Mariposa, (2:29.01). Juliana

Reis foi 2ª nos 200m Bruços, (2:47.14).

Por sua vez Ana Silva foi 2ª nos 200m

Costas e 200m Estilos com os tempos de

(2:25.90) e 2:29.01, e foi 3ª nos 100m

Costas, fazendo (1:08.12). 

Nadaram ainda pelo CNAL, Tiago

Dias, André Fernandes, Daniel

Fernandes, Santiago Pacheco, Tiago

Pombo, Rodrigo Santos, Mariana Inácio,

Leonor Jácomo, Matilde Luís Mariana

Marques, Mariana Oliveira, Rita Rebelo,

Luana Reis, Rita Silva, Constança Tomás.

Pelo BSCN, Joana Alves conseguiu qua-

tro segundos lugares nos 200m Livres,

400m Livres, 800m Livres, e 100m

Mariposa, com as marcas de: (2:15.03),

(4:40.47), (9:38.11), e (1:10.49). João

Tarquinio foi 3º nos 400m Estilos,

(5:10.48). Catarina Belo foi 3ª nos 100m

Bruços e 200m Bruços, (1:19.19) e

(2:51.44). Bruno Agostinho, António

Anastácio, Mateus Machado, Daniel

Starinskyy, Diana Alves, Beatriz

Conceição, Teresa Lopes e Matilde

Evangelista, competiram ainda pelos

beneditenses. zx

Nadadores do CNNZ posam para a posteridade

DR
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Beneditense está muito
perto de regressar ao seu

lugar, a Honra.

Joaquim José Paparrola

zx Referente à 27ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão Honra

"Lizsport", o GD "Os Nazarenos" de

Francisco Mota, recebeu e venceu o AC

Marinhense "B", (2-1). 

Numa primeira parte repartida, com

ocasiões de parte a parte, foram os visi-

tantes a inaugurar o marcador de

grande penalidade, respondeu o GDN

com a trave da baliza visitante a ser bei-

jada por três vezes. 

No 2º tempo, a turma nazarena

encheu-se de coragem e muita classe, e

deu a cambalhota no marcador. No mi-

nuto 56, uma obra de arte de Victor Elias

ao executar um pontapé de bicicleta no

limite da grande área com a bola a bater

na trave, e foram quatro! Dois minutos

volvidos, Francisco Mota correu pela

direita, cruzou para o remate de pé dire-

ito de Victor Elias fazer o (1-1). A partir

daqui só deu Nazarenos, ocasiões e

mais ocasiões desperdiçadas pelos ata-

cantes locais. Mesmo com antijogo por

parte do guardião visitante. Mesmo ao

cair do pano. André Cruz marcou o (2-1),

na marcação de um pontapé de canto.

Vitória justíssima da melhor equipa

sobre o relvado. 

Ainda na ronda 27, o Ginásio

Alcobaça de Leandro Santos recebeu e

bateu o Marrazes, (3-1). Boa exibição

dos ginasistas, com golos de Romér

Gimenez, (37'), Nuno Colaço, (42'), e

Tiago Silvestre (52'). Na ronda 26, o GD

"Os Nazarenos" foi empatar ao reduto do

Guiense, (2-2). Os alvinegros estiveram

a perder (1-0), a vencer (1-2), e

deixaram-se empatar em cima do minu-

to 90. Marcaram pelo GDN, Afonso

Santos, (56'), e Hércules Silva, (70'). Por

sua vez o Ginásio foi goleado fora de

casa pelo Marinhense "B", (4-1). O golo

ginasistas foi da autoria de Miguel

Pereira no minuto (90').

Referente à ronda 25, o GD "Os

Nazarenos" foram goleados em casa

pelo Sporting Pombal, (1-4). Um jogo

claramente para esquecer por parte dos

alvinegros que não tiveram arte nem

engenho para roubar pontos aos leões

de Pombal. O golo do GDN foi obtido por

através de um autogolo de Daniel Alves,

(49'). Também nesta jornada, o Ginásio

de Alcobaça foi surpreendido no seu

municipal pelo Guiense ao perder (2-3).

Os ginasistas entraram bem, marcando

aos (4'), por Romer Jiménez, a partir dai

só deu Guiense. O 2º golo alcobacense

foi obtido por Lucas Grilo de (GP), no

minuto (81'). Na tabela o GCA é 7º com

39 pontos, o GDN é 8º com 38.

1ª Distrital: Beneditenses

foram Unido (s), e estão quase na

Honra.

A contar para a 8ª jornada, do

Campeonato Distrital da 1ª Divisão,

Série B, 2ª Fase o Beneditense de Pedro

Cordeiro, foi ao reduto dos Unidos,

golear, (1-4). É de destacar a tremenda

exibição de Diogo Lopes que marcou

por três vezes, (10', 29' e 81' minutos).

João Fialho fez o (1-4), ao minuto (84').

Na ronda 7, os canarinhos da Benedita

venceram em casa o Caldas SC "B", (3-

2), com golos de Iury Morais (35'),

André Justino, (45'), e Paulo Salvador,

(71'). zx

Futebol Distrital: Ginásio de Alcobaça venceu com justiça o Marrazes.

