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Sebastian
Steudtner
é o novo recordista
da maior onda
do mundo surfada
na Nazaré

Nazaré com 17
nomeações para
os Red Bull Big
Wave Awards 2022
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Associação
Portuguesa
de Cidades e Vilas
Cerâmicas
comemora
4ª aniversário
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Maçã de Alcobaça
IGP não utiliza 
substâncias
perigosas

Praia da Nazaré recebe
Prémio 5 Estrelas

Praia da Nazaré recebe
Prémio 5 Estrelas
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Treinador nazareno
Rogério Serrador
consegue proeza de
subir o Ferreira do
Zêzere à 1ª Divisão
Nacional de Futsal
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Hospital de
Alcobaça celebra
132 anos demons-
trando o poder das
artes no processo
de cura

Escola Básica e
Secundária Amadeu
Gaudêncio premia-
da na final do
concurso "Gentes
e Lugares"
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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  As praias Água de Madeiros,

Pedra do Ouro e Légua são as

três praias do concelho de

Alcobaça que integram a lista

(referente a 2021) de 58 praias

Zero Poluição.

Alcobaça é também um dos nove

concelhos a nível nacional com três ou

mais praias com qualidade de água

"excelente".

O ranking é elaborado todos anos

pela Zero - Associação Sistema

Terrestre Sustentável, organismo que

reconhece as praias onde, ao longo das

três épocas balneares anteriores (neste

caso 2019, 2020 e 2021), não foi "deteta-

da qualquer contaminação microbioló-

gica nas análises efetuadas às águas"

de acordo com os dados solicitados à

Agência Portuguesa do Ambiente.

A qualidade das praias do concelho

de Alcobaça tem obtido justo reconhe-

cimento não apenas por parte da comu-

nidade como também por observadores

e agências ambientais de reconhecidos

méritos. zx 

Praias de Alcobaça com certificações
ambientais

DR

OesteCIM lança app
Visit Oeste Portugal

zx A aplicação Visit Oeste

Portugal foi desenvolvida como

uma aplicação de suporte à visita

da Região Oeste, funcionando

como guia turístico, que o uti-

lizador pode usar para navegar e

usufruir da oferta turística do ter-

ritório do Oeste.

Para aceder à aplicação, o utilizador

terá que instalar a aplicação no seu dis-

positivo móvel (seja smartphone ou

tablet, com sistema operativo IOS ou

Android).

Depois, só tem que partir à descober-

ta da Região Oeste e dos seus 12

Municípios, explorando novos pontos de

interesse e categorias, conhecendo

eventos da região, completando roteiros

e fazendo check-in nos mais variados

locais.

A Aplicação Móvel Visit Oeste Portugal

é a melhor companhia para descobrir a

Região Oeste e os seus 12 Municípios,

quer seja um visitante ou habitante local.

Descubra o que fazer e o que visitar,

encontre eventos, navegue pelas dife-

rentes categorias, explore e complete

roteiros e obtenha muitas outras infor-

mações úteis. Se quiser guardar algum

local para ver mais tarde, é só adicionar

à sua lista de favoritos.

Graças à possibilidade de localização

GPS, vai poder fazer check-in nos difer-

entes pontos de interesse e ganhar pon-

tos e emblemas que se poderão transfor-

mar em prémios.

Com a APP Visit Oeste Portugal, tem

na sua mão:

Guia Turístico Virtual dos 12

Municípios da Região Oeste: Alcobaça,

Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral,

Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã,

Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de

Monte Agraço e Torres Vedras. zx 

Errata:

zx Na última edição do Região

da Nazaré, no artigo sobre o

Novo Regimento da Assembleia

Municipal, deve ler-se: "delibera-

do por maioria aprovar o novo

Regimento da Assembleia

Municipal", em vez de aprovado

com recurso ao voto de quali-

dade do Presidente daquele

órgão deliberativo.zx
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Reabilitação da rede rodoviária
do concelho da Nazaré

zx O Plano de Reabilitação e

Modernização das vias Rodovi-

árias e Pedonais do concelho da

Nazaré prevê uma verba de 2M

para o triénio 2022-2025

As Ruas Capitão Pombo e da Serração

(parcialmente) foram repavimentadas.

Ambas apresentavam deformações e

degradação da superfície.

Foram identificadas no âmbito de um

levantamento do estado de conservação

das estradas da rede rodoviária do con-

celho, e inscritas no Plano de inter-

venção que será executado após uma

avaliação da longevidade estimada das

restantes infraestruturas existentes nos

locais a reabilitar, tais como: saneamen-

to, abastecimento de água, gás, entre

outros.

"Toda a estratégia está delineada e o

cumprimento do presente Plano con-

siste numa meta ambiciosa e que,

garantidamente, se traduzirá numa mel-

horia efetiva na vida dos nossos

munícipes. É nosso entender que va-

lorizar e reparar cada artéria do conce-

lho tem como consequência o aumento

da segurança rodoviária e a fluidez do

trânsito, traduzindo-se, assim, num

aumento da qualidade de vida e de segu-

rança dos nossos cidadãos e de quem

nos visita", refere Milton Estrelinha,

Adjunto do Presidente da Câmara da

Nazaré.

A intervenção iniciada em algumas

das vias assinaladas decorre do cumpri-

mento do Plano de Reabilitação e

Modernização das vias Rodoviárias e

Pedonais do concelho da Nazaré elabo-

rado pela Câmara Municipal elaborou

para o triénio 2022-2025 e que prevê um

investimento de 2 milhões de euros, até

ao final do período, na melhoria das vias

rodoviárias.

"Sabemos onde e como intervir e que,

com isso, melhoramos e dignificamos

todo o nosso concelho. O presente Plano,

e conforme configura as economias de

escala, permite um planeamento ade-

quado que se traduzirá num conjunto de

vantagens financeiras conseguindo,

assim, o Município da Nazaré fazer mais

obra com menos dispêndio financeiro

concretizando, portanto, uma otimiza-

ção do trabalho realizado, algo que

desde 2013 tem vindo a ser chave deste

projeto autárquico", explica o Presidente

da Câmara, Walter Chicharro. zx JL

zx Dezassete entidades assumi-

ram o compromisso de Mitigação

das Alterações Climáticas nos

Serviços de Águas

A terceira sessão pública de assi-

natura da "Declaração de Compromisso

para Adaptação e Mitigação das

Alterações Climáticas nos Serviços de

Águas" decorreu, ontem, no Centro de

Interpretação do Cais da Vala, em

Salvaterra de Magos, juntando dezas-

sete entidades que assinaram o compro-

misso de boas práticas ambientais.

Orlando Rodrigues, Vereador da

Câmara Nazaré, esteve presente no ato

oficial em representação do Município, e

sublinhou a importância do envolvimen-

to de todos nesta missão ambiental. 

"A assinatura desta declaração ape-

nas reforça as inúmeras ações que vêm

a ser desenvolvidas pelo Município.

Contudo, este é um esforço premente de

todos os cidadãos do mundo. Sem o

esforço de todos, o planeta como o co-

nhecemos deixará de existir, com conse-

quências tremendas para quem nele

habita."

Com a assinatura do documento, as

entidades declararam o seu empenho

em impulsionar os esforços necessários

para a Adaptação e a Mitigação às

Alterações Climáticas, em particular no

que se refere aos serviços de águas,

para garantia das gerações futuras.

Para a Associação Portuguesa de dis-

tribuição e drenagem de águas é

necessário aplicar o melhor conheci-

mento e experiência em diagnosticar e

prever os impactos que se geram na

disponibilidade de água, tanto em quali-

dade como em quantidade, e em fenó-

menos extremos como as secas e inun-

dações, que estão a aumentar em fre-

quência e intensidade e que afetam e

afetarão de forma direta os serviços de

abastecimento e saneamento.

"No setor das águas deve promover-

se igualmente a implementação de

medidas de mitigação, entre as quais se

destacam as relacionadas com a econo-

mia circular e com a melhoria da efi-

ciência energética, hídrica e do apro-

veitamento dos recursos naturais, com o

objetivo de diminuir a pegada de car-

bono", refere a APDA, para quem o

serviço de abastecimento e saneamento

de água urbana "pode ir mais longe no

seu dever de apoiar, propor e opera-

cionalizar estratégias e medidas para o

combate à emergência climática".

A APDA foi criada em 2017 e reúne

elementos de diversas entidades repre-

sentativas de várias regiões do país,

desde Entidades Gestoras, Proteção

Civil e Academia, debatem este tema

desenvolvendo ferramentas de apoio à

adaptação por parte do setor. zx JL

DR

Câmara e Serviços Municipalizados da
Nazaré assinaram a Declaração sobre
alterações climáticas

DR

zx A candidatura do Centro Social da

Freguesia de Famalicão para construção

da sua Estrutura Residencial para

Pessoas Idosas foi contemplada com

financiamento público, no âmbito da

candidatura apresentada ao Programa

ao PARES 3.ª Geração. O protocolo de

cooperação para o financiamento desta

resposta social foi assinado, no passado

dia 20, durante uma cerimónia onde

estiveram a Ministra do Trabalho e

Solidariedade Social, Ana Mendes

Godinho, o Diretor da Segurança Social

de Leiria, João Paulo Pedrosa, o Diretor

do Centro Social de Famalicão, Rui

Oliveira; o Presidente da Câmara da

Nazaré, Walter Chicharro, e a vereadora

da Câmara com o Pelouro da Ação

Social, Regina Piedade.

A ERPI de Famalicão é um projeto

bastante aguardado pelo Concelho. A

candidatura do Centro Social da

Freguesia de Famalicão já tinha obtido o

parecer favorável do Conselho Local de

Ação Social da Rede Social da Nazaré. zx

Centro Social da Freguesia de Famalicão 
contemplado com financiamento público
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zx A Polícia de Segurança

Pública (PSP) deteve mais uma

pessoa suspeita de assaltar um

idoso com 86 anos na Nazaré.

Em comunicado, a PSP adianta que,

no âmbito de uma investigação de roubo

agravado, na qual já tinham sido detidas

outras quatro pessoas no início do mês,

foi detida uma mulher, com 43 anos de

idade.

O assalto, que fora descrito como um

"crime violento e grave", que foge "clara-

mente de um padrão corrente de reali-

dade criminal da vila da Nazaré", ocor-

reu no final de outubro de 2021.

A detenção do quinto suspeito pelo

roubo agravado foi feita no dia 17 de

maio e, acrescentam as autoridades, foi

"cumprido um mandado de detenção

fora de flagrante delito".

"A detida foi presente à autoridade

judiciária, tendo-lhe sido aplicada a

medida de coação de apresentações bis-

semanais e proibição de contactos",

aponta ainda a PSP. zx

Mulher detida por roubar
idoso com 86 anos na Nazaré

Apreensão de 710 quilos de pescada
subdimensionada

zx A Unidade de Controlo

Costeiro (UCC), através do

Subdestacamento de Controlo

Costeiro da Nazaré, no dia 10 de

maio, apreendeu 710 quilos de

pescada subdimensionada, na

Nazaré.

No âmbito de uma ação de fiscaliza-

ção destinada ao controlo das regras de

captura, desembarque, transporte e

comercialização de pescado fresco, os

militares da Guarda detetaram um indi-

víduo na posse da pescada sem as medi-

das regulamentares de venda, resultan-

do na sua apreensão.

No decorrer da ação foi identificado

um homem de 42 anos e elaborado um

auto de contraordenação, cuja coima

pode atingir um valor de 37 500 euros.

O pescado apreendido, depois de sub-

metido ao controlo higiossanitário, será

entregue a várias instituições de soli-

dariedade social.

A GNR alerta que uma medida de

gestão sustentável do pescado é o

respeito das medidas mínimas de cap-

tura, cujo objetivo é melhorar a rentabi-

lidade potencial do recurso. zx

Acidente com trator
fere homem com
gravidade

zx Um homem de 55 anos ficou

gravemente ferido num acidente com

um trator agrícola que caiu ao rio em

Valado dos Frades, na passada quinta-

feira, 2 de junho.

Uma ambulância e o carro de de-

sencarceramento dos Bombeiros

Voluntários de Valado dos Frades

deslocaram-se para o local do acidente

para prestar assistência à vítima.

Segundo o adjunto de comando dos

Bombeiros, Ricardo Rebelo, quando

chegaram ao local, os voluntários

encontraram "o veículo dentro do rio,

nos campos agrícolas de Valado dos

Frades, com a vítima em cima do tra-

tor."

A vítima tinha conseguido sair so-

zinha do lugar do condutor. Foi trans-

portada pela VMER de Caldas da

Rainha para o Hospital de Alcobaça

que na sua avaliação do acidentado

consideraram a "vítima em estado

critico", tendo a mesma sido trans-

portada ao Hospital de Leiria. zx

Passagem de nível de
Famalicão da Nazaré
interditada para
obras

zx A passagem de nível situada na

linha do Oeste em Famalicão, da

Nazaré, será interditada ao tráfego

rodoviário e ferroviário entre as 00h00

do dia 20 de junho e as 13h00 do dia 23

de junho para a realização de traba-

lhos de manutenção da via ferroviária,

por parte da IP - Infraestruturas de

Portugal, S.A.

O desvio do trânsito rodoviário

estará assinalado no local. zx

Bombeiros da Nazaré
assinalam 95 anos de
existência

zx A Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários da Nazaré está

a celebrar 95 anos de existência.

A fundação da corporação assinala-

se a 10 de junho, ferido nacional, e

será a ocasião para a direção e corpo-

ração homenagear os que con-

tribuíram para o crescimento da enti-

dade e os promover os novos

bombeiros, mas também para benzer

as novas viaturas ao serviço dos vo-

luntários.

A sessão solene, com a participação

das várias entidades convidadas, está

agendada para as 12h00. zx

zx O Comando Territorial de

Leiria, através do Posto Territo-

rial de Valado de Frades deteve

em flagrante um homem de 36

anos por tráfico de estupefa-

cientes, no concelho de Naza-

ré.

No decorrer de uma ação de fisca-

lização rodoviária, no dia 11 de maio,

os militares da Guarda abordaram um

veículo, tendo constatado que o condu-

tor evidenciou um comportamento sus-

peito. Perante o nervosismo do sus-

peito foi efetuada uma busca ao veícu-

lo, tendo sido encontradas 35 doses de

canábis, motivo que levou à sua

detenção em flagrante.

O detido foi constituído arguido, e os

factos foram remetidos ao Tribunal

Judicial de Nazaré. zx

Detido em flagrante por tráfico
de estupefacientes

DR

DR

DR

zx BREVES



08 de junho de 2022 zx5xz nazaré

Nazaré

Barreiras nas arribas em direção
ao Forte de São Miguel Arcanjo

zx O Município da Nazaré

instalou barreiras de proteção às

arribas em direção ao Forte de

São Miguel Arcanjo.

A intervenção, realizada pelo

Gabinete de Ambiente e Serviço

Municipal de Proteção Civil do

Município da Nazaré, em coordenação

com a Agência Portuguesa do Ambiente

e Capitania do Porto da Nazaré, cobre

uma extensão de 200 metros.

"Não sendo uma área sob a jurisdição

do Município da Nazaré, tínhamos

necessidade de implementar estas bar-

reiras. Tendo em conta o histórico e a

afluência de pessoas ao local, achámos

que seria importante implementar

estas medidas, feitas com o consenti-

mento da APA - Agência Portuguesa do

Ambiente", explicou o Vereador da

Câmara, Orlando Rodrigues, acrescen-

tando que se trata de um projeto que

não está fechado e que se insere no

plano de ação que visa a reabilitação

daquele espaço.

A vedação colocada a 10 metros das

arribas tem um efeito dissuasor da

aproximação de pessoas a áreas sen-

síveis, minimizando o risco de aci-

dentes e incidentes naquela área.

"Na nossa opinião, resolve uma parte

do problema.  É necessário para a pre-

venção e limitação da aproximação de

pessoas às arribas". zx

DR

Dispositivo especial de combate
incêndio rural apresentado ao
Município da Nazaré

zx O dispositivo para a época de

incêndios rurais foi apresentado

oficialmente esta segunda-feira,

em Leiria.

Antes, o Centro de Coordenação

Operacional Distrital esteve na Nazaré

para apresentar o Dispositivo Especial

de Combate Incêndios Rurais, no âmbito

do Plano de Operações Distrital para

Leiria.

