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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 famílias portuguesas têm

vindo a deparar-se com cons-

tantes aumentos de preços, e o

anunciado aumento da fatura de

gás natural traz novas preocu-

pações para os consumidores.

Atualmente, a tarifa regulada de gás

natural é a tarifa mais barata e será a

melhor opção para os consumidores,

pelo que a DECO vê muito satisfatoria-

mente a possibilidade de os consumi-

dores interessados poderem regressar

ao mercado regulado e, assim, benefi-

ciarem de uma tarifa regulada.

Nos termos da Lei, o comercializador

não pode impor alterações contratuais

aos consumidores, durante a vigência

do seu contrato, no entanto pode apre-

sentar uma proposta com essa alte-

ração contratual, neste caso do preço,

com uma antecedência mínima de 30

dias face à data em que se vai efetivar o

aumento do preço. 

Nessa proposta de alteração contra-

tual deve informar o cliente da possibi-

lidade de não aceitar a alteração pro-

posta e de pôr fim ao contrato, sem

qualquer custo.

Assim, o consumidor tem o prazo de

30 dias contados da data em que rece-

beu a comunicação do aumento de

preço para responder se aceita ou não

a proposta. Caso pretenda não aceitar

deverá informar o seu atual comercia-

lizador e posteriormente efetuar a

mudança de comercializador. Para tal,

basta que contacte o novo comercia-

lizador e celebre novo contrato. Será o

novo comercializador que trata e efeti-

va a mudança junto do antigo comer-

cializador, para que não fique com o

fornecimento de energia interrompido.

A DECO aconselha, por isso, a que,

quando a medida entrar em vigor, pre-

visivelmente após 1 de outubro, os con-

sumidores façam simulações para ve-

rificarem qual a tarifa mais acessível e

adequada ao seu perfil de consumo.

Caso a tarifa regulada seja efetiva-

mente a mais barata e se o atual co-

mercializador não disponibilizar uma

tarifa equiparada à do mercado regula-

do, os consumidores poderão celebrar

contrato com um comercializador de

último recurso.

Antes de efetuar a mudança, acon-

selhamos a que efetue uma simulação

para confirmar qual efetivamente é a

tarifa mais barata. Para o efeito a ERSE

(Entidade Reguladora dos Serviços

Energéticos) disponibiliza um simu-

lador, o qual poderá aceder no seguinte

link Simulador e Comparador de

Ofertas Comerciais - Homepage

(erse.pt). Até ao momento, efetivamente

a tarifa do mercado regulado é a tarifa

mais barata. 

Também no site da ERSE pode

encontrar a lista de todos os comercia-

lizadores a atuar no mercado livre, bem

como, de todos os comercializadores de

último recurso que atuam no mercado

regulado, através do seguinte link

ERSE - Comercialização

Para ter apoio na verificação da tari-

fa mais adequada ao seu perfil de con-

sumo, fazer simulações e ter um acon-

selhamento personalizado para

redução do consumo de energia e con-

sequentemente da sua fatura, contacte

o Gabinete de Aconselhamento de

Energia da DECO através do ener-

gia@deco.pt, formulário site ou

Whatsapp 966 449 110

Em caso de dúvidas relativas à pro-

posta que recebeu, contacte-nos! zx

A DECO RIBATEJO E OESTE informa
que se mantém disponível diariamente
para esclarecer as dúvidas dos con-
sumidores, de forma a mantê-los infor-
mados e mais protegidos. O apoio
jurídico decorre de segunda a sexta-
feira, por marcação. Pode entrar em
contacto connosco através do nosso
endereço eletrónico: deco.ribate-
joeoste@deco.pt e/ou através do
seguinte contacto telefónico: 243 329
950.

Descubra uma nova
DECO em deco.pt

DECO informa:

Mercado Regulado do gás natural

zx As campanhas de maçã e

de vinho de 2022 deverão sofrer

quebras entre os 10 e os 20%.

São consequências do tempo seco

registado na Região, e em todo o ter-

ritório nacional, desde o inverno pas-

sado.

Numa altura em que decorre a

campanha da apanha da Maçã de

Alcobaça, estima-se que o resultado

final registe uma quebra na ordem

dos 20%

Jorge Soares, presidente da asso-

ciação de produtores, refere que a

redução na quantidade está rela-

cionada com o longo período de seca

e as temperaturas "extremamente

altas" vividas em toda a região.

Segundo este responsável, os cál-

culos realizados no começo a primav-

era anunciavam "um ano de recursos

hídricos deficientes devido à ausên-

cia chuva no Inverno", razão pela qual

se implementaram "inúmeras medi-

das restritivas e de poupança de

água".

Jorge Soares considera que "foi um

milagre para muitos fruticultores

terem conseguido manter vivas as

plantas e as maçãs até a colheita". zx

Seca provocou quebras na produção
agrícola da Região
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Nazaré marca presença em Congresso
sobre mobilidade

zx A Nazaré marcou presença

no congresso Cidades que

Caminham, que se realizou nos

dias 8 e 9 de setembro, na

Fundação Manuel António da

Mota, na cidade do Porto.