Nazarenos de raça e querer venceram
com remontada o Marinhense "B"

Afonso Santos marcou na Guia pelo

GDN

JJP

Diogo Lopes marcou três golos ao

Unidos

HMAlcobacense Tiago Silvestre com faro

de golo

JJP

André Cruz marcou o golo da vitória do

GDN sobre o Marinhense B

JJP

Joaquim José Paparrola

zx Realizou-se na Praia da Aguçadoura

(Póvoa de Varzim), a 3ª jornada da Divisão

de Elite. 

A ACD "O Sotão" de João Delgado,

perdeu frente à Casa Benfica Loures de

Tiago Batalha, Samuel Mendes, e Diogo

Dias. Andersson Lima, Benjamin Júnior e

Duarte Vivo marcaram os golos da equipa

nazarena. 

O SC Braga de Jordan Santos, Ruben

Brilhante, Filipe Codinha e Alexandre

Batista, venceu o Leixões SC, (7-4). Filipe

Codinha marcou um dos golos bracarens-

es. 

Em jogo da 2ª jornada, disputada na

Praia de Buarcos na Figueira da Foz, a

ACD "O Sotão" venceu o Leixões SC, (6-4),

com três golos de Duarte Vivo, dois de

Silvinho e um de Vítor Pombinha.

Também nesta ronda, o SC Braga de

Jordan Santos, Ruben Brilhante, Filipe

Codinha e Alexandre Batista, bateu o

Sporting CP, (3-1). Por fim, a C. Benfica de

Loures de Tiago Batalha, Diogo Dias

estreou-se como titular e Samuel Mendes,

venceu o São Domingos, (1-5). 

Na ronda inaugural realizada na Praia

do Ouro, em Sesimbra, a ACD O "Sotão",

venceu o Sporting CP, (9-7). Uma grande

exibição dos atletas da ACDS, perante os

leões de alvalade, com Benjamin Júnior a

estar em plano de evidência na turma

nazarena ao apontar quatro golos. Duarte

Vivo, (2), Alexandre Lança, Joaquim

Pombinha e Silvinho, marcaram os outros

golos do "Sotão". No duelo protagonizado

pelo campeão em título, o SC Braga, de

Jordan Santos, Ruben Brilhante, Filipe

Codinha e Alexandre Batista, venceu o

Varzim SC, (5-1). Ainda nesta ronda a C.

Benfica de Loures de Tiago Batalha,

Samuel Mendes e Diogo Dias, goleou o

Leixões SC, (8-2), com Batalha a apontar

um dos golos encarnados. zx

Futebol de Praia: "O Sotão" perdeu
a invencibilidade na
3ª jornada da Elite

ACD O Sotão com boas entradas na Elite

DR
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Joaquim José Paparrola

zx  Na 24ª ronda do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra

Juniores, o Ginásio de Alcobaça

de Lucas Grilo, venceu fora o GD

"Os Nazarenos" de Flávio Silva, (0-

3). 

O Beneditense recebeu e venceu o Ilha,

(2-0). 

Na tabela o GCA é 3º com 60 pontos, o

ABCD é 8º com 28, o GDN é 9º com 26. 

A contar para a jornada, 23, o GD "Os

Nazarenos" perdeu no reduto do SL

Marinha, (2-1). Vasco Cavaco marcou para

o GDN. O Ginásio de Alcobaça foi à

Batalha vencer a UD, (0-2), com golos de,

Duarte Alexandre e Afonso Oliveira (AG).

O Beneditense perdeu em Peniche, (2-0). 

Na ronda 22, o Ginásio Alcobaça rece-

beu e goleou o SL Marinha, (5-0), com

golos de João Corvelo, Rodrigo Sousa,

Arlindo Dias (GP), Leonardo Agostinho e

Tomás Lopes (AG). Quem goleou também

nesta jornada, foi o GD "Os Nazarenos",

(5-0), ao Guiense. Marcaram pela turma

alvinegra: Duarte Mendes, (2), Leonardo

Anastácio (GP), Vicente Zarro e Duarte

Peixe. Por fim o Beneditense também apli-

cou chapa 5, ao vencer o Avelarense, (5-2),

com golos de Tiago Santos, Simão Fialho,

Martino Silva, Francisco Croce e Tomás

Belo.

Honra Juvenis

Em jogo da ronda 24 do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra de Juvenis, o

Ginásio de Alcobaça de Noel Delgado

recebeu e venceu o GD "Os Nazarenos" de

Cristiano Trindade, (3-0). Na tabela, o

Ginásio é 8º com 26 pontos, o Beneditense

é 9º com 26 pontos (menos um jogo), o

GDN é 10º com 23. 

Na jornada 23, o GD "Os Nazarenos"

recebeu e venceu o Avelarense, (2-1), com

golos de, Tomás Oliveira e Edgar Zarro. O

Ginásio foi goleado em casa pelo Caldas

"B", (1-6). Mateus Coelho, (GP), marcou

para os ginasistas. O Beneditense foi

goleado em casa, (0-8), pelo SC Pombal. 

Na jornada 22, O GD "Os Nazarenos"

perdeu fora com o Caldas "B", (2-1). O

único guarda-redes do GDN neste

escalão, João Delgado, foi expulso no mi-

nuto 58, e mesmo assim os alvinegros

venderam cara a derrota. Simão Sousa

marcou para o GDN. O Ginásio foi golea-

do fora de casa pelo Marinhense "A", (8-0).

O Beneditense perdeu fora com a UDS

Batalha" A", (3-1).