Os briefings descentralizados servem

para a apresentação dos meios

disponíveis e auscultação das várias

entidades (GNR, PSP, Polícia Marítima,

Turismo de Portugal, INEM, Forças

Armadas, ICNF, Segurança Social,

Federação dos Bombeiros, Infraestru-

turas de Portugal) para a preparação dos

próximos meses.

Walter Chicharro, Presidente da

Câmara Municipal, presidiu à abertura

dos trabalhos, tendo manifestado a

disponibilidade do Município para a

colaboração com a Autoridade Nacional

de Emergência e Proteção Civil caso seja

solicitada.

O autarca recordou o trabalho do

Município na capacitação do serviço

municipal de proteção civil para estas

matérias e a colaboração com a

Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários da Nazaré, para o equipa-

mento da corporação e ampliação de

resposta às necessidades da população,

designadamente, com a aprovação

recente, em reunião de Câmara, da

segunda EIP - Equipa de intervenção

permanente, constituída por mais 5

homens, que terão como função manter

a reação de socorro no período em que o

voluntariado não é possível, já homologa-

da pelo Ministério da tutela.

Por sua vez, o Vereador da Câmara

com o Pelouro da Proteção Civil, Orlando

Rodrigues, falou dos recursos existentes

para um verão que reúne condições para

ser complexo, devido às condições cli-

matéricas, e sublinhou "a importância de

estarmos preparados para a resposta." zx

Forte de São Miguel
Arcanjo integra o
Top 5 dos locais de
navegação Google

zx O Forte de São Miguel Arcanjo

integra o Top 5 dos locais que as pes-

soas mais exploraram no Street View

do Serviço de navegação Google. A

vista de rua (Street View) do serviço de

navegação Google Maps é um dos

recursos mais apreciados desta

plataforma. É usado diariamente, em

Portugal, para conhecer melhor o

aspeto real de vários pontos de inte-

resse. zx

A Mercedes-EQ
apresenta na Nazaré
novo veículo fami-
liar elétrico EQE.

zx A Mercedes-EQ aproveitou o

espaço ecológico com foco na sus-

tentabilidade oceânica, que dispõe na

Nazaré, para revelar e permitir um

primeiro contacto dinâmico com o

novo veículo familiar elétrico EQE.

Um formato limousine, com pendor

musculado, carateriza o novo modelo

onde sobressai a pureza de linhas e

um espaço interior assinalável.

O surfista de grandes ondas Garrett

Mc Namara é um dos embaixadores da

marca

O novo EQE está já disponível nos

concessionários com preços a partir

de 73.800 euros (versão mais acessível

a EQE 350+). zx

zx BREVES

DR
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zx A associação divulgou a lista

das 440 praias com "Qualidade de

Ouro", um valor nunca antes

alcançado na história deste

galardão que avalia a qualidade

das águas balneares nacionais,

estando as duas praias costeiras

do concelho da Nazaré integradas

no ranking de excelência da

Região Tejo e Oeste, que voltou a

ser registar o maior número de

praias galardoadas (103).

De acordo com os critérios definidos

em 2022, para receber a classificação

de "Praia com Qualidade de Ouro", a

água balnear tem de respeitar os

seguintes critérios:

Qualidade da água excelente nas últi-

mas quatro épocas balneares de 2017 a

2020(*);

Todas as análises realizadas na últi-

ma época balnear (2021) deverão ter

apresentado resultados melhores que

os valores definidos para o percentil 95

do anexo I da Diretiva relativa às águas

balneares; isto é, para águas costeiras e

de transição, todas as análises deverão

apresentar valores inferiores a

100ufc/100ml para os Enterococos

intestinais e inferiores a 250ufc/100ml

para a Escherichia coli, e para águas

interiores, 200ufc/100ml e 500ufc/100ml,

respetivamente;

Na última época balnear (2021), não

poderá ter ocorrido qualquer tipo de

ocorrência/aviso de desaconselhamento

da prática balnear, proibição da prática

balnear e/ou interdição temporária da

praia.

De acordo com a promotora do

galardão, a avaliação baseia-se na infor-

mação pública oficial disponível, tendo

apenas em consideração as análises

efetuadas nos laboratórios das dife-

rentes Administrações Regionais

Hidrográficas.

A Bandeira "Praia Qualidade de Ouro"

2022 assim como os restantes

galardões de praias de qualidade para a

presente época balnear serão

hasteadas no dia em que abrir oficial-

mente a época balnear no concelho da

Nazaré. zx

Quercus atribui Qualidade de Ouro
a duas praias do concelho da Nazaré

Dia Mundial da Criança comemo-
rado na Nazaré

zx O Dia Mundial da Criança foi

de festa e preenchido com ativi-

dades de conhecimento e lúdi-

cas, que envolveram alunos do

pré-escolar e 1º ciclo do ensino

básico do concelho da Nazaré.

O largo das Piscinas Municipais

serviu de cenário para uma das ativi-

dades do dia, com a exposição de

meios de socorro, que contou com a

presença da GNR, Proteção Civil

Municipal, PSP, CPCJ, Associação

Nadadores Salvadores, Bombeiros

Voluntários da Nazaré. Por todas as

escolas da rede de ensino básico

desenvolveram-se atividades dedi-

cadas ao conhecimento, com jogos

tradicionais e percursos de atividade

física de componente lúdica e

pedagógicos (nutrição), insufláveis e

visitas de animação.

A Câmara Municipal instalou insu-

fláveis nas IPSS do concelho com ensi-

no de creche e/ou Pré-escolar (CNSN,

Centros Sociais de Valado e Famalicão)

e apresentou um insuflável com pran-

cha de surf mecânica.

Os alunos dos 4ºs anos do1º CEB do

Concelho participaram nas atividades

dos 40 anos do Porto de Pesca da

Nazaré, cuja construção teve início da

década de 80. Com organização do

Agrupamento de Escolas da Nazaré,

Câmara Municipal da Nazaré e

Docapesca, a iniciativa visou propor-

cionar uma "relação feliz e harmoniosa

com o mar" com atividades e experiên-

cias divertidas. zx

Festas do Sítio
de 7 a 18
de setembro |
Concurso para
atividades no
recinto das festas

zx Está a decorrer o Concurso

Público para a instalação de ativi-

dades no recinto das Festas do

Sítio da Nazaré, que se realizarão

de 7 a 18 de setembro, no Parque

Atlântico, no Sítio da Nazaré.

O Concurso para a "atribuição

do direito à instalação e explo-

ração de atividades no recinto

das Festas" refere-se à Mostra de

Atividades Económicas; Mostra

de Artesanato; Divertimentos

Públicos; Restauração e Bebidas

e Venda de retalho.

Os interessados devem apre-

sentar propostas até ao dia 8 de

julho, entregando-as no Gabinete

de Relações Públicas da Câmara

Municipal da Nazaré, das 8:30H

às 13:00H e das 14:00H - 16:00H.

Para mais informação:

262550010

geral@cm-nazare.pt zx

DR

zx A Guarda Nacional

Republicana (GNR) recordou, na

passada quinta-feira, no âmbito

do Jubileu de Platina da rainha

Isabel II, a visita da monarca a

Portugal entre os dias 18 e 21 de

fevereiro de 1957.

A rainha Isabel visitou o nosso país

entre os dias 18 e 21 de fevereiro de

1957, apenas cinco anos após assumir o

trono. Além de Alcobaça e Nazaré, a

monarca visitou ainda o Porto, Setúbal e

lisboa.

"Decorrem as celebrações do Jubileu

de Platina da Rainha Isabel II.

Partilhamos consigo imagens do desfile

militar, no Terreiro do Paço, aquando da

visita da Rainha Isabel II, a Lisboa, no

ano de 1957. A Guarda é Tradição e é

Futuro", escreveu na rede social

Facebook.

Isabel II é a rainha britânica com

maior longevidade e também com o

mais longo reinado. zx

zx BREVE

GNR recorda visita da rainha Isabel II
a Alcobaça e Nazaré há 65 anos

DR
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CARTÓRIO DE NAZARÉ

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

---Certifico para efeitos de publicação que, por escritura lavrada no dia doze de Maio de dois mil e vinte e dois, de folhas

vinte e dois a folhas vinte e cinco verso, do Livro de Notas para escrituras diversas número Cento e Catorze-S, do meu

Cartório, sito na Avenida de Olivença, nº 153, rés-do-chão, Nazaré, VÍTOR MANUEL FERNANDES RODRIGUES TEI-

XEIRA, nif. 178.333.492 e mulher MARIA ARMANDA NUNES DE CARVALHO, nif.  144.843.170, casados sob o regime

da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de São Sebastião de Pedreira, concelho de Lisboa, ela natural da fregue-

sia de Paranhos, concelho do Porto, conforme declaram, residentes na Rua das Glicínias nº 1, Herdade da Aroeira, Charneca

da Caparica, Almada, declararam, que ele marido é o único herdeiro habilitado por óbito de Rita de Mesquita Fernandes

Guerreiro, falecida em nove de Setembro de dois mil e seis, na freguesia de Venteira, concelho de Amadora, natural da fregue-

sia de Valdigem, concelho de Lamego, no estado de viúva de Anastácio Guerreiro, com última residência habitual na Rua 1º

de Dezembro, nº 14, 1º esquerdo, freguesia de Venteira, concelho de Amadora. Que a falecida não deixou descendestes nem

ascendentes vivos e fez testamento público outorgado no Décimo Terceiro Cartório Notarial de Lisboa, em dezanove de Março

de mil novecentos e noventa e oito, lavrado a folhas noventa e um verso e seguintes, do Livro de Testamentos Públicos número

Cento e Cinquenta e Três, e no qual instituiu único herdeiro de seus bens, ele Vítor Manuel Fernandes Rodrigues Teixeira,

solteiro, maior, conforme escritura de habilitação de herdeiros lavrada em vinte e dois de Novembro de dois mil e seis, no

Cartório Notarial da Notária, Maria de Fátima Fernandes Ramada de Sousa, em Lisboa, exarada de folhas oitenta e sete a fo-

lhas oitenta e sete verso do livro de notas para escrituras diversas Quarenta e Quatro. Que, com exclusão de outrém, é dono

e legítimo possuidor, como seu bem próprio, da fracção autónoma designada pela letra B, correspondente ao rés do chão

direito, para habitação, e uma garagem para viatura ligeira, situada na cave, identificada com a mesma letra da fracção, do

prédio urbano afecto ao regime de propriedade horizontal pela inscrição Apresentação um de 1999/01/05, denominado lote

9, situado em Nazaré, na Avenida dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, nº 6, na freguesia e concelho de Nazaré, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o número mil seiscentos e vinte e um, inscrito na matriz urbana, em

nome do justificante, sob o artigo 7632, com o valor patrimonial tributável IMT correspondente à fracção autónoma e atribuí-

do de 67.043,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Sobre a identificada fracção autónoma incidem registadas na Conservatória do Registo Predial de Nazaré, as seguintes

inscrições de aquisição: a)-Apresentação dezanove de 1991/03/07, a favor de António Dias da Costa casado com Maria Alice

Rodrigues Morais da Costa, no regime de comunhão geral, na proporção de três dezassete avos indivisos; b)-

Apresentação dezasseis de 1991/03/08, a favor de Anastácio Guerreiro, solteiro, maior, e de Rita de Mesquita Fernandes,

divorciada, na proporção de dois dezassete avos indivisos em partes iguais; c)-Apresentação treze de 1991/03/14, a favor

de António Ramos de Sousa casado com Beatriz do Rosário Pragosa, no regime de comunhão geral, na proporção de três

dezassete avos indivisos; d)-Apresentação oito de 1991/04/18, a favor de José Jesus da Silva casado com Teresa de Jesus

Ferreira da Silva, no regime de comunhão de adquiridos, na proporção de três dezassete avos indivisos; e)-Apresentação

um de 1991/07/26, a favor de José de Jesus da Cunha Ligeiro casado com Ermelinda Monteiro Cerejo Ligeiro, no regime de

comunhão de adquiridos, na proporção de três dezassete avos indivisos; f)-Apresentação dezanove de 1991/09/17, com

os seguintes titulares: a favor de Fernando José de Oliveira Matos Romão casado com Maria da Graça Nunes Pais Romão, no

regime de comunhão de adquiridos, na proporção de dois vírgula cinquenta e nove oitenta e cinco avos indivisos;

a favor de José Rosa de Oliveira Caseiro casado com Idalina Gomes Henriques, no regime de comunhão geral, na proporção

de um vírgula oitenta e quatro oitenta e cinco avos indivisos; a favor de Paulo Jorge Lopes dos Reis casado com

Filomena Maria do Espírito Santo Coelho Reis, no regime de comunhão de adquiridos, na proporção de um vírgula oiten-

ta e três oitenta e cinco avos indivisos; a favor de Manuel de Jesus Ferreira Marcelino casado com Maria Inácia do

Rosário Batista, no regime de comunhão de adquiridos, na proporção de um vírgula sessenta e dois oitenta e cinco

avos indivisos; a favor de Pedro de Jesus Dias casado com Maria Ana Dias, no regime de comunhão de adquiridos, na pro-

porção de um vírgula cinquenta e seis oitenta e cinco avos indivisos; a favor de Evangelina de Jesus Roda Baeta,

casada com Silvério Duarte Dias Baeta, no regime de separação de bens, na proporção de um vírgula cinquenta e seis

oitenta e cinco avos indivisos; a favor de Arlindo Martins Costa casado com Maria da Purificação Ribeiro Santos, no

regime de comunhão de adquiridos, na proporção de um vírgula vinte e nove oitenta e cinco avos indivisos; a favor

de Alufine-Compra e Venda de Propriedades, Lda, na proporção de dois vírgula setenta e um oitenta e cinco avos

indivisos; g)-Apresentação três de 1996/08/22, a favor de Rita de Mesquita Fernandes Guerreiro, viúva, na proporção de um

dezassete avos indivisos, por adjudicação em inventário (por óbito de Anastácio Guerreiro). ------------------------------------

--------Que a Rita de Mesquita Fernandes Guerreiro, já viúva de Anastácio Guerreiro desde quinze de Dezembro de mil nove-

centos e noventa e dois, procedeu conjuntamente com os restantes titulares inscritos, em meados do ano de mil novecentos

e noventa e nove, à divisão meramente verbal da identificada fracção autónoma, que lhe ficou atribuída na totalidade, sem

nunca ter sido outorgada a respectiva escritura pública, tendo a Rita de Mesquita Fernandes Guerreiro, ficado, desde logo,

na posse da indicada fracção autónoma, em nome próprio, como única proprietária plena, sem oposição de quem quer que

fosse. Deste modo, é ele marido quem, por si, e em nome da ante-possuidora Rita de Mesquita Fernandes Guerreiro, é dono

e legítimo possuidor da referida fracção autónoma letra B, há mais de vinte anos, sempre tendo desfrutado dela, habitando-

a, mesmo que temporariamente, procedendo a obras de conservação e beneficiação, tendo pago as despesas de condomínio,

contribuições e impostos em nome próprio, sem oposição de quem quer que fosse desde o seu início, sendo reconhecido

como o único dono, com a convicção de não lesar direito alheio, de forma contínua, pacífica e à vista de todos e com conhe-

cimento da generalidade das pessoas, posse essa susceptível de usucapião, que ora invoca. Declarou a outorgante mulher

que confirma a qualidade da identificada fracção autónoma como bem próprio do seu marido.--------------------------------------

------------Foi efectuada a notificação prévia dos titulares inscritos e eventuais herdeiros nos termos do artigo 99º e seguintes

do Código do Notariado, com a documentação arquivada em Maço próprio deste Cartório, incluindo o assento de nascimen-

to nº 542 do ano de 2021 da Conservatória do Registo Civil Lamego relativo a Rita de Mesquita Fernandes.-----------------------

------------De conformidade com o original, não havendo na parte omitida nada que restrinja, modifique ou altere o

respectivo conteúdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

Cartório de Nazaré, 12 de Maio de 2022

O Notário

(Saulo Mota Tavares)

Conta registada sob o nº 59

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

dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento e quarenta e seis e seguintes do Livro de Notas número Cento e

Dezoito - J, deste Cartório, Maria Fernanda Catarino Mateus Vieira, viúva, natural da freguesia de

Alpedriz, concelho de Alcobaça, residente na Rua Principal, nº. 48, lugar de Casal Sete Lenços, freguesia de

Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, C.F. número 104.143.797; Rita Mateus Vieira Marques e marido