Honra Iniciados

Referente à 24ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

de Iniciados, o Ginásio de Alcobaça "A" de

Rafael Mateus perdeu em casa com o

Vieirense, (1-3). Em partida da ronda 23, o

Ginásio recebeu e venceu o GRAP, (2-1),

com golos de, José Branco, e Miguel

Marques. Na jornada 22, o Ginásio

Alcobaça "A", perdeu em Alvaiázere, (2-1),

com golo de, Nuno Nogueira (GP).Na

tabela os ginasistas são 8ºs com 30 pontos.

Iniciados 1ª Distrital: GDN con-

tinua no encalce da subida á Honra.

A contar para a 7ª jornada do

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de

Iniciados, 2ª Fase, Série B, o GD "Os

Nazarenos" de Samuel Robalo, recebeu e

venceu o Beneditense de Isabel Osório, (4-

1). É de salientar os dois golos de David

Gomes, Duarte Anastácio e Lourenço

Costa para os alvinegros. Para os canari-

nhos marcou, André Ribeiro. 

Na tabela o GDN é 2º com 13 pontos, os

mesmos que o líder SL Marinha, o

Beneditense é último com zero pontos

conquistados. Em jogo da 6ª jornada, o GD

"Os Nazarenos", perdeu fora com a AD

Portomosense, (2-1). Martim Luzindro fez

o golo nazareno. O Beneditense perdeu (0-

6), em casa com o SL Marinha, "A". Na

ronda 5, GD "Os Nazarenos" perdeu em

casa, (1-2), com o SL Marinha "A". Pedro

Cunha marcou para o GDN. Os

Beneditense foi derrotado em casa pelo

Atouguiense, (1-3). zx

Futebol Jovem: Em jornada de dérbis, o Ginásio venceu "Os Nazarenos" em Juniores e Juvenis.

GDN venceu ABCD em Iniciados e continua
na luta pela subida

Joaquim José Paparrola

zxO Pavilhão dos Pousos recebeu no

passado fim-de-semana, 7 e 8 de Maio, a

Final Four da Taça Distrito "Lizsport". O

CCDS Casal Velho de Pedro Rodrigues

levantou o troféu ao vencer na final o CPR

Pocariça, (3-0), com golos de Zé Sousa,

Marcelo Fernandes e Édipo Santos. De

referir que nas meias-finais, os casalen-

ses tinham eliminado a URD Juncalense,

(1-2), com golos de Rafael Fonseca e

Édipo Santos.

Divisão de Honra

A contar para a 26ª e última jornada

da Divisão Honra, o GD Martingança de

Cláudio Silva, foi vencer fora o CR Chãs,

(3-5), com golos de Rudi Garcias, (2),

Tiago Costa, (2), e Francisco Santos. Por

sua vez o CCDS Casal Velho de Pedro

Rodrigues, perdeu no reduto do São

Bento, (3-2), com José Sousa a marcar os

golos casalenses. Na ronda 25, o Casal

Velho recebeu e venceu a ADRC

Vidigalense, (2-0), com golos de Marcelo

Fernandes e Édipo Santos. O

Martingança perdeu em casa com o

Alvorninha, (2-4). Tiago Costa bisou pelos

martingançenses. Na tabela o Casal

Velho ficou no 3º lugar com 50 pontos,

enquanto o Martingança foi 7º com 37

pontos.

1ª Distrital: Évora de Alcobaça

sobe à Honra.

Em jogo da 5ª jornada, do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, 2ª Fase, Série B, o

CS Évora de Alcobaça de Gabriel

Fernandes garantiu a subida à divisão de

Honra, após vencer fora o CRP Ribafria,

(1-2). Mário Ribeiro "Marinho" e Rafael

Tereso marcaram para os eborenses.

Bernardo Veríssimo marcou para os ri-

bafrienses. Na ronda 4, o Ribafria venceu

fora o Moitense, (5-9), com golos de,

Diogo Silva, (3), Bernardo Veríssimo, (2),

André Lourenço, Luís Paulo, Rafael

Abreu e Carlos Gonzaga "Twix". Por sua

vez o Évora Alcobaça venceu em casa a

Alvorninha "B", (4-1), com golos de, Rafael

Tereso, Ruben Santos, Samuel Ferreira e

André Agostinho (AG). zx

Futsal: CS Évora de Alcobaça consegue um feito extraordinário subindo à Honra.

Casal Velho cheio de sangue novo vence a Taça Distrito

zx Quase a festejar os 100 anos de

história o GD "Os Nazarenos", recebeu a

excelente notícia que a sua atleta, Ana

Machado que joga nos iniciados do clube

alvinegro, foi chamada à selecção

nacional de sub 15 femininos, para um

estágio a realizar em Quiaios, entre os

dias 9 e 11 de Maio. 

Sem dúvida um prémio para os

Escalões de Formação alvinegros. 

Em declarações ao nosso jornal, a

promissora futebolista, começou por

dizer, “comecei a jogar futsal, modali-

dade em que estive cinco anos, entre-

tanto por motivos que não vale a pena

referir, decidi entrar para o futebol onde

já estou há três anos e onde me sinto

bem, já que tenho mais oportunidades

para evoluir como atleta.” Sobre as

diferenças por jogar só com rapazes,

Ana, salientou, “claro que existem algu-

mas, mas tem sido muito benéfico jogar

com eles, sinto que estou no mesmo

patamar e sabem que consigo estar ao

mesmo nível deles." Sobre a sua chama-

da a um estágio da Selecção Nacional de

Sub 15, a central de marcação rematou

em jeito, “sempre foi um sonho, mas

quando me disseram, nunca pensei que

fosse verdade, foi e continua a ser um

misto de emoções, poder vir a represen-

tar, mais vezes a minha terra, o meu

clube, por Portugal, e quem sabe um dia

representar a nossa selecção "A", ao

mais alto nível." Sobre o seu futuro no

futebol, Ana Machado concluiu,  “quero

obviamente chegar a um clube grande,

mas de momento não é o mais impor-

tante, como disse anteriormente, quero

evoluir e subir passo a passo." zx JJP

Futebol Jovem: Ana Machado jogadora dos iniciados do GDN, foi chamada à selecção nacional de sub 15.

"Quero representar mais vezes a minha terra, o meu
clube, por Portugal"

Iniciados do GDN venceram o Beneditense e seguem na luta pela subida

JJP

Casal Velho venceu a Taça Distrito em seniores masculinos

DR

Ana Machado do GDN chamada à

Selecção Nacional de sub 15

JJP
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia três de Maio de dois mil

e vinte e dois, exarada a folhas cento e vinte e três e seguintes do Livro de Notas número Cento e Dezassete - J, deste

Cartório, António Manuel da Silva Freire Inácio e esposa Maria Otília Portugal Zarro Inácio, casados

sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Lavos, concelho de Figueira da Foz, ela da

freguesia e concelho de Nazaré, onde residem na Rua Olhos de Água, nº 5, 1º, C.F., números 130.245.810 e 130.245.828,

declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, da fracção autónoma, designada

pela letra B, correspondente ao primeiro andar direito, destinado a habitação, fracção esta pertencente ao prédio

urbano, situado em Nazaré, no Largo do Elevador, nºs 7-A e 8 com frente também para a Rua do Elevador,

nº 18, freguesia e concelho de Nazaré, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 1.182, com o valor patri-

monial, correspondente à fracção, e atribuído de cinquenta mil trezentos e vinte e três euros e setenta cêntimos,

descrito na Conservatória de Registo Predial de Nazaré sob o número mil trezentos e noventa e seis / Nazaré,

aí registada a aquisição a favor de Maria Alice Santo e marido Francisco Carvalho Martins, casados sob o regime da

comunhão geral de bens, Manuel Santo e esposa Lídia Castanheira, casados sob o regime da comunhão geral de bens,

e Armando Lourenço Santo e esposa Maria Celeste Santo, casados sob o regime da comunhão geral de bens, pela

Apresentação onze de dezassete de Abril de mil e novecentos e oitenta e nove, e uma penhora a favor do Instituto de

Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. pela Apresentação mil e seiscentas de três de Setembro de dois mil e

doze. Que a referida fracção autónoma veio à sua posse, já no estado de casados, por volta do ano de mil novecentos

e oitenta e dois, por compra meramente verbal pelo preço de dois milhões e quinhentos mil escudos, feita aos acima

indicados Maria Alice Santo e marido, Manuel Santo e esposa e Armando Lourenço Santo e esposa, tendo ainda efec-

tuado contrato promessa de compra e venda no dia quinze de Outubro de mil novecentos e oitenta e dois, tendo nesse

dia sido efectuado o pagamento do sinal no montante de dois milhões de escudos, através de cheque datado de vinte

e seis de Outubro de mil novecentos e oitenta e dois, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer

escritura pública de Compra e Venda, nem sendo agora possível realizá-la. Assim sendo, tal Compra e Venda verbal

não teve a virtualidade jurídica de transmitir a referida fracção autónoma a seu favor, sendo certo, por via disso, que

passaram os mesmos a usufruir da fracção autónoma, como legítimos proprietários, em seu nome próprio, na con-

vicção de possuírem direito próprio e exclusivo, sem oposição de qualquer pessoa, há mais de vinte anos, de boa-fé,

posse essa pública, pacífica e contínua, tendo inclusive sido pago o remanescente do preço no montante de quinhen-

tos mil escudos no dia dezanove de Novembro de mil novecentos e oitenta e dois através de cheque. Deste modo, a

realidade é que são os justificantes quem explora a referida fracção autónoma desde que entraram na sua posse, há,

portanto, mais de vinte anos, tendo usado e cuidado da mesma, tal como qualquer proprietário dela trataria, posse

essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que a mesma é susceptível, para seu benefício, zelando pela

sua conservação, efectuando obras de reparação e pintura, sendo também do conhecimento de toda a gente que os

justificantes são os legítimos proprietários da fracção autónoma. Que esta posse pacífica, contínua, pública, e de boa-

fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza

impede a demonstração documental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia dois de Maio de dois mil

e vinte e dois, exarada a folhas cento e quinze e seguintes do Livro de Notas número Cento e Dezassete - J, deste

Cartório, Eusébio da Conceição Ribeiro e esposa Lúcia da Conceição Delgado Tomás Ribeiro, casados

sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça, onde residem no

lugar de Chão do Galego, na Rua Chão do Galego, nº 17, C.F. números 124.472.087 e 176.009.027, declararam que são

donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio misto, denominado Chão do Galego, sito na

freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça, composto de casa de habitação com a superfície coberta de setenta e

dois metros quadrados, cómodos com a superfície coberta de cento e cinquenta e dois metros quadrados, e terra de

semeadura com a área de oito mil cento e oitenta metros quadrados, a confrontar a norte com herdeiros de Francisco