Mário Dinis Coelho da Silva Marques, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela da fregue-

sia de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, ele da freguesia e concelho

de Alcobaça, residentes na Rua Comandante Carlos Leão da Silva, lote B -3, 3ºA, União das freguesias de

Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, C.F., números 226.448.550 e 200.704.028, e Ana Luísa Mateus

Vieira e marido Davide José da Silva Vieira Nunes, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,

naturais, ele da freguesia de Aljubarrota (Prazeres), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, ela

da freguesia de Alcobaça (extinta), actual dita União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria, onde residem na

Praça João de Deus Ramos, lote B, 5º Dto., C.F., números 226.237.770 e 234.044.748, declararam que são donas

e legítimas possuidoras, e com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: Prédio rústico, situado em Casal de

Sete Lenços ou Casal do Abreu, freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, composto de

terra de vinha e cultura com oliveiras, tanchoeiras e árvores de fruto, com a área de cinco mil e trinta e nove

metros quadrados, a confrontar a norte com Deolinda Maria, a sul com proprietário, a nascente com herdeiros

de Alfredo dos Santos e a poente com António Leopoldino Vieira e outros, inscrito na matriz predial respectiva

sob o artigo 6.595, quanto a metade indivisa a favor de António Bento da Silva, e quanto à restante metade indi-

visa a favor de Cristina Rosa Vieira - cabeça de casal da herança de, com o valor patrimonial tributário para

efeitos de IMT e atribuído de dois mil trezentos e noventa euros e quarenta e três cêntimos, descrito, junta-

mente com o artigo rústico 6.597, na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número trezentos e

onze / Évora de Alcobaça, aí registada a aquisição, quanto a oito barra quinze avos indivisos a favor de José

Alexandre da Silva Pereira, casado, pela Apresentação seis de treze de Dezembro de dois mil. Que por volta do

ano de dois mil e um, o indicado José Alexandre da Silva Pereira e a acima justificante Maria Fernanda Catarino

Mateus Vieira, ainda no seu estado de casada sob o regime da comunhão geral de bens com António Leopoldino

Vieira, este actualmente falecido, efectuaram uma divisão de coisa comum verbal do imóvel descrito na

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número trezentos e onze / Évora de Alcobaça, composto

pelos dois artigos rústicos 6.595 e 6.597, tendo sido adjudicado àquela Maria Fernanda Catarino Mateus Vieira

o referido artigo rústico 6.595, e tendo, ela e seu indicado marido, portanto, passado a ser os únicos donos e

legítimos possuidores da totalidade do artigo rústico 6.595, e nunca tendo chegado a formalizar entre

eles qualquer escritura pública de Divisão. Deste modo, tal divisão verbal não teve a virtualidade jurídica de

transmitir o referido imóvel a seu favor, sendo certo, por via disso, que passaram os mesmos, e depois a he-

rança, a usufruir do imóvel, como legítimos proprietários, em nome da herança, na convicção de possuírem dire-

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

pacífica e contínua. Assim sendo, a realidade é que são as justificantes, em nome da herança, 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 aproveitamen-

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

mesmo, sendo também do conhecimento de toda a gente que as justificantes, em nome da herança, são as legí-

timas proprietárias do imóvel. 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 do-

cumental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais.

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

INSTRUMENTO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

---No dia vinte e quatro de Março de dois mil e vinte e dois, no meu Cartório, sítio na

Avenida de Olivença nº 153, rês do chão, Nazaré, perante mim, Saulo Emanuel Pestana e

Mota Tavares, respectivo Notário, compareceu como outorgante:-------------------------------

---RAYMONDE DELMEIRE HAIDER, que também usa Delmeire Haider Raymonde, nif.

262.644.797, viúva, conforme declara, natural de Fretin, França, de nacionalidade france-

sa, residente na Avenida Nogent sur Marne, nº 14, 2º direito, Nazaré.--------------------------

-Verifiquei a identidade da outorgante por exibição da carta de identidade número

1806LIS50024 emitida em 06.06.2018 e válida até 05.06.2033 emitida pela República

Francesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

---DECLAROU:-Que, por este instrumento, revoga expressamente e considera de nenhum

efeito, a partir desta data, qualquer procuração emitida a favor de Laetitia Christiane

Yvette Bravo, divorciada, com domicílio na Rua das Abegoarias, nº 3, rés do chão, Nazaré.-

---Este instrumento foi lido à outorgante e explicado o seu conteúdo e pelo facto de não

compreender a língua portuguesa, interveio neste acto, como intérprete da sua escolha,

Dominique Daniel Eugéne Petit, solteiro, maior, conforme declarou, residente em 553

Avenue du Malbousquet 83600 Fréjus, França, cuja identidade verifiquei por exibição da

carta de identidade número 140195200678 emitida em 09.01.2014 válida até 08.01.2029 da

República Francesa, que sob compromisso de honra, que prestou, fez a tradução deste

instrumento à outorgante e me confirmou a declaração de vontade dela.----------------------

O Notário
Saulo Mota Tavares
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Hospital de Alcobaça celebra 132 anos 
demonstrando o poder das 
artes no processo de cura

Paulo Alexandre

zx O Hospital de Alcobaça

Bernardino Lopes Oliveira

(HABLO) realizou-se, no passado

dia 23 de maio, uma sessão sobre

"O poder das artes no processo de

cura", integrada nos 132 anos da

instituição de saúde.

A sessão contou com intervenções do

Centro Hospitalar de Leiria, da

Sociedade Artística e Musical dos

Pousos, da Banda de Alcobaça e da

Câmara Municipal, representada pela

Vice-Presidente Inês Silva. Foram apre-

sentados projetos de intervenção social

com recurso a técnicas de musicote-

rapia, estimulação sensorial, entre ou-

tros.

Como exemplos da ação municipal

enquadrados nesta área de intervenção,

Inês Silva apresentou os projetos "Teatro

para Todos" e "Queremos Estar Consigo".

"É uma grande injustiça olhar a arte e

a cultura numa perpestiva despesista e

de mero entretenimento. São projetos

como estes que demonstram o quão

importante são as artes na criação de

memórias e de laços, na formação cívica

das pessoas, na mitigação da dor cróni-

ca, no apoio a pessoas em fim de vida ou

com deficiência, etc", sublinhou a autarca

na sua intervenção de encerramento da

sessão.

Sobre o projeto "Teatro para

Todos"

O Teatro para Todos, partiu de uma

iniciativa da Câmara Municipal de

Alcobaça juntamente com o CEERIA -

Centro de Educação Especial,

Reabilitação e Integração de Alcobaça, à

qual se juntaram o Solar de Cister, Centro

Paroquial de Assistência de Nossa

Senhora da Ajuda da Vestiaria e a Santa

Casa da Misericórdia de Alcobaça.

A partir de uma atividade de cariz

teatral, a iniciativa consiste em facultar

aos intervenientes a oportunidade de

partilha de experiências, motivadora da

manutenção / desenvolvimento das

capacidades mentais e motoras.

Usam-se textos e músicas evocadores

das experiências comuns, pre-ferencial-

mente trabalhadas de forma divertida, o

que facilita a dramatização e contribui

para a satisfação e o bem-estar dos par-

ticipantes.

Recorrendo às experiências comuns e

aos temas regionais, evidencia-se a he-

rança histórico-cultural da nossa região,

como forma de afirmação da identidade

coletiva.

Constituída por sessões conjuntas

semanais orientadas por dois monitores

da CMA com a colaboração dos moni-

tores de cada instituição participante,

são alvo de continuidade ao longo da

semana em cada instituição, acompa-

nhadas pelos seus animadores.

O trabalho final consubstancia-se

numa apresentação pública no fim de

cada período anual, com possibilidade

de repetições integrais ou parciais.

Esta parceria entre o Município, cen-

tros de dia, lares, centros de educação

especial e público em geral combatem o

isolamento e estimulam a integração e o

envelhecimento ativo e saudável, me-lho-

rando o funcionamento cognitivo e a qual-

idade de vida.

Sobre o projeto "Queremos Estar

Consigo"

Foi em maio de 2021 que arrancou o

projeto "Queremos Estar Consigo", uma

iniciativa municipal de apoio às IPSS que

procura dar continuidade aos serviços de

dinamização cultural das instituições

sociais do concelho de Alcobaça com

recurso a ferramentas de videoconferên-

cia.

Esta iniciativa, conta também com a

possibilidade dos utentes de serviços de

apoio domiciliário e de lares poderem

assistir e participar num conjunto de

atividades lúdicas, culturais e de estímu-

lo à atividade física através de tablets

disponibilizados pelo Município às insti-

tuições de apoio social. Todas as sem-

anas é disponibilizado um plano semanal

de atividades que procura complementar

a oferta das próprias instituições.

Deste modo, os utentes poderão par-

ticipar nas atividades municipais de

dinamização social e cultural da comu-

nidade sénior e das IPSS, dando con-

tinuidade a todo um trabalho que vinha a

ser desenvolvido ao longo dos últimos

anos pela autarquia. zx

DR

Bombeiros de Pataias
não têm campanhas
ativas para compra
de ambulância

zx Os peditórios que os veteranos de guerra estão a fazer à população levaram os

Bombei-ros Voluntários de Pataias a informar a população sobre a inexistência de

campanhas de angariação de verbas por parte daquela corporação destinadas à

compra de viaturas de transporte de doentes.

"Trata-se de um grupo de indivíduos que se intitulam veteranos de guerra, que se colocam em

sítios estratégicos, como rotundas, a pedir dinheiro para comprarem uma ambulância. A população

pensa que é para os bombeiros e não é. Não fazemos esses peditórios nem fazemos esse tipo e

angariação de fundos", esclarece Leandro Dinis.

Ainda de acordo com o comandante da Corporação, a mesma abordagem é feita em vários outros

pontos do país.

"Desconheço a legalidade da ação. Dizem que é para a aquisição de uma ambulância e as pessoas

podem não ser aperceber do fundamento da campanha ou para quem reverte a ambulância de que

se fala."

O presidente dos Veteranos de Guerra, Augusto Freitas, em decla-rações ao jornal de Leiria, expli-

ca que não está em causa na abordagem dos veteranos um sorteio nacional de prémios. O resultado

final desta angariação está destinado à construção de um lar e centro de dia, assim como à compra

de uma ambulância para transportar os utentes. zx

PUB
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zx A Associação Portuguesa de

Cidades e Vilas Cerâmicas assi-

nalou, no passado dia 27, no

Fundão o seu 4º aniversário.

Tendo assumido a vice-presidên-

cia da associação em janeiro de

2022 e na condição de membro-

fundador, em 2018, o Município de

Alcobaça fez-se representar pela

Vice-Presidente Inês Silva.

As comemorações do aniversário

incluíram, entre outras atividades, uma

visita à Casa do Barro, a apresentação

do projeto educativo da Casa do Barro,

uma visita aos fornos da aldeia do

Telhado e à exposição de Azulejaria: "

Módulos para Ver - Exposição de

Cerâmica de Marta Amaro"

"Esta associação cumpre uma função

essencial de representação e dinamiza-

ção de um dos setores mais tradicionais

do país e do concelho de Alcobaça. Ao

longo destes 4 anos, o setor passou por

diferentes fases, estando neste momen-

to, à semelhança de outras industrias, a

sofrer as graves consequências da crise

energética. Trata-se de uma atividade

ancestral no concelho de Alcobaça que

merece a nossa melhor atenção e

respeito", afirma a autarca.

Criada em 2018, a APTCVC, é uma

associação sem fins lucrativos compos-

ta por municípios e outras entidades. É

originalmente fundada por 18 municí-

pios portugueses: Alcobaça, Aveiro,

Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha,

Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo,

Redondo, Reguengos de Monsaraz,

Tondela, Viana do Alentejo, Viana do

Castelo e Vila Nova de Poiares.

Em 2020 foram admitidos como novos

membros Oliveira do Bairro e Porto de

Mós, seguidos de Leiria e Condeixa em

2021. Em 2022, os municípios de

Estremoz, Fundão, Loures e Vila Real

aderiram à Associação.

Estes municípios englobam os princi-

pais centros cerâmicos, na maioria dos

casos, caracterizados por uma forte

ancestralidade e tradição cerâmica. zx

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas
Cerâmicas comemora 4ª aniversário

DR

Monjas Trapistas Cistercienses do Palaçoulo convidadas para
a Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais

zxUma comitiva do Município de

Alcobaça liderada pela Vice-

Presidente Inês Silva, realizou,

no passado dia 25 de maio, uma

visita a uma comunidade de 10

monjas trapistas cistercienses

(oriundas de itália) que residem

na hospedaria da futura Igreja

Abacial do Mosteiro de Santa

Maria Mãe da Igreja, em Pala-

çoulo, no concelho de Miranda do

Douro.

Esta comunidade está a construir um

novo mosteiro naquele local cuja

primeira pedra foi lançada ontem, 24 de

maio.

"Tendo em conta a enorme herança

cisterciense do concelho de Alcobaça,

convidámo-las para participar na

edição deste ano da Mostra

Internacional de Doces & Licores

Conventuais, convite esse que foi aceite

o que nos levou a sentir uma enorme

alegria", explica a vice-presidente.

No seu próprio site, as monjas apre-

sentam-se como pertencentes "à Ordem

Cisterciense da Estrita Observância,

que tem as suas raízes no Novo

Mosteiro de Citêaux, fundado por 21

monges beneditinos, em 1098. Na

história que escreveram sobre as suas

origens, os padres fundadores narram

que a fonte da sua experiência monásti-

ca é o Evangelho vivido conforme a

primeira comunidade de Jerusalém:

este foi o modelo inspirador de São

Bento e é o fundamento da renovação do

carisma monástico. São Bernardo de

Clairvaux foi o impulsionador mais co-

nhecido e fecundo deste novo ramo da

árvore beneditina, dando-lhe conteúdo

e poesia: sob a sua orientação e por

causa do impulso da reforma da Igreja,

os cistercienses espalharam-se por

toda a Europa ao longo dos séculos.

Também em Portugal começou um

grande florescimento de mosteiros cis-

tercienses."

A 22ª edição da Mostra Internacional

de Doces & Licores Conventual realiza-

se de 17 a 20 de novembro. zx

Veteranos do Ginásio retomam intercâmbios desportivos
com viagem à Madeira e Porto Santo

zx  Visita ao arquipélago prevê

visita a diversos pontos turísticos

da cidade do Funchal e jornada de

convívio com os Veteranos de Porto

Santo.

A Associação dos Veteranos do Ginásio

Clube de Alcobaça (AVGCA) vai retomar

as viagens de intercâmbios com uma

deslocação ao arquipélago da Madeira,

nomeadamente às ilhas da Madeira e de

Porto Santo, entre os próximos dias 15 e

19 de junho, tendo como principal objetivo

a realização de uma jornada desportiva de

convívio com os Veteranos de Porto Santo.

"Esta viagem às ilhas madeirenses

será, novamente marcada por um vasto

itinerário turístico que, além do habitual

jogo previsto, prevê a visita a diversos

pontos turísticos, históricos e naturais,

tais como a cidade do Funchal, numa

primeira fase, e Porto Santo, na fase final

da viagem", refere o grupo.

A deslocação dos antigos atletas gina-

sistas, tal como referido anteriormente

junta-se assim a muitas outras já feitas no

passado e que incluíram passagens por

países como Suécia (Estocolmo), Kiev

(Ucrânia), Alemanha (Floresta Negra e

Bad Windsheim), Espanha (Galiza) e

Açores (Terceira e Faial). zx

DR
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Maçã de Alcobaça IGP não utiliza 
substâncias perigosas

zx A Associação de Produtores

de Maça de Alcobaça - Indicação

Geográfica Protegida veio a públi-

co esclarecer os consumidores

sobre os produtos que utiliza na

produção deste produto certifica-

do, depois de uma notícia divulga-

da Pesticide Action Network.

Um documento divulgado por aquela

entidade refere que as maçãs e peras

portuguesas estão no segundo lugar das

frutas com mais pesticidas, tendo mais

que duplicado de 2011 a 2019.

A informação resultará de um estudo

que analisou mais de 97 mil amostras de

variedade populares de fruta fresca

durante esses nove anos, e 53% tem na

sua composição dos piores tipos de pes-

ticidas.

Os produtores da Maçã de Alcobaça

garantem que "o produto certificado

quanto a origem, certificado quanto ao

processo de produção ecológico, certifi-

cado quanto ao processo de qualidade e

certificado por vários sistemas e proces-

sos de segurança alimentar, representa

o oposto das preocupações, das man-

chetes, dos conteúdos e de algumas

notícias produzidas nos últimos dias".