Carlos e estrada, a sul com António Brás, a nascente com estrada e a poente com Francisco Carlos, inscrito na matriz

predial respectiva sob os artigos 429 Urbano, 2.137 e 2.138 Rústicos, em nome de José Gonçalves Ribeiro -

Cabeça de casal da herança de, com o valor patrimonial e atribuído de dezanove mil quinhentos e vinte euros e

sessenta e um cêntimos, descrito na Conservatória de Registo Predial de Alcobaça sob o número setecentos e

setenta e um / Turquel, aí registada a aquisição a favor de Guilhermina da Conceição Ribeiro e marido José

Gonçalves Ribeiro, pela Apresentação quarenta e uma de vinte e três de Abril de mil novecentos e noventa e um. Que

o referido imóvel veio à sua posse, já no estado de casados, por volta do ano de mil novecentos e noventa e dois, por

doação meramente verbal feita ao casal pelos acima indicados Guilhermina da Conceição Ribeiro e marido José

Gonçalves Ribeiro, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes em Chão do Galego, dita freguesia

de Turquel, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública de Doação. Assim sendo, tal

doação verbal não teve a virtualidade jurídica de transmitir o referido imóvel a seu favor, sendo certo, por via disso,

que passaram os mesmos a usufruir do imóvel, como legítimos proprietários, em seu nome próprio, na convicção de

possuírem direito próprio e exclusivo, sem oposição de qualquer pessoa, há mais de vinte anos, de boa-fé, posse essa

pública, pacífica e contínua. Deste modo, a realidade é que são os justificantes quem explora o referido  imóvel desde

que entraram na sua posse, há, portanto, mais de vinte anos, tendo usado e cuidado do mesmo, tal como qualquer

proprietário dele trataria, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível,

para seu benefício, zelando pela sua conservação, efectuando obras de reparação e pintura na parte urbana e limpan-

do e cultivando a parte rústica, sendo também do conhecimento de toda a gente que os justificantes são os legítimos

proprietários do imóvel. Que esta posse pacífica, contínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respecti-

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

direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

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

e dois de Abril de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cinquenta e nove e seguintes do Livro

de Notas número Cento e Dezassete - J, deste Cartório, Paulo Jorge Ferreira Pedro e esposa

Teresa Aurora Carreira Pereira Pedro, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,

naturais, ele da freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, ela da freguesia de

Aljubarrota (São Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, onde

residem no lugar de Ataíja de Cima, na Rua dos Arneiros, nº 44, C.F., respectivamente, números

181.045.150 e 183.607.686, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de

outrem, dos seguintes imóveis: UM - dois terços indivisos do prédio rústico, situado em

Arneiros, freguesia de Aljubarrota (São Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota,

concelho de Alcobaça, composto no todo de terra de semeadura, vinha, árvores de fruto,

nogueira e figueiras, com a área de mil setecentos e vinte e cinco metros quadrados, a confrontar

a norte com caminho público e Teresa Aurora Carreira Pereira, a sul com João Manuel Coelho

Vigário, a nascente com Rua dos Arneiros e Teresa Aurora Carreira Pereira, e a poente com Sílvia

Henriques Salgueiro Costa Vigário, inscrito na matriz predial respectiva, em nome da ora

primeira outorgante esposa, sob o artigo 8.457, com o valor patrimonial tributável, correspon-

dente ao direito, e atribuído de duzentos e setenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos, não

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e junto ao qual não possuem qualquer

outro imóvel rústico contíguo; DOIS - dois terços indivisos do prédio urbano, situado na

Rua dos Arneiros, freguesia de Aljubarrota (São Vicente) (extinta), actual freguesia de

Aljubarrota, concelho de Alcobaça, composto no todo de casa composta de rés-do-chão des-

tinada a habitação e dependências, com a superfície coberta de cento e vinte metros quadrados,

e cisterna e logradouro com a área de noventa metros quadrados, a confrontar a norte com cam-

inho público, a sul e a poente com Teresa Aurora Carreira Pereira, e a nascente com Rua dos

Arneiros, inscrito na matriz predial respectiva, em nome da ora primeira outorgante esposa, sob

o artigo 339, com o valor patrimonial tributável, correspondente ao direito, e atribuído de nove

mil e seis euros e quarenta e três cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de

Alcobaça; e TRÊS - prédio urbano, situado em Rua dos Arneiros, nº 44, lugar de Ataíja

de Cima, freguesia de Aljubarrota (São Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota,

concelho de Alcobaça, composto de casa composta de cave e rés-do-chão destinada a

habitação, com a superfície coberta de cento e quarenta metros quadrados, e logradouro com a

área de dois mil e cem metros quadrados, a confrontar a norte com Maria da Graça Lourenço

Matias, a sul com Rua do Serrado, a poente com Rua dos Arneiros, e a nascente com Carol Ann

Niven, inscrito na matriz predial respectiva, em nome do ora primeiro outorgante marido, sob o

artigo 4.380, com o valor patrimonial tributável e atribuído de sessenta e dois mil cento e vinte

e dois euros e quarenta e cinco cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de

Alcobaça. Que os referidos direitos acima indicados em UM e DOIS vieram à sua posse, por volta

do ano de mil novecentos e noventa, por doação meramente verbal feita a ambos pelos pais da

ora outorgante esposa, José Dias Pereira e esposa Teresa Ascensão Carreira, ele já falecido, res-

identes na dita freguesia de Aljubarrota, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qual-

quer escritura pública, nem sendo agora possível realizá-la. Que relativamente à verba TRÊS

foram eles justificantes que construíram o identificado prédio urbano em terreno rústico, cujo

artigo desconhecem, tendo assim adquirido este solo por volta do no ano de mil novecentos e

noventa, ainda no estado de solteiros, maiores, por doação meramente verbal feita a ambos pelos

pais da ora outorgante esposa, José Dias Pereira e esposa Teresa Ascensão Carreira, ele já fale-

cido, residentes na dita freguesia de Aljubarrota, mas nunca tendo chegado a formalizar entre

eles qualquer escritura pública de Doação, pelo que não têm eles agora, qualquer título válido

para registar a sua posse na Conservatória. Assim sendo, tais Doações verbais não tiveram a vir-

tualidade jurídica de transmitir o referido imóvel rústico onde efectuaram a construção, e os dire-

itos acima indicados a seu favor, sendo certo, por via disso, que, posteriormente, os justificantes,

mandaram edificar a referida construção mencionada na verba TRÊS, sendo então titulares das

mesmas, pois vêm possuindo os mesmos bens desde aquela data, há, consequentemente, mais

de vinte anos, sempre em nome próprio e na firme convicção de não lesarem direitos de outrem,

sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de toda a gente, ostensiva

e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se iniciou com as referidas edificações e

posteriormente se tem materializado pelo aproveitamento de que os mesmos bens são suscep-

tíveis. Que a totalidade das construções erigidas durante a sua posse foram custeadas e real-

izadas a expensas dos usucapienses. Que desde tais contratos verbais de Doação até hoje, sem-

pre os justificantes usufruíram dos aludidos prédios, em nome próprio, quanto à verba TRÊS,

construindo-o, habitando-o, fazendo obras de conservação e beneficiação, dele retirando as

unidades de que é susceptível, como coisa própria, autónoma e exclusiva do património comum

do casal, quanto a ambos os urbanos, procedendo à respectiva limpeza e manutenção, e quanto

ao rústico, limpando e cultivando o mesmo, pagando os respectivos impostos e praticando nele

os actos correspondentes ao direito de propriedade plena, na convicção de não lesarem o dire-

ito de outrem, à vista de toda a gente, de forma contínua e pacífica, sem oposição de quem quer

que seja. Que esta posse pacífica, contínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a aquisição do

respectivo direito de propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demon-

stração documental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)
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Desporto

Joaquim José Paparrola

zx A contar para a 5ª jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão,

Fase Final, Grupo B, Zona 2, o Nazaré

Dom Fuas Andebol Clube, (NDFAC) de

Rui Manuel Ferreira, consentiu um

empate caseiro, (26-26) frente ao CD

Feirense.

Marcaram pela equipa da Nazaré:

Renato Ribeiro, (8), José Silva, (4), Paulo

Andrade, (3), Tomás Chicharro, (3),

Henrique Bilhastre, (3), Hélio Pina, (2),

Freyddy Lores e Gil Santos e Carlos

Machado, um golo cada. 

Na ronda 4, o NDFAC deslocou-se a

Aveiro onde bateu o Avalarium AC, (29-

38). Boa exibição da turma azul e branca

que consolidou o seu triunfo alicerçado

nos golos de, Freyddy Lores, (6),

Henrique Bilhastre, (6), Paulo Andrade,

(6), Tomás Chicharro, (6), Renato Ribeiro,

(4), José Silva, (4), Gil Santos, (2), Carlos

Machado, (2), Feliz Samassolo e Hélio

Pina um golo cada. 

Em jogo em atraso da 2ª ronda, o

NDFAC perdeu fora com a Juve Lis, (30-

29). Marcaram pela equipa nazarena:

Freyddy Lores, (9), Renato Ribeiro, (7),

Tomás Chicharro, (6), Hélio Pina, (4), José

Silva, (2), Paulo Andrade, (1).

Seniores Femininos

A contar para a 10ª e ultima jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão de

Seniores Femininos, 2ª Fase, Zona 2, o

Cister SA de Abel Ferreira, venceu fora a

ASS Assomada, (21-34). 

A turma alcobacense terminou com

grande classe esta sua participação, ao

ficar no 3º lugar com 31 pontos. Os golos

cistercienses foram da autoria de, Liliana

Goncalves, (7), Sandra Duarte, (6),

Carolina Paulo, (5), Erica Salvador, (4),

Catarina Silva, (4), Daniela Carmo, (3),

Maria Vieira, (3), Ana Freitas, e Ana Silva

um golo cada. 

Em jogo da ronda 9, o Cister SA venceu

em casa o SIR 1º Maio /ADA CJB "B", (22-

15). Marcaram pelas cistercienses:

Carolina Paulo, (7), Sandra Duarte, (4),

Érica Salvador, (4), Maria Vieira, (3),

Adriana Raimundo, (2), Liliana Goncalves

e Catarina Silva, um golo cada.