"Importa esclarecer que o referido

estudo tornado público não se direcio-

nou a produtos qualificados ou produtos

com modos de produção certificada,

mas diz respeito a análises de produtos

produzidos em sistemas convencionais,

durante os anos de 2011 a 2019, pelo que

desde o seu início há mais de 10 anos

enorme evolução se registou na europa e

em particular em Portugal naqueles

modos de produção e ainda maior nos

sistemas e modos de produção organi-

zados, responsáveis, controlados, certi-

ficados e qualificados como é o caso

específico da Maçã de Alcobaça IGP",

explica, ainda, a Associação.

Ainda de acordo com os produtores,

deve ser extraído do estudo o facto da

maçã ser "um dos frutos mais seguros e

mais limpos, ficando em vantagem rela-

tivamente a muitos outros frutos

europeus, como as amoras, os pêssegos,

os morangos, as cerejas, os alperces

entre outros".

O estudo divulgado pela Pesticide

Action Network refere que 42% das

maçãs analisadas em 2019 não conti-

nham presença de qualquer substância

perigosa, o que permite concluir que

existem maçãs isentas, limpas e

seguras, que merecem e justificam a

escolha dos consumidores.

"A Maça de Alcobaça IGP é uma

dessas escolhas certas e seguras,

extremamente confiáveis graças ao

modo de produção responsável, contro-

lado e certificado, para além dos atribu-

tos gustativos que os consumidores por-

tugueses lhe reconhecem, reúnem todas

as condições de segurança e confiança,

por cumprirem rigorosamente com um

caderno de especificações da IGP

extremamente apertado, cumprirem ri-

gorosamente um caderno de encargos

referente ao modo de produção integra-

do, cumprirem responsavelmente vários

cadernos de normas e praticas alterna-

tivas aos meios químicos, como produ-

tos naturais, técnicas culturais, meios

biotécnicos e luta biológica de controle

de doenças e de combate às pragas das

plantas, entre outros".

O Presidente da Associação de

Produtores de Maça de Alcobaça IGP

assegura que há vários anos que esta

entidade está "em linha com algumas

das preocupações da PAN Europa, enti-

dade responsável pelo estudo, concreta-

mente no objetivo permanente de con-

seguir a cada ano apresentar um sis-

tema de produção mais verde, mais

equilibrado, mais sustentável, mais

limpo e mais ecológico e em simultâneo

considerar e incorporar cada vez mais

técnicas de agricultura biológica e con-

trole biológico de inimigos"

Jorge Soares tranquiliza os consumi-

dores portugueses de Maça de Alcobaça

IGP a quem garante que "podem estar

confiantes, tranquilos e seguros das

suas escolhas e podem ficar orgulhosos

delas, uma vez as suas opções con-

tribuírem para patrocinar e fomentar

uma fruticultura ecológica e diferente,

um meio rural cuidado, uma natureza

saudável e apetecível para viver, desfru-

tar e partilhar, pelo que convidamos a

uma viagem ao interior, á vida e fauna

destes pomares e dos seus produtores,

verdadeiros guardiões da natureza e

anfitriões de um produto são, saudável e

seguro". zx

DR

APCOI lança app Heróis da Fruta
em Alcobaça com o apoio do município

zx O projeto desafia as famílias

para a "caça ao tesouro" saudável

A Associação Portuguesa Contra a

Obesidade Infantil (APCOI), em parceria

com a Câmara Municipal de Alcobaça,

assinalou o Dia Nacional da Obesidade, a

20 de maio, com o lançamento neste

município da app Heróis da Fruta, um

jogo gratuito de realidade aumentada

para telemóveis, inspirado na série de

animação que estreou recentemente na

televisão com as vozes de Jessica

Athayde e Diogo Amaral e no projeto

educativo com o mesmo nome, promovi-

do nas escolas há 10 anos.

O aplicativo, desenvolvido em

Portugal pelos estúdios ONTOP, com

financiamento da Novo Nordisk e com o

apoio internacional da Associação

Europeia para o Estudo da Obesidade

(EASO) e da Coligação Europeia de

Pacientes com Obesidade (ECPO), surge

para dar continuidade ao propósito da

APCOI de contribuir para a prevenção da

obesidade infantil.

O jogo Heróis da Fruta é uma "caça ao

tesouro" dos tempos modernos, ao estilo

Pokémon Go, que incentiva as famílias

portuguesas a sair do sofá e caminhar ao

ar livre, de telemóvel na mão, à procura

dos baús à solta pelas ruas do município,

espalhados em cartazes em diversos

locais.

Cada baú contém uma saqueta de car-

tas escondida, que é revelada quando lhe

é apontada a câmara do smartphone. Há

centenas de cartas para colecionar e

segredos para descobrir sobre alimen-

tação saudável, mas também há missões

para completar ou até pontos que valem

prémios.

Todos os jogadores que ficarem entre

os 100 primeiros lugares no ranking

nacional de pontuação ganham bilhetes

para o cinema. Existem também outros

prémios exclusivos para as crianças par-

ticipantes no projeto escolar como

vouchers para parques temáticos,

zoológicos ou aquários. Mas para o

jogador que ficar em primeiro lugar na

app está reservado o prémio mais dese-

jado por todos: a visita dos personagens

Heróis da Fruta à sua escola.

Para facilitar a vida a miúdos e graú-

dos, há um mapa com a localização dos

diferentes baús que podem ser encontra-

dos no Concelho de Alcobaça e nos

restantes municípios parceiros desta ini-

ciativa de Norte a Sul e ilhas, disponível

na seguinte página: https://www.herois-

dafruta.com/p/mapa-do-tesouro.html

Sobre esta app, Mário Silva,

Presidente da APCOI, destaca: "Depois

do sucesso da iniciativa 'Heróis da Fruta'

nas escolas, e do recente lançamento da

nossa série infantil com o mesmo nome,

foi fundamental para a APCOI dar o

passo seguinte para envolver ao mesmo

tempo crianças e respetivas famílias

numa maior consciencialização da

sociedade para a obesidade infantil e,

consequentemente, na adoção de

hábitos de vida que contribuam para a

prevenção desta doença, que afeta atual-

mente uma em cada três crianças".

Neste contexto, Nuno Folhadela, CEO

da ONTOP, refere que "Colecionar faz-

nos sentir felizes. E se o fizermos com

amigos ou família, ainda melhor! Por

isso, a missão da ONTOP foi juntar a nos-

talgia do colecionismo de cromos com a

inovação tecnológica da realidade

aumentada. Uma receita cheia de diver-

são a prometer grandes caminhadas

nesta caça aos tesouros espalhados pelo

país."

Para Helena Novais, Diretora de

Public Affairs da Novo Nordisk Portugal,

"apoiar esta iniciativa representa a con-

cretização da visão holística que a

empresa pretende para a resposta à

obesidade infantil. A par da contribuição

para a inovação científica nesta área,

queremos, em conjunto com a APCOI e

outros parceiros, estar na dianteira da

prevenção desta doença, apoiando ini-

ciativas vencedoras que atuem ativa-

mente na melhoria da qualidade de vida

das crianças e na gradual redução do

impacto da obesidade no nosso sistema

de saúde".

A propósito deste lançamento, João

Santos, Vereador da Felicidade Saúde e

Bem-estar da Câmara Municipal de

Alcobaça, refere que "com o impacto que

as soluções digitais têm demonstrado no

processo de aprendizagem dos mais

novos, decidimos juntar-nos a esta ini-

ciativa para que todas as crianças

pudessem, de uma forma fácil e diverti-

da, aprender boas práticas para uma

vida mais saudável".

A app Hérois da Fruta encontra-se já

disponível nas app stores de dispositivos

móveis iOS e Android. zx PA
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Praia da Nazaré recebe Prémio
5 Estrelas

zx A Praia da Nazaré foi distin-

guida pelo Prémio Cinco Estrelas

como "ícone de referência nacio-

nal".

320 mil consumidores avaliaram e

testaram 1035 marcas durante nove

meses, e o resultado final foi o destaque

de 132 identidades nacionais, mais sete

do que no ano anterior, divulgadas, na

passada quinta-feira, na Cerimónia da

8ª edição deste galardão, que decorreu

em Reguengo de Monsaraz.

"O prémio é o reconhecimento dos

portugueses à marca que conside-

raram destacar-se pela excelência",

disse Walter Chicharro, Presidente da

Câmara Municipal.

A praia da Nazaré, integrada nos

destaques do distrito de Leiria, foi dis-

tinguida como ícone de referência

nacional pelos consumidores.

O Prémio mede o grau de satisfação

que os produtos, os serviços e as mar-

cas conferem aos seus utilizadores,

tendo como critérios de avaliação var-

iáveis como a Satisfação pela Expe-

rimentação, Relação Preço-Qualidade,

Intenção de Compra ou de Recomen-

dação, Confiança na Marca e Inovação,

que influenciam a decisão de compra

dos consumidores.

Débora Silva e Ana Lourenço, fun-

dadoras da iniciativa, declararam a sua

satisfação pela reação dos consumi-

dores à qualidade, uma vez que "os

consumidores estão cada vez mais exi-

gentes nas suas escolhas e a avaliação

das marcas é importante para que se

sintam seguros quanto às suas

decisões". zx JL

DR

Alcobaça recebeu três "Prémios Cinco
Estrelas" em Reguengos de Monsaraz

zx A doçaria e duas empresas

na área da saúde do concelho de

Alcobaça foram distinguidas

com os "Prémios Cinco Estrelas

2022", no passado dia 2 de junho.

Representado pelo Vereador Paulo

Mateus, o Município de Alcobaça rece-

beu o prémio pelas Cornucópias, candi-

datadas pela autarquia, com sucesso,

ao concurso da Doçaria Regional, na

categoria de Regiões.

Na categoria regiões, no concelho de

Alcobaça, foram também contem-

pladas as clínicas Physioclem e a

Policlínica da Benedita.

"Em nome do Município, quero feli-

citar as duas empresas por esta dis-

tinção que resultou de votação popular

com cerca de 425 000 participações e

925 marcas a concurso. É um reco-

nhecimento importante da excelência

da nossa gastronomia e das nossas

empresas", salienta o Presidente da

Câmara Municipal, Hermínio

Rodrigues.

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 premeia

empresas e marcas portuguesas que se

diferenciam a nível regional. zx

DR

Nazaré cumpre tradição secular
zx O círio de Senhora da

Vitória, que se realiza entre

Nazaré e a praia Paredes da

Vitória, cumpriu-se a 26 de maio

com a presença de inúmeros

devotos da festividade.

Esta celebração remonta ao século

XVI, por altura da decadência da

povoação de Paredes, na atual União

de freguesias de Pataias e

Martingança, que obrigou a povoação

a migrar para a Pederneira, trazendo,

para além dos privilégios régios con-

cedidos àquela povoação, o culto de

Nossa Senhora da Vitória, tida como

protetora dos navegantes.

O Círio de Nossa Senhora da

Victória, é uma manifestação de índole

popular e religiosa, da Comissão

Organizadora da Paróquia da

Pederneira - Nazaré, com a colabo-

ração da Câmara Municipal. zx

DR
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Sebastian Steudtner é o novo recordista
da maior onda do mundo surfada
na Nazaré

zx Já são conhecidos os nomea-

dos para finalistas dos Red Bull

Big Wave Awards, e a Nazaré

domina a lista, onde dois big ri-

ders portugueses surgem entre

os cinco finalistas para a maior

onda do ano em tow-in.

João de Macedo e Nic von Rupp fi-

guraram entre os cinco finalistas, no

mesmo grupo onde surgem os

brasileiros Pedro Scooby e Lucas

"Chumbo" Chianca, e o norte-americano

Mason Barnes.

Na categoria feminina, surgem

Justine Dupont, com uma nomeação, e

Michelle des Buillons com duas.

A francesa Dupont está, ainda,

nomeada para a Maior Onda na

Remada, com uma onda na Nazaré.

Também Lucas Chumbo, Pedro Calado

e Jamie Mitchell estão nomeados para

esta categoria.

A Nazaré surge ainda na categoria

principal, "Ride of The Year", com a

nomeação da brasileira Michelle des

Buillons.

A Praia do Norte e Jaws dominam as

nomeações do ano. A praia da Nazaré

conta com 17 nomeações e a havaiana

seis.

Os vencedores dos "Óscares das

Ondas Grandes" serão conhecidos a 7

de julho. Em jogo está um prize-money

de 350 mil dólares, com prémios tam-

bém aos fotógrafos e filmmakers das

ondas, assim como das equipas dos

nomeados pelo Red Bull Big Wave

Awards 2022.

As nomeações:

Finalistas Femininas

Annie Reickert at Outer Reef

Kahului, Hawaii on December 5, 2021

Justine Dupont at Teahupo'o, Tahiti

on October 6, 2021

Justine Dupont at Teahupo'o, Tahiti

on August 13, 2021

Michelle des Bouillons at Nazaré,

Portugal on February 10, 2022

Paige Alms at Jaws, Hawaii on

January 9, 2022

Finalistas masculinos

Billy Kemper at Jaws, Hawaii on

November 2, 2021

Francisco Porcella at Jaws, Hawaii

on November 2, 2021

Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré,

Portugal on February 25, 2022

Mikey Brennan at Shipstern Bluff,

Australia on March 26, 2022

Pedro Scooby at Nazaré, Portugal on

December 13, 2021

Maior Onda Tow-in

Finalistas Femininas

Justine Dupont at Nazaré, Portugal

on January 8, 2022

Justine Dupont at Nazaré, Portugal

on January 8, 2022

Justine Dupont at Nazaré, Portugal

on January 8, 2022

Michelle des Bouillons at Nazaré,

Portugal on December 13, 2021

Michelle des Bouillons at Nazaré,

Portugal on December 11, 2021

Finalistas masculinos

João Macedo at Nazaré, Portugal on

February 25, 2022

Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré,

Portugal on January 8, 2022

Mason Barnes at Nazaré, Portugal on

February 26, 2022

Nic Von Rupp at Nazaré, Portugal on

January 8, 2022

Pedro Scooby at Nazaré, Portugal on

January 8, 2022

Maior Onda na Remada

Finalistas Femininas

Annie Reickert at Jaws, Hawaii on

November 2, 2021

Justine Dupont at Nazaré, Portugal

on November 19, 2021

Katie Mae McConnell at Himalayas,

Hawaii on January 22, 2022

Paige Alms at Jaws, Hawaii on

November 2, 2021

Raquel Heckert at Himalayas,

Hawaii on January 22, 2022

Finalistas masculinos

Ben Andrews at Mavericks,

California on January 11, 2022

Billy Kemper at Jaws, Hawaii on

November 2, 2021

Jamie Mitchell at Nazaré, Portugal on

February 9, 2022

Lucas "Chumbo" Chianca at Nazare,

Portugal on January 12, 2022

Pedro Calado at Nazaré, Portugal on

January 12, 2022. zx

zx A Praia do Norte, na Nazaré,

foi distinguida pela sexta vez na

sua história como o palco da

maior onda de sempre surfada.

Sebastian Steudtner recebeu, no

passado dia 24, durante uma cerimónia

que decorreu no Forte de São Miguel

Arcanjo, o certificado do Guinness

World Records pela onda gigante surfa-

da a 29 de outubro de 2020, com 26,21

metros (86 feet).

O atleta recordou o dia classifican-

do-o como "muito especial". "Foi o

primeiro grande dia da temporada.

Lembro-me da energia do oceano",

disse o alemão, que chegou, pela

primeira vez, à Nazaré, em 2012, e

ficou rendido à beleza do local.

"Não há outro sítio no mundo onde

possas estar num monumento como

este e ver ondas gigantes a rebentar em

seu redor".

Sebastian sentiu, naquele dia, em

outubro de 2020, que a onda surfada

era especial", mas estava longe de

imaginar que viria a ser um novo

recorde mundial. "Foi a primeira vez

que vi uma parede gigante à minha

frente".

Para o Presidente da Câmara da

Nazaré, Walter Chicharro, a confir-

mação de um novo recorde batido no

mar do concelho representa "uma satis-

fação enorme".

"Marcamos um momento fabuloso

para a Nazaré e para Portugal, porque

estamos a afirmar o país como um des-

tino de surf", disse o autarca.

Luis Araújo, Presidente do Turismo

de Portugal, disse que "o surf tem dado

muitas alegrias ao país e ao turismo".

"O facto de termos escolhido o surf

como um dos produtos âncora para

promoção do nosso destino e mostrar

um destino que se preocupa com as

pessoas e com o planeta tem sido uma

aposta ganhadora. É importante caval-

garmos esta onda do novo recorde

mundial para promover Portugal como

destino turístico que aposta na sus-

tentabilidade e na proteção do planeta."

Do lado da WSL, Francisco Spínola,

disse que a onda do recorde de 2020 "foi

muito especial", surfada num "sítio

muito especial, o canhão da Nazaré,

conhecido por produzir as maiores

ondas do mundo. O Sebastian

Steudtner está aqui há muitos anos,

treina, e vive aqui durante muito tempo.

Todo o tempo e dedicação despendidos

nesta onda foram-lhe retribuído com

esta conquista"

A Nazaré confirma-
se como o palco das
ondas gigantes do
mundo

No total, registaram-se seis recordes

do Guinness na Praia do Norte. O

primeiro pertence a Garret

Macnamara, em 2011, com uma onda

de 24 metros. Seguiram-se o brasileiro

Rodrigo Koxa, em 2017, com uma onda

de 24'38 metros; Nuno "Stru"

Figueiredo, em kitesurf, com uma onda

de 19 metros, a 8 de novembro de 2017;

Maya Gabeira, com de dois recordes do

Guinness, com uma onda de 20,72 me-

tros em 2018 e uma de 22,4 metros em

2020, e Sebastian Steudtner, em 2020,

com uma onda de 26,21 metros (86

feet). zx JL

Nazaré com 17 nomeações para os Red Bull
Big Wave Awards 2022

DR

DR
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zx  O concelho da Nazaré apre-

senta 17 empresas para o ran-

king

O concelho de Alcobaça voltou a

destacar-se no ranking do IAPMEI e

Turismo de Portugal de empresas

instaladas.

Anualmente, o IAPMEI e Turismo de

Portugal certificam as pequenas e

médias empresas nacionais com me-

lhor desempenho, e há vários anos, con-

secutivos, que o concelho de Alcobaça

se destaca no contexto do Oeste, com

várias empresas distinguidas.

Na edição deste ano, referente aos

resultados de 2021, Alcobaça foi o con-

celho do Oeste com mais empresas cer-

tificadas (103) tendo sido o primeiro con-

celho do Oeste a ultrapassar a marca

das 100 empresas na mesma edição. O

concelho da Nazaré registou 17 empre-

sas PME Líder.

No total, Alcobaça registou mais 16

empresas do que na edição anterior,

sendo os setores mais prevalecentes a

indústria (47) e o comércio (34).

Perante um contexto nacional e

internacional de enorme complexi-

dade, sublinhe-se os indicadores posi-

tivos que a economia do concelho de

Alcobaça tem dado nos últimos meses.

O Presidente da Câmara Municipal,

Hermínio Rodrigues, considera que

"estes indicadores são mais uma

demonstração do espírito de trabalho e

união das nossas gentes e dos nossos

empresários. O concelho tem dado

sucessivas provas da sua resiliência,

enfrentando diversos momentos difí-

ceis, mas tem conseguido superar as

etapas com mérito e distinção. A

Câmara Municipal de Alcobaça

endereça, deste modo, um cumprimen-

to particular às empresas certificadas

e a todos os munícipes". zx 

Economia

Alcobaça é o concelho do Oeste
com mais empresas PME Líder

A "Loja do Jorge"
no CEERIA está ofi-
cialmente aberta
ao público

zx O CEERIA abriu a "Loja do Jorge" no

passado dia 1 de junho, homenagean-

do Jorge Tibúrcio, que faleceu há um

ano, nesta data.

A cerimónia contou com a presença

dos pais, colaboradores e alguns

clientes mais chegados do Jorge.

"Este projeto é mais um marco na

vida do CEERIA. Marca a viragem de

paradigma. Deixamos o paradigma

assistencialista para entrarmos na

capacitação das pessoas.

Trata-se de mais um instrumento

de capacitação que coloca os Clientes

do CEERIA em interação com o meio",

refere a Instituição de Ensino Especial.

A loja, a funcionar em frente ao IEFP

de Alcobaça (Centro de Emprego),

vende artigos de decoração, roupa,

calçado e acessórios. zx 

zx  Resultados do Barómetro

Europeu das Melhores Práticas

de Compra demonstram que a

perceção de declínio do poder de

compra e o medo da inflação

levam os europeus a adotar com-

portamentos de poupança e a

recorrer mais aos pagamentos

fracionados, para melhor geri-

rem os seus orçamentos pes-

soais.

Como estão os europeus a gerir os

seus orçamentos no início deste ano?

Que alavancas podem ser utilizadas

para os otimizar? Para descobrir, o

Oney -  especialista em pagamentos e

financiamentos ao consumidor - ana-

lisou uma amostra representativa das

populações francesa, espanhola e por-

tuguesa, em parceria com a Harris

Interactive.

Os portugueses são os mais pes-

simistas em relação aos efeitos da

inflação e foram os que mais utilizaram

os pagamentos fracionados em 2021,

são algumas das conclusões deste

estudo que revela os receios comuns

dos europeus e como o atual clima

económico internacional está a aumen-

tar a tendência de melhor controlarem

o seu orçamento pessoal. A gestão

orçamental está a tornar-se uma prio-

ridade e os pagamentos fracionados

(BNPL - que significa Buy Now Pay

Later), agora firmemente estabelecidos

nos hábitos de consumo, veem aumen-

tada a sua popularidade, enquanto

instrumento de apoio ao consumo e à

gestão de orçamentos pessoais. zx 

42% dos Portugueses recorreram
aos pagamentos fracionados em 2021

zx  O cabaz de 60€, pago às

famílias beneficiárias de tarifa

social de eletricidade, foi alarga-

do a todos os agregados com

prestações sociais mínimas. O

pagamento foi feito a 27 maio.

Porém, a DECO defende alte-

rações a esta medida.

A Associação reconhece a importân-

cia da medida que reviu o apoio extra-

ordinário às famílias mais vulneráveis

face ao aumento dos preços de bens

alimentares, mas considera que esta

fica aquém das expectativas das

famílias. Os portugueses que, ainda se

encontram a recuperar dos efeitos da

pandemia, têm sido confrontados com

vários aumentos, nomeadamente na

energia, nos combustíveis e agora nos

bens alimentares de primeira necessi-

dade. 

Assim, e embora a DECO saliente a

importância da manutenção deste

apoio no mês de maio, bem como o seu

alargamento a outras famílias, defende

que no contexto atual é necessário ir

mais além. As previsões não apontam

para um aliviar imediato dos preços e a

incerteza da duração desta medida

pressiona os consumidores a procurar

alternativas para a sustentabilidade

financeira do agregado familiar, alter-

nativas essas que poderão prejudicar a

sua capacidade económica.

Assim, a DECO reivindica:

" uma prorrogação deste apoio

enquanto se mantiver a situação de

aumento de preços e, pelo menos, até

final do ano de 2022;

" uma maior abrangência deste

apoio, designadamente para as

famílias que tiveram uma quebra de

rendimentos superior a 20% face aos

rendimentos do mês anterior ou do

período homólogo do ano anterior e

também para as famílias numerosas,

cujo agregado familiar seja composto

por 5 ou mais pessoas;

" um ajuste mensal do valor

de 60€, estabelecido face às previsões

de inflação, como o preço de um cabaz

de bens essenciais. Consideramos que

este montante é claramente insufi-

ciente perante os valores que uma

família gasta em média nas suas com-

pras mensais, sobretudo neste cenário

de aumento de preço.   

A DECO apresentou estas preocu-

pações junto do Governo e Grupos

Parlamentares, defendendo   a adoção

de medidas que garantam a proteção

dos interesses económicos dos con-

sumidores e mitiguem o previsível

impacto generalizado do aumento dos

preços dos bens alimentares. A associ-

ação continuará a acompanhar a situ-

ação, ciente que os rendimentos das

famílias sofrerão a curto prazo um

forte abalo. 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.ri-
batejoeoste@deco.pt e/ou através do
seguinte contacto telefónico: 243 329
950.

DECO considera apoio extra-
ordinário de 60€ insuficiente

DR
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Educação

zx O Centro Escolar da Nazaré é

uma das primeiras escolas do

Agrupamento a exibir a certifi-

cação "Escola Amiga da Criança",

uma atribuição da CONFAP

(Confederação Nacional das

Associações de Pais), da LeYa e do

psicólogo Eduardo Sá, que visa

distinguir escolas que concebem e

concretizam ideias extraordi-

nárias, contribuindo para um

desenvolvimento mais feliz da

criança no espaço escolar e essen-

cialmente partilhar essas boas

práticas.

A iniciativa tem como objetivo distin-

guir as Escolas onde as comunidades

educativas: alunos, professores, auxi-

liares e pais se envolvem na con-

cretização de projetos adicionais para

que os alunos sejam mais felizes no

espaço escolar;  partilhar com os

agentes educativos de todo o país e a

sociedade em geral as ideias exce-

cionais que distinguiu e que, nas

respetivas escolas, têm proporcionado

a crianças e jovens um percurso

enriquecedor e um desenvolvimento

pessoal e social mais integrado e har-

monioso; escolas onde as comunidades

educativas: alunos, professores, auxi-

liares e pais se envolvem na con-

cretização de projetos adicionais para

que os alunos sejam mais felizes no

espaço escolar; apoiar e incentivar uma

escola que educa e é feliz.

O certificado está à porta da escola e

foi apresentado no dia em que se reali-

zou mais uma iniciativa do Município da

Nazaré, dinamizado pelo Gabinete de

Educação, "Quero ir a pé para a escola".

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 fazerem o traje-

to casa-escola a pé, acompanhados por

um responsável (agentes educativos) e

elementos das Forças de segurança

pública (PSP ou GNR) para garantir a

segurança do percurso a pé.zx JL

Agrupamento de Escolas da Nazaré foi
distinguida com o certificado Escola
Amiga da Criança

Escola Básica e Secundária Amadeu
Gaudêncio premiado na final do concurso
"Gentes e Lugares"

zx A segunda edição do projeto

"Gentes e Lugares" da Rede

Cultura encerrou com o anúncio

dos filmes premiados pelo públi-

co e pelo júri, numa gala que

decorreu no Teatro José Lúcio da

Silva, em Leiria, no passado dia 1

de junho.

Entre os finalistas apurados em cada

um dos 26 concelhos que integram a

Rede Cultura, o júri premiou seis filmes,

num total de seis escalões, desde o ensi-

no pré-escolar às universidades

seniores.

A Escola Básica e Secundária

Amadeu Gaudêncio foi premiada no 3º

escalão: "Família Tradicional Nazarena",

apresentado pela aluna Eva Silva do 6ºE.

No total, foram distinguidos cinco

estabelecimentos de ensino da região de

Leiria: o Instituto Educativo do Juncal,

em Porto de Mós, a Escola Básica e

Secundária Amadeu Gaudêncio, na

Nazaré, a Escola Secundária Afonso

Lopes Vieira e a Escola Básica Dr.

Correia Alexandre, em Leiria, e a Escola

Superior de Educação e Ciências

Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria.

A aluna foi recebida no passado sába-

do, 4 de junho, pelo Presidente e Vice-

Presidente da Câmara da Nazaré, Walter

Chicharro e Manuel Sequeira, respetiva-

mente, na Biblioteca Municipal, onde

entregaram várias lembranças da marca

Praia do Norte à representante da

Nazaré naquela iniciativa. zx JL

zx Foram, no passado dia 17,

pagas as dez bolsas de estudo da

Câmara da Nazaré a estudantes

do concelho que se encontram a

frequentar o ensino superior.

Estes apoios, com o valor unitário de

mil euros, têm como objetivo minimizar

o esforço de muitas famílias e conferir

uma maior estabilidade psicoemocional

ao estudante, de modo que possa

prosseguir o seu percurso académico,

numa perspetiva responsável.

Apoiar o ingresso e o prosseguimen-

to dos estudos a estudantes com

aproveitamento escolar que, por falta de

condições económicas, têm dificuldades

em continuar os estudos no ensino supe-

rior; e colaborar na formação de quadros

técnicos superiores, contribuindo para

melhoria da qualificação profissional da

população, promovendo um maior

desenvolvimento social, económico e

cultural são as outras finalidades do

apoio.

O período para a formalização de

candidaturas às Bolsas de Estudo do

próximo ano letivo irá abrir no início do

último trimestre de 2022.

O formulário de candidatura e a

respetiva documentação solicitada no

procedimento devem ser entregues em

envelope fechado, a partir da data da

abertura do período das candidaturas, no

Gabinete de Educação na Escola Básica

e na Escola Básica e Secundária Amadeu

Gaudêncio, dentro do prazo indicado.

Depois de entregue, toda a documen-

tação será avaliada pelo Gabinete de

Educação e só depois de validada o can-

didato será informado. zx

Bolsas de Estudo à continuação de estudos
no ensino superior já foram pagas

DR
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Laborinho Lúcio apresenta as "As
Sombras de uma Azinheira" à Nazaré

zx O romance envolve cada leitor

na sua própria perspetiva política

do 25 de Abril

Álvaro Laborinho Lúcio regressou à

Biblioteca Municipal José Soares para

apresentar mais um livro, "As Sombras

de uma Azinheira", o seu mais recente

romance.

Trata-se de uma história que celebra

o 25 Abril, data que está à beira de com-

pletar 50 anos em liberdade e democra-

cia.

"É um romance puro e duro, que mete

paixões, amor, morte, tudo o que um

romance precisa de ter para as pessoas

se entusiasmarem com a história", expli-

cou o autor.

Laborinho Lúcio quis assinalar o meio

século e vida da liberdade e democracia

com uma obra que ajude o leitor a ques-

tionar a data.

"É, sobretudo, um romance que

escrevi porque queria ter um romance

sobre 25 de abril a ser publicado nos 48

a anos do Pós 25 de abril, que foi exata-

mente o que aconteceu. Não é um

romance histórico ou político, mas antes

um romance que envolve cada um dos

leitores na própria perspetiva política

que tem do 25 de Abril. A ideia ao

escrevê-lo foi esta. Aproximam-se os 50

anos do 25 de Abril e mais importante do

que fazer em cada ano uma celebração

igual a todas as outras é pegar nos 50

anos e fazer a grande celebração, que é

projetar os próximos 50 anos, pôr dúvi-

das, questões, inquietações".

Para levar o leitor a refletir sobre esta

importante data na história do país, que

fechou o longo capítulo da ditadura, o

autor escolheu duas gerações, cujas

perspetivas da data estão separadas

pela vivência de cada uma.

"O romance é contado por duas per-

sonagens principais: um pai e um filho.

O pai que vai contar os 45 anos antes do

25 de Abril e o filho que nasceu nesse

dia, e que em situações romanescas, vai

contar o Portugal depois do 25 de abril,

nos 45 anos até ao momento em que

acaba historicamente o romance".

O envolvimento do leitor com a

história e uma data marco do país é ten-

tado por via de muitos outros factos.

"Há imensas coisa lá dentro que o

torna, espero eu, de leitura agradável.

Gostaria que os leitores sentissem ao

lê-lo o mesmo prazer que eu tive ao

escrevê-lo."

SINOPSE

Não é uma madrugada como as ou-

tras, aquela em que vai nascer o

primeiro filho - ou a primeira filha - de

Maria Antónia e João Aurélio: é a que

muitos esperavam e agora começa a

tomar forma nas movimentações das

tropas pelas ruas de Lisboa e do Porto.

Haverá um antes e um depois desta

"manhã inicial", em que nasce a criança

e renasce um país de um longo período

de trevas.

Mas a almejada revolução e a vinda

do bebé perdem todo o significado para

João Aurélio no momento em que se

cumprem: Maria Antónia morre no

parto, deixando o marido e compa-

nheiro de luta desolado e definitiva-

mente distante da vida dos vivos.

Enquanto a criança é acolhida e cria-

da pelos tios (a irmã de João Aurélio e o

marido) e Portugal dá os primeiros pas-

sos numa nova existência democrática,

João Aurélio, o antigo militante, o utópi-

co, mergulha no isolamento e na loucu-

ra, na obsessão do passado e da morte.

Catarina cresce longe do pai, procu-

rando saber quem realmente é, no que

faz e se propõe fazer, com tudo o que

isso implica: liberdade, incerteza, con-

tradição, dúvida, risco. Em paralelo, a

jovem vida em democracia do país

procura desenvolver-se, libertando-se

dos seus atavismos históricos e de um

passado idealista.