Juniores Sub 18

Referente à 6ª e última jornada do

Campeonato Nacional de Juniores (sub

18), 2º Fase, zona 5, o NDFAC de Vasco

Azeitona, foi derrotado no seu reduto pelo

NA Samora Correia, (23-33). Os golos dos

azuis e brancos, foram da autoria de,

Tiago Ribeiro, (10), Rodrigo Bulhões, (3),

Eduardo Florência, (3), Carlos Costa, (3),

Daniel Dumitrascu, (2), Gil Azeitona e

David Piló um golo cada. A contar para a

ronda 5, o NDFAC venceu em casa o CD

São Bernardo, (29-24). Os golos da

equipa da Nazaré foram alcançados por,

Rodrigo Bulhões, (7), Nuno Florência, (6),

Eduardo Florência, (4), Lukeny Ferreira,

(4), Daniel Dumitrascu, (4), Carlos Costa,

(3) e Tiago Ribeiro. O NDFAC terminou no

4º lugar com um total de 8 pontos. zx 

Andebol: Seniores Femininos do Cister SA terminaram em 3º lugar na 2ª Fase.

Seniores do NDFAC empataram
em casa com o Feirense 

Renato Ribeiro do NDFAC com pontaria

afinada
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Joaquim José Paparrola

zx  O Hóquei de Turquel após 10

anos na 1ª divisão Nacional, desce

à 2ª Divisão depois de ter perdido

no reduto da AD Oliveirense, (5-4),

em jogo da jorna 26 e última do

Campeonato Nacional da 1ª

Divisão. 

Os golos do HCT foram da autoria de

Federico "Pichu" Balmaceda (3), e Tiago

Mateus. 

Em jogo da ronda 25, o Hóquei Clube

de Turquel recebeu e perdeu com o HC

Braga, (2-7), carimbando desta forma a

descida de divisão, nove anos depois.

Num jogo em que só a vitória interessa-

va, foram os minhotos que levaram os

três pontos para casa. Federico "Pichu"

Balmaceda, e Tiago Mateus, marcaram

os golos turquelenses. A contar para a

ronda 24, os turquelenses foram, a

Valongo vencer a AD local, (5-6), dando

nesta altura um alento aos hoquistas do

concelho de Alcobaça na esperança de

garantir a manutenção. Tiago Mateus,

(3), Daniel Passos, Vasco Luís e Tiago

Rafael marcaram para o HCT.

II Divisão Nacional

Na ronda 25 do Campeonato Nacional

da 2ª Divisão, Zona Sul, a Biblioteca IR de

Fábio Barqueiro, perdeu no seu pavi-lhão

com a Académica de Coimbra (7-9). Os

valadenses estiveram por duas vezes em

vantagem no marcador, porem não sou-

beram manter essa mesma vantagem,

acabando por perder com alguma surpre-

sa. David Costa, (2), Rafael Monteiro, (2),

Orlando Paiva, Miguel Vicente e André

Ramos um golo cada. 

Na jornada 24, a Biblioteca deslocou-se

a Alverca onde venceu o FC local, (0-3). Boa

exibição dos valadenses que chegaram ao

triunfo por intermédio de Miguel Vicente,

(2) e David Costa. Referente à 23ª ronda, a

BIR foi até ao Seixal, empatar (5-5) frente

ao CRIAR-T. Os golos da turma do conce-

lho da Nazaré foram da autoria de, David

Costa, (2), Miguel Vicente, Rafael Monteiro,

e Cláudio Peça. zx 

Hóquei em Patins: Biblioteca bem lançada para garantir manutenção na 2ª Divisão.

Turquelenses descem à 2ª Divisão
Nacional 10 anos depois

Tiago Mateus em bom plano no HCT

Miguel Vicente continua a marcar

pela Biblioteca

JJPHM
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zx A contar para a 7ª jornada do

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de

Leiria, 2ª Fase/ Apuramento de Campeão,

série 1, o GD "Os Nazarenos/ Cubata Bar"

(GDN/CB), sagrou-se pela 10ª vez con-

secutiva campeão nacional na vertente

de Pool Português, ao vencer em casa a

União Leiria "A", (9-6). Ainda com três jor-

nadas por disputar o GDN/CB festeja

desta forma mais uma conquista.

Jogaram pela equipa nazarena neste

encontro, Nuno Nunes, Amândio Santo,

Pedro Rodrigues, Márcio Ferreira, e Tiago

Sousa. Em partida da jornada 6, e no

dérbi nazareno, o GDN/LBP recebeu e

venceu o GDN/CB, por claros (9-0).

Jogaram pela equipa visitada, Miguel

Murraças, Mário Nascimento, Paulo

Vieira, e Leonardo Perpétuo, pelos visi-

tantes jogaram, João Santo, Nuno Nunes,

Amândio Santo, e Pedro Rodrigues. Na

ronda 5, o GDN/CB foi á mesa da ACR

Maceirinha /Coberfer, vencer (3-9). Por

sua vez o GDN/LBP perdeu em casa com

o O´Sullivan/Caldas, (1-9). Na jornada 4,

o GDN/LBP, perdeu fora com a União

Leiria "A", (9-1).

João Santos é Campeão Distrital

da 2ª Divisão

Realizou-se a 8ª Prova do Circuito de

Leiria da 2ª Divisão Nacional de Pool

Português, (individual), na qual o atleta

João Santo do GDN/CB, venceu o seu tio,

Amândio Santo também do GDN/CB, na

final, sagrando-se Campeão Distrital.  zx 

Pool Português: João Santos é Campeão Distrital da 2ª Divisão (individual).