Portugal, nos quarenta e cinco anos

que antecederam o 25 de Abril, contado

através da história familiar e política de

João Aurélio; e Portugal, nos quarenta e

cinco anos que se seguiram à revolução,

narrado pelo percurso indagador de

Catarina. Entre estas e muitas outras

personagens extraordinárias - e a ine-

rente diversidade de olhares e perspeti-

vas, passados e presentes - se conta a

história da cisão entre pai e filha e a da

relação entre a "azinheira" e as suas

sombras. zx

zx Os Amália Hoje encheram o

Rossio de Alcobaça de milhares

de pessoas que se deslocaram ao

centro histórico, no passado dia

28 de maio, para assistir ao con-

certo que marcou o regresso da

banda dez anos depois.

As músicas imortalizadas por

Amália Rodrigues, com uma nova

roupagem assinada por Nuno

Gonçalves, Sónia Tavares, Fernando

Ribeiro e Paulo Praça, chamaram mi-

lhares à principal praça da sede do con-

celho.

Depois o quarteto acompanhado por

vários músicos e um coro, interpretou

grandes clássicos da música popular,

entre eles Gaivota, Fado Português, Foi

Deus e Nome de Rua.

O presidente da Câmara Municipal

de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, feli-

citou os Amália Hoje "pelo inesquecível

espetáculo" dado.

O autarca referiu ainda que "o Rossio

é o verdadeiro Salão Nobre do conce-

lho" e mencionou a importância da ini-

ciativa Palco no Rossio, que irá receber

vários concertos ao longo dos meses de

verão.

Os comentários de parabéns pelo

sucesso do concerto de sábado multi-

plicaram-se e podem ler-se alguns

como: "uma noite que ficará na

memória de todos", "foi um gosto ver o

rossio cheio" e "espetáculo inesquecí-

vel". zx PA

DR

Milhares de pessoas assistiram
ao concerto dos Amália Hoje
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zx  No dia em que o autor de

várias obras dedicadas à sua

terra completou 100 anos de vida,

a Biblioteca Municipal prestou-lhe

homenagem.

O nome de José Soares passa, a partir

de hoje, a estar ligado à Biblioteca

Municipal. O Município prestou home-

nagem ao autor de várias obras dedi-

cadas à Nazaré, no dia em que este com-

pletou um século de vida, atribuindo o

seu nome ao equipamento.

"O percurso de José Soares da

Conceição justifica esta singela home-

nagem" disse Walter Chicharro,

Presidente da Câmara, sobre o homem

que tem dedicado a vida à partilha de

conhecimento.

Nascido a 24 de maio de 1922 na

Nazaré, José Soares tem uma longa

atividade dedicada ao estudo da sua

terra natal.

A sua estreia na escrita aconteceu em

1960 com a publicação da obra

"Ventania". Teve, também, uma breve

incursão pela pintura de cariz experi-

mental, de que resultaram alguns traba-

lhos, a maior desconhecida do público.

Privou com inúmeros autores bem

conhecidos do público, entre os quais

Paul Girol, Einer Palme, Alves Redol,

José Cardoso Pires e Michel Giacometti.

"José Soares é, para todos nazarenos,

um exemplo de dedicação à cultura, à

promoção da mesma, e acima de tudo à

pesquisa, rebuscando no passado as

histórias", disse Manuel Sequeira, Vice-

presidente e vereador com o Pelouro da

Cultura, sobre o homenageado que se

distingue "pelas várias batalhas que

travou em prol da nossa comunidade, na

preservação da sua identidade, da sua

cultura."

Manuel Sequeira concluiu a sua inter-

venção referindo que a cerimónia do dia

"é um singelo ato de gratidão a quem tão

dignamente o soube merecer, a quem

reconhecemos como uma das maiores

figuras da cultura do nosso concelho".

O homenageado agradeceu a pre-

sença de todos numa sessão "de cariz

cívico e cultural de atribuição do nome

de um munícipe à Biblioteca Municipal

da Nazaré", sublinhando que "não tinha

como recusar". Significado ético da pro-

posta, agora, concretizada, foi também

sublinhado por José Soares que contem-

plou "um cidadão apenas pelo amor que

dedica à sua terra".

"Serei o santuário da cultura do livro e

do pensamento da Nazaré". zx  JL

José Soares dá nome à Biblioteca
Municipal

DR

zx  O Museu de Toile-de-Jouy, na

comuna francesa de Jouy-en-

Josas, pertencente à região de

Ilha-de-França, acolhe a expo-

sição Chitas de Alcobaça:

viagem pela Coleção Pereira de

Sampaio.

Organizada pela ADEPA - Associação

de Defesa e Valorização do Património

de Alcobaça, a mostra é composta por

parte do acervo de Maria do Céu Pereira

de Sampaio, ilustre alcobacense recen-

temente falecida e mãe do historiador e

ex-diretor do Mosteiro de Alcobaça, Dr.

Jorge Pereira de Sampaio.

Ciente do enorme valor patrimonial

desta coleção, a ADEPA submeteu a

exposição com sucesso à comissão da

iniciativa Temporada Cruzada Portugal

França 2022, uma iniciativa de progra-

mação bilateral que decorre nos dois

países até ao final de outubro de 2022.

Esta iniciativa tem como objetivo o

reforço da amizade entre ambas as

nações que partilham grandes comu-

nidades residentes. Foi de resto no

âmbito deste programa que se realizou

no passado dia 21 de maio na Biblioteca

Municipal o colóquio "Francesas em

Portugal: Itinerários múltiplos."

Em representação do Município de

Alcobaça, a Vice-Presidente Inês Silva

explica que "a presença da chita neste

museu não podia ser mais apropriada,

tendo em conta que Toile de Jouy é o

nome dos tecidos pintados ou estampa-

dos a partir de 1760 na fábrica de Jouy-

en-Josas. Trata-se portanto de um têxtil

com uma forte identificação com a cul-

tura deste território francês o que ecoa

perfeitamente com a importância

histórica da chita de Alcobaça. Gostaria

desde já de expressar o meu profundo

agradecimento pelo convite endereçado

pela ADEPA para estar presente em re-

presentação do Município e de sublinhar

a postura colaborativa e construtiva que

o Município procura ter na valorização

do património cultural e artístico do con-

celho de Alcobaça."

Sobre a CHITA DE ALCOBAÇA

A história do pano de algodão estam-

pado e das colchas de Chita de

Alcobaça, nos seus diversos aspetos,

leva-nos à época dos Descobrimentos, à

criação da Companhia das Índias e à

introdução da arte de estampar em

Portugal.

A designação de colchas de Chita de

Alcobaça, que entrou no imaginário cole-

tivo, determina um tipo característico de

chita decorativa. Contudo a tradição re-

ferente ao fabrico de tecidos estampa-

dos em Alcobaça continua a ser um dos

maiores enigmas da indústria portugue-

sa.

Sabemos que, até à data, não há co-

nhecimento da existência de estamparia

em Alcobaça, embora, nos finais do

século XVIII, se tenha assistido a um

desenvolvimento de fábricas de estam-

paria em Portugal, com padrões de gosto

oriental, mas que as Invasões Francesas

paralisaram quase por completo. Só em

meados do século XIX voltam a reativar-

se, época em que se conhece uma vasta

lista de fábricas com condições para

estampar chita de qualidade. Por ausên-

cia de documentação, ignoram-se as

fábricas que podiam ter fabricado a

chita conhecida por "de Alcobaça" e a

razão desta designação.

As colchas de Chita de Alcobaça têm

um valor histórico e ao mesmo tempo

etnológico, porquanto refletem e sim-

bolizam atitudes, viveres e costumes de

grupos humanos do passado. São um elo

cultural com o país no seu todo e com a

região de Alcobaça em particular.

Os motivos aplicados na decoração

da chita clássica que mais a caracteriza

são as flores, os frutos, as plantas, as

árvores, os animais, os pássaros e toda

a fauna e a flora da India e Pérsia

estilizada em orlas ou em arabescos. Os

desenhos obedeciam a 5 regras funda-

mentais: a repetição, a alternância, o

estar no lugar certo, o desenvolvimento

e a síntese. Têm o desenho disposto ver-

ticalmente de modo a permitir a utiliza-

ção do tecido para decoração ou para a

coberta da cama.

A impressão, causada pela força das

cores e pelos desenhos cheios de fanta-

sia, faz parte de uma arte particular des-

tinada a entrar no imaginário coletivo

dum povo. zx

Texto de Maria Augusta Trindade
Ferreira

Chita de Alcobaça está em exposição
em França
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zx A contar para a 21ª e ultima jornada

da Fase de Apuramento de Campeão

Nacional da 2ª Divisão, o FC Ferreira do

Zêzere do treinador nazareno, Rogério

Serrador, venceu fora o CCDR Burinhosa,

(1-5), assegurando desta forma a subida

da sua equipa à 1ª Divisão Nacional. 

Perante uma grande falange de apoio,

os ferreirenses foram claramente superi-

ores ao adversário, com golos de Xisto,

(2), Rui Fortes, Diogo Simões, e João

Baptista. Pelo Burinhosa marcou

Pimpolho. No final do encontro o

treinador Rogério Serrador, disse aos

órgãos de comunicação social, “é um sen-

timento acima de tudo de missão cumpri-

da, e um aliviou tremendo. Uma sensação

de realização, numa temporada extrema-

mente longa." Sobre a participação do

Ferreira do Zêzere na próxima tempora-

da na 1ª Divisão Nacional, Rogério afir-

mou, “seguramente que o Ferreira se vai

preparar para jogar na 1ª divisão, porém

isso agora está ao cargo da direcção do

clube, vamos ver o futuro!" Sobre a festa

dos adeptos, Rogério salientou, “são

extraordinários, durante a temporada

mantiveram este nível, este apoio à

equipa, são únicos. Disse o mister

nazareno. 

Em jogos referentes à 2ª jornada, o

CCRD Burinhosa, perde fora com o CF

"Os Belenenses", (6-3), tendo marcado

pelos "Burys", Patrick Santos, João

Amarante e Ricardo Soares. Por sua vez,

o Ferreira do Zêzere de Rogério Serrador

recebeu e venceu o Dínamo Sanjoanense,

(3-2). Rogério treinou o CCDS Casal Velho,

o CD Fátima, foi treinador adjunto da ACD

"O Sótão" (futebol de Praia) e agora subiu

o Ferreira do Zêzere ao patamar mais alto

do futsal português. 

Em jogos referentes à 20ª jornada, o

CCRD Burinhosa, perde fora com o CF

"Os Belenenses", (6-3), tendo marcado

pelos "Burys", Patrick Santos, João

Amarante e Ricardo Soares. Por sua vez,

o Ferreira do Zêzere de Rogério Serrador

recebeu e venceu o Dínamo Sanjoanense,

(3-2).

Casalenses vencem Supertaça.

O CCDS Casal Velho venceu a

Supertaça de seniores masculinos, ao

derrotar a ARCD Mendiga, (3-0). Em jogo

disputado no Gimnodesportivo da

Nazaré, os comandados de Pedro

Rodrigues não deram hipóteses ao adver-

sário, vencendo com todo o mérito. Os

golos da equipa da freguesia de

Alfeizerão foram conseguidos por

Marcelo Fernandes, (11' e 29') e por Édipo

Santos, (33'). Depois de vencer a Taça

Distrito, os casalenses fecham a tempo-

rada em grande plano. zx JJP

zx A secção de Triatlo do CNAL, fez a sua

estreia como equipa na 10ª edição do Triatlo

de Caminha, que decorreu em meados do

mês de Maio, na qual competiram com 10

atletas. Três atletas na média distância

1900m Natação, 90km ciclismo, 21km corri-

da, os resultados foram os seguintes: 136º

geral Nuno Santos 5h04min05seg, 209º

Nelson Matos 5h37min45seg, 210º Ricardo

Santos 5h37min46seg terminaram nesta

prova 260 atletas. Sete atletas na distância

Olímpico, 1500m Natação, 40km ciclismo,

10km corrida, as classificações foram as

seguintes: 81º geral Luís Vidinha

2h31min35seg, 133º João Raimundo

2h43m13seg, 173º Nelson Martins

2h53m06seg, 200º Miguel Andrade

3h04m48seg, 206º Fernando Andrade

3h08m59seg, 207º Nuno Pacheco

3h09m18seg, 214º José Gerado

3h14m34seg. Terminaram nesta prova 235

atletas. Esta prova ficou marcada pelo vento

intenso que dificultou principalmente os

segmentos de bicicleta e natação. zx JJP

Desporto
Futsal: Treinador nazareno Rogério Serrador leva o Ferreira do Zêzere à 1ª Divisão Nacional

Casal Velho vence Supertaça e faz
a dobradinha depois da Taça Distrito

Taekwondo: CTN competiu em Sintra no 8º Open desta modalidade.

19 atletas competiram, 19
atletas foram medalhados

Joaquim José Paparrola

zx O Clube Taekwondo da Nazaré,

(CTN), marcou presença em meados do

passado mês de Maio, no 8º Open de

Sintra. 

O clube nazareno esteve em exce-

lente plano, tendo competido com um

total de 19 atletas, tendo ainda alcança-

do 6 primeiros lugares por: Constança

Mendes, Matilde Sousa, Samuel de

Jong, Martim Zarro, Tomás Lopes e

Santiago Oliveira. O CTN conseguiu

ainda 8 segundos lugares por: M.

Carolina Mendes, Nicole Pinheiro,

Miguel Moura, Rodrigo Lopes, Ravi

Rocha, Vicente Vigia, Artur Silva e

Gustavo Lourenço, e ainda 5 terceiros

lugares: Rodrigo Mendes, Xavier

Ribeiro, Mateus Repesciuc, Kyle

Carepa e Dinis Gerardo. 

Para a Mestre Armanda Hilário, a

participação do CTN foi, "mais uma vez

tiveram um comportamento e desem-

penho magníficos. Estiveram todos

muito bem. Foi óptimo que todos

tivessem conseguido trazer medalha,

mas nem sempre o resultado é o que

mais nos orgulha... A motivação, postu-

ra, atitude e companheirismo, destes

atletas, valem muito mais do que qual-

quer medalha," disse Armanda Hilário.

zx

DR

Triatlo: Na 10ª edição desta prova, mesmo no limite de Portugal e com boas indicações dos atletas cistercienses.

CNAL estreou-se oficialmente por terras
e mar de Caminha

DR

Casal Velho vençe supertaça

DR

Triatlo do CNAL competiu em Caminha

Atletas de ETN que competiram em Sintra
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Nazareno Rogério Serrador leva o Ferreira

do Zêzere à 1ª Divisão Nacional
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Joaquim José Paparrola

zx Em jogo da final da Taça Inatel, o

Ginásio de Alcobaça "B" de Francisco

Simão, venceu a UD Turquel de Fábio

Carreira, (9-8), na marcação de pontapés

da marca de grande penalidade, depois

de uma igualdade (1-1). 

O golo ginasista foi da autoria de

Francisco Fontela. 

Em declarações ao nosso jornal, o mis-

ter Francisco Simão começou por dizer,

“neste projecto já vínhamos com uma

mentalidade vencedora pois os miúdos

que fazem parte integrante do plantel, já

tinham sido meus jogadores na formação

do Ginásio, quer se queira quer não, foi

um factor muito importante, para con-

seguirmos o sucesso tanto no campeona-

to assim bem como na taça. O completar

da temporada foi sem dúvida vencermos

a taça distrital, é obvio que ainda não a

concluímos (temporada), pois vamos

competir no nacional de Inatel. Estas

conquistas também, se devem á mentali-

dade de campeão que tivemos na época

inteira fomos consistentes, neste jogo da

taça, do mata mata, soubemos contornar

as dificuldades, e estamos muito con-

tentes por termos sido campeões e

vencer a taça, fazendo assim a dobrad-

inh, “disse o mister alcobacense.

Ginásio sagra-se Campeão do

Inatel.

Em jogo da 22ª jornada do Campeonato

do Inatel de Leiria de Futebol seniores

masculinos, o Ginásio de Alcobaça "B",

sagrou-se Campeão ao derrotar fora de

casa o Monte Real, (1-2). A equipa azul e

branca precisava de vencer este encon-

tro, e tal veio a suceder. Ainda nesta

ronda a UD Turquel recebeu e venceu a

Biblioteca IR, (1-0). Por fim, o GD Concha

Azul empatou (0-8) com a Serrana. Na

tabela classificativa, a UD Turquel foi 3ª

com 43 pontos, o Concha azul foi 6º com

31 e a Biblioteca foi 9ª com 25 pontos. zx

Futebol Inatel: Ginásio de Alcobaça "B" consegue a dobradinha.

"Vínhamos com uma mentalidade
vencedora"

DR

Ginásio de Alcobaça B faz a dobradinha ao vencer Campeonato e Taça do Inatel

Joaquim José Paparrola

zx Disputou-se de 1 a 5 de Maio, em

Soure, a Fase Final do Campeonato

Nacional, e Taça de Portugal, onde

estiveram presentes o GD "Os

Nazarenos/ Look Bar Pool", (GDN/LBP) e

o GD "Os Nazarenos/Cubata Bar",

(GDN/CB). 

Em jogo da jornada 7, o GDN/LBP,

perdeu com o SC Braga, (2-9). 

Na ronda 6, o GDN/LBP, venceu o Hot

Shot Pool Club 1, (6-9). Referente à 5ª

ronda, o GDN/LBP empatou com os GDO

- Os Bonjoanenses, (6-6). 

Em jogo da ronda 4, o GDN/LBP

perdeu com o FC Paços de Ferreira 1, (9-

4). 

Na ronda 3, o GDN/LBP, perdeu com o

Boavista FC, (6-9). A contar para a jorna-

da 2, o GDN/LBP, perdeu com a

Académica de Coimbra, (4-9). Na 1ª

ronda o GDN/LBP, perdeu com o CB

Pedro Grilo "A", (3-9), tendo terminado a

prova no 7º lugar, entre oito equipas

finalistas. Para o jogador Miguel

Murraças "a participação do Look Bar

Pool na Fase final 2021/22, foi consegui-

da pelo apuramento no campeonato dis-

trital, muito difícil com muito esforço e

dedicação. Fazendo um balanço a esta

participação, podemos dizer que é

muito positiva, pois terminar a época no

7° lugar nacional é excelente, e tal só foi

possível pelo esforço e dedicação de

todos os que a integram. No final, ficou

um sentimento que efectivamente

poderíamos ter feito um pouco melhor,

mas é muito difícil "lutar" contra equipas

com atletas muito talentosos e com

orçamentos muito diferentes do nosso."

Disse Miguel. Por sua vez o GD "Os

Nazarenos/Cubata Bar", disputou a fase

intermédia, não conseguindo chegar à

fase final da prova. 

GDN/LBP apurou-se para a Fase

Final.

Na 10ª e ultima jornada do

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de

Leiria, série 1, 2ª fase, Apuramento de

Campeão, o GD "Os Nazarenos/Cubata

Bar" que já se haviam sagrado

campeões, terminaram em beleza ao

derrotar a ACR Maceirinha/Coberfer, (9-

1). Quem também venceu e segue para

as fases finais, é o GD "Os Nazarenos/

Look Bar Pool" que derrotou fora de casa

o O´Sullivan/Caldas, (6-9).  zx

Pool Português: Na Fase Final do Campeonato Nacional, que decorreu em Soure.

GD "Os Nazarenos/ Look Bar Pool", ficaram
em 7º nas oito melhores equipas nacionais

zx Em meados do passado mês de Maio,

decorreu o Torneio de Fundo de Infantis e

Absolutos nas Piscinas Municipais das

Caldas da Rainha. Estiveram em com-

petição 111 nadadores em representação

de 11 Clubes, entre os quais, o Clube Naval

da Nazaré, (CNNZ), o Clube Natação de

Alcobaça, (CNAL), e o Benedita Sport

Clube Natação, (BSCN). O CNNZ esteve

representado pelos atletas Lucas Cardoso,

Gabriel Custódio, Matilde Coutinho,

Rodrigo Figueira e Vasco Branco que

alcançaram 8 novos recordes pessoais,

com um desempenho médio de 107,3%. O

somatório da pontuação da prova dos 800

livres e 400 Estilos, valeram a subida ao

pódio da atleta Matilde Coutinho que

obteve o 3º lugar na categoria de Juvenil A.

Por sua vez, o CNAL, nadou com 11 atle-

tas, que conseguiram vários recordes

pessoais, teve em Leonardo Cruz o MVP,

ao vencer nos 1500m Livres e 400m

Estilos, com as marcas de (16:50.12) e

(4:50.66), respectivamente. Tiago Pombo

foi 3º nos 1500m Livres e 400m Estilos,

com os temos de (19:54.15) e (5:44.59).

Constança Tomás foi 2ª nos 400m Estilos,

(5:51.10). Por fim o BSCN, conseguiu um 3º

lugar por Catarina Belo nos 400m Estilos,

(5:33.91). zx JJP

Natação: No Torneio de Fundo de Infantis e Absolutos, clubes de Nazaré e Alcobaça em plano razoável.

CNAL conseguiu cinco medalhas, CNNZ e BSCN
uma medalha cada

GD Os Nazarenos Look Bar Pool foi 7º na Fase Final

DR
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zx Está a realizar-se de 3 a 12 de

Junho no Estádio do Viveiro na Nazaré

e nos campos adjacentes, o Euro

Winners Cup 2022. 

Na fase inicial da prova no Euro

Winners Challenge, no Grupo C, na

ronda 3, e no dérbi entre o Grupo

Desportivo "Os Nazarenos", (GDN), de

Flávio Silva e a recente formada,

Associação Desportiva Nazaré 2022,

(ADN), de Carlos Delgado, no Grupo C,

proporcionaram um bom espectáculo

sob a presença de uma casa cheia de

espectadores. O GDN já sem possibi-

lidades de seguir em frente na prova

discutiu grão a grão de areia esta par-

tida, tendo estado a vencer (2-0), com

golos de Rui Barbosa e André Amaro. 

A ADN, em caso de triunfo e

esperando que o GRAP não vencesse,

seguia em frente na prova o que não

veio a suceder. Mesmo assim a recente

colectividade nazarena, deu a volta ao

marcador acabando por vencer (4-2),

com um bis do veterano Henrique Piló,

de João Oliveira e Afonso Santos. 

Para a 2ª jornada, o GDN venceu o

GRAP, (7-9), no prolongamento com

golos de Lúcio Carmo (3), Francisco

Mota, (3), Rui Barbosa (2) e André

Amaro. Também na ronda 2, aADN

2022, venceu o Minots Marseille, (3-0),

depois de a equipa francesa abandonar

o recinto de jogo por protestos. 

Na jornada inaugural a ADN 2022

perdeu (2-1), com o GRAP com golo de

Mateus Figueiredo. Por sua vez, o GDN,

foi derrotado pelo Minots de

Marseille, (4-5). Francisco Mota, (2),

Lúcio Carmo e Rui Barbosa marcaram

para o emblema da gaivota. GDN e4

ADN 2022 ficaram pelo caminho mas

deram tudo o que tinham para tentar

seguir em frente.

Jovens do Sotão "B"

mostraram muitas qualidades.

No Grupo G, em partida da 3ª

ronda, os jovens jogadores da

Associação Cultura e Desporto "O

Sotão B", (ACDS"B"), de Nuno Vasco

perdeu com o São Domingos FC, (1-2).

Grande atitude dos rapazes da

Nazaré que venderam cara a derrota.

Francisco Limpinho marcou pelo

Sótão. 

Em jogo da ronda 2, a ACDS"B",

venceu o Kefallinia, (6-3), com golos

de, Duarte Florência, (2) Duarte Peixe,

Francisco Limpinho, Samuel Lopes e

António Henriques. Na 1ª jornada, a

ACDS "B", venceu nas grandes penali-

dades a C. Benfica de Viseu, (1-4),

depois de uma igualdade (6-6) no

tempo regulamentar e prolongamento.

Marcaram pelo Sótão Bruno Pola, qua-

tro golos e que exibição, Francisco

Limpinho e Samuel Lopes. A turma

nazarena não passou à fase seguinte

mas realizou um grande trabalho. 

No Grupo A, Em jogo da ronda 2, a

ACD "O Sótão" de João Delgado perdeu

(3-4) com o Marselha BT, após pro-

longamento. Na 1ª jornada a turma

nazarena venceu o BLC Vamos, (3-7).

No Grupo E, na ronda 2, o SC Braga

venceu o FC Baggio, (19-1!).  zx

Futebol de Praia: ACD "O Sotão B" mostra qualidade com miúdos de garra.

GD "Os Nazarenos" e AD Nazaré 2022
ficaram-se pela primeira fase

Francisco Limpinho marcou pelo Sotão

B ao São Domingos

JJP

Henrique Piló bisou pelo AD Nazaré

frente ao GDN

JJP

André Amaro marcou pelo GDN ao AD

Nazaré

JJP

Joaquim José Paparrola

zx  O Estádio do Viveiro "Jordan

Santos" na Praia da Nazaré rece-

beu no passado dia 22 de Maio, a

6ª jornada da Divisão de Elite. 

O SC Braga dos nazarenos Jordan

Santos, Ruben Brilhante, Filipe

Codinha e Alexandre Batista, goleou o

São Domingos FC, (10-1). Filipe

Codinha e Ruben Brilhante marcaram

um golo cada pelos bracarenses. A

ACD "O Sotão" de João Delgado perdeu

na marcação de grandes penalidades

com a AD Buarcos, (3-1), depois de

uma igualdade a cinco bolas. Duarte

Vivo, (3), e Alejandro Sales, (2), mar-

caram pela turma nazarena. Ainda

nesta ronda, a C. Benfica Loures dos

nazarenos, Tiago Batalha, Samuel

Mendes e Diogo Dias, venceu nas

grandes penalidades o Varzim SC, (6-

5), depois de uma igualdade a duas

bolas. 

O Complexo da Rodovia em Braga

recebeu as rondas 4 e 5 desta com-

petição. Em jogo da 5ª jornada, o SC

Braga venceu a ACD "O Sotão", (8-5),

Ruben Brilhante, (2), Jordan Santos,

(1), marcaram três dos oito golos dos

bracarenses. Pela turma nazarena, fac-

turaram, Vítor Pombinha, Duarte Vivo,

Hugo Pinto, Alexandre Henriques e

Benjamim Júnior. Ainda nesta jornada

a C. Benfica de Loures, venceu a AD

Buarcos, (6-5), com Tiago Batalha a

marcar um dos golos da turma de

Loures. 

Em jogos da jornada 4, O Sotão

venceu o São Domingos FC, (4-0), com

golos de Duarte Vivo, Anderson Lima,

Alejandro Sales e Benjamim Júnior.

Também nesta ronda, o SC Braga,

venceu a C. Benfica de Loures, (3-2), na

marcação de grandes penalidades

depois de uma igualdade a duas bolas.

Ruben Brilhante marcou um dos golos

do Braga. zx

Futebol de Praia: 6ª ronda da Divisão de Elite jogou-se na Nazaré.

Braga continua de vento em popa
na liderança

zx Decorreu em meados de Maio na

pista de Atletismo de Pombal a fase

distrital, 1ª e 2ª jornada do Olímpico

Jovem, com o intuito de observar atle-

tas para representar a seleção distrital

da Associação Distrital de Atletismo de

Leiria, (ADAL), na fase Nacional que

vai decorrer em Lagoa no Algarve. O

Clube de Atletismo da Nazaré, (CAN)

teve boas prestações que passamos a

descrever: Vanesa Castravet, foi a

vencedora em sub 16 do Lançamento

do Dardo (500 gr), ao arremessar a

25.18m. Vanesa foi ainda 2ª no

Lançamento do Martelo em Sub 16, ao

arremessar a 28.22 m. Quem também

alcançou um 1º lugar, foi Eva Varela no

escalão de sub18, no Lançamento do

Dardo, ao lançar aos 32.65m. Por sua

vez, Bárbara Sophia ainda do (CAN), foi

5ª classificada no Lançamento do

Martelo (3kg), ao arremessar a 22.47m.

Nos 1500m Obstáculos em sub 16,

Miguel Barros, foi 2º com 5:16.91.

Miguel foi ainda 3º nos 800m, fazendo o

tempo de 2:27.89. Nos 800m sub 18,

Mácio Dias do AE Cister Alcobaça foi 2º

com o tempo de 2:06.59. Pedro Rocha

do (CAN), foi 7º com a marca de

2:40.83. zx JJP

Atletismo: CAN conquista dois 1ºs lugares no Olímpico Jovem Distrital

ACD O Sotão com boas entradas na Elite

DR
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zx A Associação Beneditense Cultura e

Desporto, sagrou-se Campeã Distrital da

1ª Divisão, ao vencer no Estádio Municipal

de Leiria, a AC Avelarense, (0-3). 

Os comandados de Pedro Cordeiro

dominaram a partida a seu belo prazer e

fecharam a temporada em grande ao fazer

uma dobradinha. Marcaram para os

canarinhos, Joao Amaro, Guilherme Lopes

e António Silva "Tonicha". 

A contar para a 10ª e ultima jornada do

Campeonato Distrital da 1ª Divisão, 2ª

Fase, Série B, já com a subida garantida, os

canarinhos da Benedita golearam em casa

o Peniche "B", (7-1). Diogo Lopes com qua-

tro golos, Paulo Salvador, (2) e Pedro

Patrício marcaram para o ABCD. 

Referente à ronda 9, o Beneditense

assegurou a subida à divisão de honra, ao

golear na Marinha Grande o SL Marinha,

(1-5), com três golos de Paulo Salvador,

Diogo Lopes e António Silva. Quem tam-

bém assegurou a subida à divisão de

Honra foi o Caldas SC "B", do treinador

nazareno, Walter Estrela. Sobre esta con-

quista o treinador Pedro Cordeiro disse ao

nosso jornal,  “para mim, pessoalmente é

a conquista do meu primeiro título

enquanto treinador de futebol. Já são 12

épocas de trabalho, com prestações muito

boas nalgumas delas mas o primeiro títu-

lo foi este, e isso é um marco que me vai

acompanhar para toda a carreira." O mis-

ter canarinho rematou de novo, “enquanto

treinador do ABCD é o sentimento de

dever cumprido, devolver o clube ao pata-

mar mínimo em que um clube deste

gabarito e envolvência deve estar. Fiquei

agradavelmente surpreendido com o

grupo que encontrei, dentro e fora de

campo, com os dirigentes que nos criaram

as condições para termos sucesso e nos

deixaram trabalhar sem qualquer descon-

fiança e a nossa retribuição está à vista.” 

Divisão de Honra

Em jogos da 30ª e última jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

"Lizsport", o GD "Os Nazarenos" de

Francisco Mota, venceu fora de portas a

UR Mirense, (2-4). Os golos da equipa

nazarena foram da autoria de, Afonso

Santos, André Cruz, Victor Elias e

Hércules Silva Lucca de penalty. Por sua

vez, o Ginásio de Alcobaça de Leandro

Santos, foi empatar ao reduto do

Vieirense, (1-1), com um golo de Nuno

Colaço. Na tabela classificativa, o GCA

ficou no 7º lugar com 43 pontos, o GDN

foi 8º com 42. 

Na ronda 29, "Os Nazarenos", foram

derrotados no seu reduto pelo Alqueidão

da Serra, (0-3), ainda nesta jornada o

Ginásio foi derrotado no seu municipal

pela UR Mirense, (0-3). Na ronda 28, "Os

Nazarenos" foram empatar a Marrazes,

(2-2), numa partida em que a equipa vis-

itante esteve a vencer por duas vezes,

com golos de Hércules Lucca. Também

nesta ronda, o Ginásio de Alcobaça foi

perder a Alqueidão da Serra, (1-0). zx

Futebol Distrital: Beneditense regressa ao lugar de origem, a Honra.

Canarinhos vencem o Avelarense
e fazem a dobradinha

Juniores de "Os
Nazarenos" perderam na
meia-final da Taça com o

Peniche.

Joaquim José Paparrola

zx A contar para as meias-finais da

Taça Distrito em Juniores, o GD "Os

Nazarenos" de Flávio Silva "Pistolas", foi

eliminado em casa pelo GD Peniche, (2-

3). 

Esta era uma excelente oportunidade

para o escalão alvinegro estar na final e

tentar arrecadar mais um troféu, o que

seria o terceiro. Os Nazarenos entraram

melhor no encontro marcando logo no

primeiro minuto por Rui Batista de

penalty, os visitantes deram a volta ao

marcador ainda antes da meia hora de

jogo. No inicio do segundo tempo, novo

golo dos penichenses e partida arruma-

da, pese embora o GDN tenha feito o (2-

3), por intermédio de Duarte Mendes. 