GDN "Os Nazarenos/ Cubata Bar" sagra-se decampeão
nacional da 1ª Divisão de Leiria

GDN Os Nazarenos Cubata Bar sagra-se decampeão nacional da 1ª Divisão de Leiria
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Visitas guiadas a São Gião começam
a 11 de maio

zx  O Município da Nazaré inicia

a 11 de maio um programa de vi-

sitas regulares a São Gião, que

acontecerão às segundas quar-

tas-feiras de cada mês, no perío-

do das 14h30 - 15h30.

As visitas guiadas à Igreja de São

Gião pretendem dar a conhecer a

história de uma das mais antigas igre-

jas de Portugal através da explicação da

sua cronologia histórica que, de acordo

com os vários trabalhos de investigação

ali realizados, revelou vestígios de ocu-

pação humana desde o período romano

até ao século XVIII.

A possibilidade de visitar o Monu-

mento prende-se com o esforço da

Câmara Municipal da Nazaré para

resolver um processo com décadas,

dando início à empreitada de recupe-

ração do imóvel em 2018, obra que ter-

minou nos princípios do ano de 2021.

Os interessados devem inscrever-se

nestas visitas guiadas, por email ou

telefone.

A Igreja de São Gião

Os trabalhos de Eduíno Borges

Garcia, iniciados em 1962, a que ulteri-

ormente se associou Fernando de

Almeida, visaram a análise da arquite-

tura do edifício e dos elementos

escultóricos ali encontrados, a par da

caracterização de diversos achados

arqueológicos, conduzindo à conclusão

que se tratava de um templo visigótico.

O importante trabalho de Helmut

Schlunk, de 1971 baseado naqueles

estudos e na observação in loco do tem-

plo, conduziu à contextualização

daqueles resultados nas práticas litúr-

gicas da época, salientando algumas

particularidades arquitetónicas obser-

vadas e com elas diretamente rela-

cionadas.

A intervenção do Dr. Octávio da Veiga

Ferreira abordou a caracterização das

faunas mamalógica e malacológica

recolhidas não deixando de relevar a

importância das sepulturas encon-

tradas na envolvente próxima do temp-

lo.

A última intervenção arqueológica

efetuada em São Gião, sob a direção de

Luís Fontes, realizada entre os anos de

2000 a 2005, no âmbito dos trabalhos

preparatórios e de salvaguarda para a

colocação de uma estrutura de escora-

mento e de uma proteção metálica que

envolvia os edifícios, resultou na

análise da evolução arquitetónica do

edifício, tendo-se identificado novos

elementos, especialmente um edifício

romano pré-existente que terá sido uti-

lizado até o século V-VI, antecedendo a

construção do templo.

Os trabalhos de arqueologia ali rea-

lizados permitem prever uma ocupação

do local de São Gião, após o período

muçulmano, desde o século XII até ao

século XVIII, época em que terá sido

encerrada a igreja ao culto, mas não o

local de São Gião à utilização social e

económica.

O local de São Gião desempenhou

um papel aglutinador de comunidades

monásticas e não monásticas, não só

pela função cultual, mas com maior

propriedade pelas condições naturais

que o local oferecia para a sobrevivên-

cia de todos os que se instalaram

naquele local.

A igreja de São Gião continuará a ser

um espaço onde o sagrado, o natural, o

social e o económico convivem lado a

lado, esperando que a arqueologia con-

tinue a revelar-nos novas evidências,

independentemente da cronologia dos

achados, sobre a importância patrimo-

nial e histórica da Igreja de São Gião da

Nazaré. zx 
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Nazaré no seu olhar lançado
com fim solidário

NAZARÉ NO SEU
OLHAR: lançamento no

Dia do Livro

zx  Foi no Dia Mundial do Livro,

na Biblioteca Municipal da

Nazaré, que o autor Diamantino

Gonçalo deu a conhecer a sua

nova obra poética, NAZARÉ no

seu olhar, que conta com con-

tributos de outros autores. A

receita da venda do livro reverte

a favor da CERCINA.

No lançamento do livro, esteve pre-

sente o padre Salvatore que o

abençoou, tendo em conta o fim a que

se destina.

Perante um auditório atento, tam-

bém o painel composto por Manuel

Sequeira, Carlos Fidalgo e Tânia

Gandaio felicitou Diamantino Gonçalo

pela sua iniciativa com fins solidários. 

Manuel Sequeira, vice-presidente

da Câmara Municipal da Nazaré,

enalteceu o momento cultural e recor-

dou que o Município acarinha sempre

estas iniciativas, pois a cultura é a

expressão de um povo.

Carlos Fidalgo, que fez a revisão do

texto, destacou dois aspetos rele-

vantes em relação aos escritores: "a

coragem e a partilha", pois quem dá a

conhecer o que escreve, expõe a suas

ideias e os seus sentimentos. Mais

acrescentou que Diamantino Gonçalo,

na sua obra, partilha o amor pela sua

terra natal e pela Nazaré, "terra do

coração". O prefácio da obra esteve a

cargo de Carlos Fidalgo que sublinhou

"é difícil falar de poesia, porque é algo

que vem de dentro para fora".

Tânia Gandaio, em representação

da CERCINA, agradeceu ao autor e a

todos os que estiveram presentes no

lançamento do livro, destacando a

dádiva à comunidade, em especial, o

caráter generoso e abnegado do Sr.

Diamantino Gonçalo.

Dora Maria e Lurdes Gandaio abril-

hantaram o evento, trazendo consigo

o fado e a tradição. A duas vozes can-

taram "Senhora da Nazaré", em jeito

de oração, como frisou a fadista Dora

Maria. zx MCB
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