Honra juniores

Na 26ª e última ronda do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra de

Juniores, o GD "Os Nazarenos" perdeu

fora com o GRAP, (3-1). Tiago Lopes fez o

golo alvinegro. O Ginásio de Alcobaça de

Lucas Grilo venceu fora o Marrazes com

golos de Duarte Alexandre, António

Mateus e Leonardo Agostinho. Por sua

vez, o Beneditense de José Carvalho

perdeu em casa com o Guiense, (2-3).

Ricardo Coelho e Tiago Costa, mar-

caram para os canarinhos. Na tabela o

Ginásio foi 2º com 66 pontos; O

beneditense foi 8º com 28, e o GDN foi

11º com 26 pontos. Na ronda os ginasis-

tas venceram o GRAP (2-1), com golos de

Leonardo Agostinho e Afonso Oliveira. O

GDN perdeu em casa com a UD Batalha,

(1-2), Duarte Peixe marcou para a turma

da Nazaré, por fim o Beneditense

perdeu fora com o Pelariga, (4-2),

Martino Silva bisou pelos amarelos da

Benedita.

Honra Juvenis

Na 26ª e última ronda do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra de Juvenis,

o GD "Os Nazarenos" de Cristiano

Trindade, perdeu em casa com o GRAP,

(1-3). Iuri Quinzico marcou para os

alvinegros. O Ginásio Alcobaça de Noel

Delgado perdeu também em casa com o

Marrazes "A", (1-5). Arthur Vasconcelos

marcou para os cistercienses. O

Beneditense de Catarina Lopes, perdeu

no reduto do Marinhense "A", (4-2), com

dois golos de Ivan Coelho e Tiago

Mendes. Na tabela, o Ginásio foi 8º com

29 pontos, o Beneditense, 9º com 29 e o

GDN, 10º com 23 pontos. Na jornada 25,

o GDN perdeu fora com a UD Batalha

"A", (6-0), o Ginásio venceu fora o GRAP,

(0-1), com golo de Caio Araújo, por fim o

Beneditense goleou o CC Ansião, (6-1),

com golos de Ivan Coelho, (2), Henrique

Ramalho, Tomás Querido, Duarte Sousa

e Francisco Silvério.

Honra Iniciados

Em partida da 26ª e última ronda do

Campeonato Distrital da Divisão de

Honra de Iniciados, o Ginásio Alcobaça

"A", de Rafael Mateus, goleou em casa o

Marrazes "B", (6-1). Miguel Marques, (3),

Guilherme Faustino, (2), e Tomás

Morgado marcaram os golos. Na tabela o

GCA foi 7º com 36 pontos. Na jornada 25,

os azuis e brancos, venceram fora o

CCD Ansião, (1-2), com golos de Nuno

Nogueira e Miguel Marques.

1ª Distrital: GDN não consegue

subir à Honra, mas fê-lo com

Honra, deixando excelentes indi-

cações.

A contar para a 10ª jornada do

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de

Iniciados, 2ª Fase, Série B, o GD "Os

Nazarenos" de Samuel Robalo,

empataram fora com o SL Marinha, (1-

1), não conseguindo garantir a tão ambi-

cionada subida à divisão de honra, o que

não invalida a grande temporada dos

jovens alvinegros. Rodrigo Robalo mar-

cou o golo do GDN na Marinha Grande.

Ainda nesta ronda, o Beneditense

perdeu no reduto do Atouguiense, (5-1). 

Em partidas da ronda 9, o GD "Os

Nazarenos" empataram em casa com o

Atouguiense, (2-2), com golos de Pedro

Cunha e Lourenço Costa. O Beneditense

perdeu no seu reduto com a Escola

Académica, (2-4). André Ribeiro marcou

pelos canarinhos. Referente à ronda 8, o

GDN venceu fora a Escola Académica,

(1-2), com golos de Lourenço Costa e

Rodrigo Robalo. O ABCD perdeu (1-5),

com o Portomosense "A", (1-5). zx

Futebol Jovem: Juniores do Ginásio de Alcobaça ficaram a um ponto de subir ao nacional.

Iniciados de "Os Nazarenos" estiveram muito
perto da Divisão Honra, mas sairão com ela

Beneditense vence Supertaça e faz dobradinha

DR

Afonso Santos marcou pelo GDN ao

Mirense

JJP
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia trinta e um de

Maio de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas quarenta e quatro e seguintes do Livro de Notas número Cento

e Dezanove - J, deste Cartório, ALBERTO RIBEIRO DA SILVA, solteiro, maior, natural da freguesia de

Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, residente em 2 Rue Des Acacias, 12740 Sebazac, Concoures,

França, C.F. número 276.509.480, declarou que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do

Prédio urbano, situado na Travessa do Barreirão, nº 13, lugar de Moleanos, freguesia de Évora

de Alcobaça, concelho de Alcobaça, composto de casa de rés-do-chão destinada a habitação e dependên-

cias, com a superfície coberta de cento e setenta e cinco vírgula quarenta metros quadrados, e logradouro

com a área de dois mil e trinta e dois vírgula vinte metros quadrados, a confrontar a norte com herdeiros de

Francisco Granja e outros, a sul com António Carreira Fonseca, a nascente com Travessa do Barreirão e

herdeiros de Francisco Ferreira Granja e a poente com Maria Zulmira Ribeiro Pavoeiro Lopes, inscrito na

matriz predial respectiva, em nome de António Branco da Silva, sob o artigo 4.544, com o valor patrimonial

tributário e atribuído de trinta e dois mil novecentos e quarenta euros, não descrito na Conservatória do

Registo Predial de Alcobaça. Que o identificado imóvel veio à sua posse, por volta do ano de mil novecentos e

noventa e nove, por doação meramente verbal feita pelos seus pais, o indicado António Branco da Silva e

esposa Joaquina Vitória Ribeiro, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes em 15 Rue

Dominique Turc Bat A 12000, Rotez, França, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer

escritura pública, nem tendo agora, ele justificante, qualquer documento válido para proceder ao seu registo

na Conservatória. Que, por falta de título, não tem ele justificante, possibilidade de comprovar pelos meios

normais, o seu direito de propriedade. Mas a verdade é que é ele o único titular deste direito, pois vem pos-

suindo o mesmo imóvel desde aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome

próprio e na firme convicção de não lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja

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

tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível para seu benefício e pagando os

respectivos impostos. Deste modo, a realidade é que é ele quem explora o referido imóvel desde que entrou

na sua posse, há, portanto, mais de vinte anos, tendo usado e cuidado do prédio, tal como qualquer propri-

etário dele trataria, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptí-

vel, para seu benefício, zelando pela sua conservação, procedendo a obras de reparação e pintura, sendo tam-

bém do conhecimento de toda a gente que é o legítimo proprietário do imóvel. 

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)

Rua Adriano Lucas - 3020-265 Coimbra
Telef.: 239 499 922 * Fax: 239 499 981

e-mail: mtl-fig@fig.pt
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08 de junho de 2022 zx23xz desporto

Desporto

Joaquim José Paparrola

zx A equipa sénior masculina do

Cister SA, comandada por Rui Medeiros,

sagrou-se vencedora da Taça da Prova

Complementar da 3ª divisão nacional da

AA de Santarém, ao vencer no seu pavi-

lhão o CA Salvaterra de Magos, (36-33).

Os cistercienses chegaram ao triunfo

com os golos de, Ricardo Valbom, (11),

Tomé Figueiredo, (9), Diogo Santos, (8),

Sandro Machado, (3), Pedro Peixoto, (2),

Tiago Pescadinha, Dinis Ferreira, e

Diogo Marques.

NDFAC foi 4º classificado no

Nacional da 2ª Divisão.

Referente à 9ª e última jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão,

Grupo B, zona 2, o Nazaré Dom Fuas

Andebol Clube, (NDFAC), de Rui Manuel

Ferreira, foi a Castelo Branco vencer com

toda a naturalidade a AD Albicastrense,

(28-34). Uma exibição bem conseguida

por parte da turma nazarena alicerçada

nos golos de, Freyddy Lores, (8), Renato

Ribeiro, (7), Carlos Machado, (4), José

Silva, (4), Tomás Chicharro, (3), Hélio

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

Andrade, Feliz Samassolo, e Nuno

Florência, um golo cada. Na jornada 8, o

NDFAC recebeu e venceu a AD Academia

Andebol SPS, (34-29). Marcaram pela

equipa da Nazaré: Freyddy Lores, (9),

Paulo Andrade, (7), José Silva, (3), Hélio

Pina, (3), Feliz Samassolo, (3), Renato

Ribeiro, (3), Nuno Florência, (3), Tomás

Chicharro, Carlos Machado, e Gil Santos

um golo cada. 

Em jogo da ronda 7, os azuis e bran-

cos do Dom Fuas, foram a Coimbra

vencer a Académica local, (20-26), com

golos de, Renato Ribeiro, (9), Tomas

Chicharro, (4), Hélio Pina, (4), Henrique

Bilhastre, (3), Nuno Florência, (2)

Freyddy Lores, José Silva, Paulo

Andrade, e Oswen Maletat. Na jornada 6,

o NDFAC venceu no seu reduto o

Estarreja AC, (33-24). Marcaram pela

equipa nazarena: Tomás Chicharro, (6),

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

Feliz Samassolo, (3), Paulo Andrade, (3),

Hélio Pina, (2), José Silva, (2), Henrique

Bilhastre, (2), Nuno Florência, Gil

Santos, João Quinzico, e Carlos

Machado. Na tabela o NDFAC ficou no 4º

lugar com 46 pontos. zx

Andebol: Seniores Masculinos do NDFAC terminam temporada no 4º lugar

Seniores Masculinos do Cister SA
venceram Prova Complementar

Cister SA vence Prova Complementar da 3ª Divisão Nacional NDFAC fez uma boa temporada na 2ª Divisão

DR JJP

Joaquim José Paparrola

zx Na 26ª e ultima jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão,

Zona Sul, a Biblioteca IR de Fábio

Barqueiro, perdeu fora com a Juventude

Salesiana, (8-3). 

Já com a manutenção garantida, os

valadenses deram tudo para pontuar

mas tal não foi possível. Marcaram pela

BIR: Miguel Vicente, (2) e André Ramos.

A contar para a ronda 25, os valadenses

receberam e venceram a UD

Vilafranquense, (4-3), com golos de

David Costa (3), e Miguel Vicente. Com

este resultado a equipa valadense termi-

nou no 11º lugar da tabela com um total

de 25 pontos.

Nacional de Sub 19

A contar para a 11ª jornada do

Campeonato Nacional de sub 19, Zona

Sul, o Hóquei de Turquel, perdeu em

casa com o Sporting CP, (0-4). 

Na ronda 10, o HCT venceu fora o

Alenquer e Benfica, (4-5), com golos de,

Salvador André, (2), Lucas Gonçalves,

José Tiago, e Tomás Adam. 

Na jornada 9, os turquelenses vence-

ram no seu pavilhão, o CD Paço de

Arcos, (3-2), com golos de José Tiago, (2)

e Guilherme Luís.  Quando estão decor-

ridas 11 jornadas, o HCT está no 4º lugar

com 16 pontos.

Nacional de Sub 17.

Em jogo da 10ª jornada do

Campeonato Nacional de sub 17, Zona

Sul, o Hóquei de Turquel, perdeu em

casa com alguma surpresa com o CD

Paço de Arcos, (2-5).

Na jornada 9 desta competição, os

hoquistas turquelenses perderam no

pavilhão João Rocha com o Sporting CP,

(5-3). Martim Vicente, Tomás Vicente, e

Lucas Serrazina, marcaram parta o

HCT. 

Em jogo da ronda 8, o HCT foi vencer

fora o Parede FC, (2-4), somando assim a

8ª vitória consecutiva. 

Na jornada 7, o HCT recebeu e venceu

o SL Benfica por 5-4, com golos de

Martim Vicente (4) e Lucas Serrazina.

Com 10 rondas jogadas, os turquelenses

ocupam a 1ª posição na tabela em con-

junto com o Sporting CP, com 24 pontos.

zx

Hóquei em Patins: Turquel em sub 17 e sub 19 com boas prestações até ao momento nos nacionais.

Biblioteca termina campeonato
da 2ª Divisão no 11º lugar

zx Realizou-se no passado dia 28 de Maio

no Casino da Figueira da Foz, o Brothers

League XI, com a disputa do Titulo

Nacional. Quem esteve em grande nesta

competição foi a atleta Francisca Caiado

Cardoso da Escola de Kickboxing

Fernando Paulo, (EKFP), que venceu o seu

combate na vertente de K1 Neo Pro 60 kg.

Para o treinador Fernando Paulo"

Terminámos esta gala fabulosa com uma

grande vitória da nossa Francisca

Cardoso, e um match nulo com sabor a

vitória do nosso Duarte Santos. Uma exce-

lente prestação da nossa equipa mais uma

vez nos grandes palcos nacionais. "Disse o

treinador da EKFP. zx JJP

Kickboxing: Francisca Cardoso brilhou no Casino
da Figueira da Foz

zx  O atleta alcobacense Tiago

Santos, esteve a representar a

Seleção Nacional de Juniores,

Trophée Centre Morbihan, que

se correu no fim do mês de Maio

na Bretanha, França. 

Tiago foi 21º classificado da

Juventude, numa prova que contou

para a Taça das Nações. Na primeira

etapa, com um percurso de 115,6 kms,

Tiago Santos ficou no 73º lugar. Na

segunda etapa o ciclista do ACC/CA,

fez no contrarrelógio individual, entre

Réguiny e Evellys com uma distância

de 7 quilóme-tros da prova, fez

9m:54s:64. 

Na terceira etapa desta competição,

Tiago Santos, na prova em linha com

109,9 quilómetros, e com dois prémios

de montanha, um de primeira e outro

de segunda categoria, entre Buléon a

Locminé, foi o 55º classificado, tendo

terminado esta competição no 63º

lugar. zx JJP

Ciclismo: Tiago Santos foi 21º na classificação da Juventude

DR



Concertos e iniciativas
culturais pelas
Esquininhas da Nazaré

zx O evento apresenta-se ao público em

duas datas

As esquinas mais emblemáticas da Vila da

Nazaré voltarão a ser o palco privilegiado da

música, com a aposta da Autarquia a centrar-se

nos artistas locais.

Dez momentos, de música e teatro,

preenchem o cartaz do "Esquininhas 2022", uma

iniciativa da Câmara Municipal, que andará

pelas ruas mais emblemáticas da praia. Cada

apresentação terá a duração de 45 minutos.

PROGRAMAÇÃO

18 de Junho

15h - 15h45 Teatro Infantil, com Direção de

Tânia Chita -

Miradouro da Rua

do Norte

16h - 16h45:

"Origens", com Cláudia Zarro e Hugo Faustino -

Largo da Boa Vista

17h - 17h45: Loco Duo (Flauta e cla-rinete) -

Adelino Mota - Rua Três de Setembro

18h - 18h45: SalvAngel (Miguel Ângelo e

Pedro Salvador) - Rua da Graça

19h - 19h45: Farratuga - Rua da Caridade

19 de Junho

15h - 15h45: Dixie Naza - Praça Sousa

Oliveira até à Avenida

16h - 16h45: Tuna US (Universidade Sénior) -

Rua das Cabanas

17h - 17h45: Vítor Copa e Pitúfequer - Rua da

Liberdade

18h - 18h45: Sons d'Afro - Rua Gil Vicente

19h - 19h45: Teatro "Maria Emília" de Alves

Redol - Praça Sousa Oliveira zx 

zx O 31º aniversário da elevação de Valado

dos Frades a vila será celebrado de 12 a 28 de

junho com várias atividades.

Integrado na recuperação de tradições,

realizar-se-ão o Passeio de Pasteleiras e a

Corrida de Carrinhos de Rolamentos, com

inscrições obrigatórias de participantes.

O dia da vila, que se assinala a 20 de junho,

será festejado com a habitual cerimónia proto-

colar (10h00) e com a atuação do Rancho

Folclórico Flores do Campo (21h00).

Teatro, jogos tradicionais e Santos

Populares, numa organização de todas as cole-

tividades da freguesia (antigas escolas

primárias) completam a ofertas do cartaz das

Festas da Vila. zx 

Festas da Vila de Valado
dos Frades

PUB.