O Presidente da Câmara Municipal da

Nazaré, Walter Chicharro, participou no

Congresso "Cidades que Caminham",

que decorreu no Porto, com uma comu-

nicação inserida no painel "Boas práti-

cas de CIDADES QUE planeiam a

Caminhabilidade".

Este Congresso 2022, dedicou-se à

caminhabilidade, "atitude urgente da

saúde pública e na mitigação das alte-

rações climáticas, através do exercício

da elaboração dos PMUS - Planos de

Mobilidade Urbana Sustentável", explica

o Instituto de Cidades e Vilas com

Mobilidade, entidade organizadora do

evento.

Com o objetivo de promover o planea-

mento da mobilidade urbana, centran-

do-se no andar a pé enquanto forma

mais elementar e básica de deslocação,

e enquanto componente nevrálgica na

cadeia de mobilidade, o congresso con-

tou com a presença de vários convida-

dos ligados a esta temática, tais como o

Secretário de Estado da Administração

Local e Ordenamento do Território,

Carlos Miguel, o Secretário de Estado da

Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, o

Alcaide de Pontevedra, Espanha, Miguel

Lores, e a Secretária Geral da Red de

Ciudades que Caminan de Espanha,

Ana Montalbán. zx JL

DR

Walter Chicharro recebe reconhecimento de
mérito no Associativismo

Associação de Futebol
de Leiria entrega prémios
de mérito no associativis-

mo a três figuras da
Nazaré

zx Luís Vasco e José Adelino Vidinha

Vigia (a título póstumo) e Walter

Chicharro, presidente da Câmara da

Nazaré, receberam o prémio de mérito

no associativismo, na passada sexta-

feira, dia 16 de setembro, durante a XIII

Gala do Futebol Distrital, da Associação

de Futebol de Leiria, que decorreu na

Expocentro, em Pombal.

Numa noite de festa, com diversas

homenagens a clubes, jogadores, diri-

gentes, árbitros, treinadores cujos con-

tributos têm sido os de desenvolvimento

do futebol, futsal e futebol de praia dis-

trital, a Associação reconheceu "todo o

trabalho realizado ao longo dos últimos

anos em prol do futebol de praia" por

parte do presidente da Câmara da

Nazaré.

O prémio enaltece o empenho e dedi-

cação na promoção de condições "para

que o futebol de praia possa acontecer e

ser uma realidade na Nazaré, através da

criação de infraestruturas para acolher

eventos de futebol de praia, nomeada-

mente o Estádio do Viveiro", para além

do apoio dado aos atletas, clubes do con-

celho e à AF Leiria para a realização das

provas.

A Associação de Futebol de Leiria

considera que se deve a Walter

Chicharro "o reconhecimento mundial

da Nazaré" como "capital mundial do

futebol de praia, por todas as institu-

ições e agentes ligados à modalidade,

tanto em termos distritais, nacionais e

internacionais".

Ainda de acordo com a AFL, a realiza-

ção sistemática de eventos, traduz-se na

capacidade organizacional e infraestru-

tural "excecionais que a Nazaré apre-

senta para a realização" das provas.

Walter Chicharro agradeceu "o reco-

nhecimento à aposta, por parte da

Autarquia, no desporto e futebol de

praia, em particular, como fator de afir-

mação nacional e internacional da

Nazaré."

Luís Vasco, que terminou a sua li-

gação à AF Leiria, foi homenageado pela

carreira desportiva e disponibilidade

por "cooperar e ajudar a desenvolver o

futebol distrital de Leiria".

Já a homenagem a título póstumo a

Zé Adelino, sócio de mérito da

Associação, visou agradecer, entre out-

ros aspetos, "todos os anos em que

esteve ligado ao futebol distrital, con-

tribuindo assim para o seu desenvolvi-

mento.

Para além dos prémios de mérito no

associativismo foram, ainda, distingui-

dos os seguintes clubes, equipas, atletas

e um estudo com os prémios:

Convocados para Estágio de

Preparação

Sub-14

Ana Machado -GD Os Nazarenos 

Futebol 2021/2022

Emanuel Cardoso - promovido ao

quadro de árbitros C4

Futebol de Praia

AACD O Sótão

Internacionais - época 2020/2021: Ana

Correia, Petra Reis, Carolina Ferreira,

Mariana Rosa, Inês Cruz, Ema Toscano

AACD O Sótão

Taça Distrito de Leiria

Época 2021/2022 (feminino e masculi-

no)

AACD O Sótão

Campeão Nacional

Época 2018/2019 (masculinos)

Época 2020/2021 (femininos)

Estudos do Futebol Distrital

Edi Milhazes

Estudo: "Multi-alavancagem estraté-

gica dos eventos de futebol de praia real-

izados na Nazaré". zx 

zx Aproxima-se o fim do prazo

para a submissão de candidaturas

ao Regulamento de Apoio às

Associações Desportivas do

Concelho da Nazaré (RAADCN)

para o ano 2023, que prevê três for-

mas de auxílio à prática desporti-

va.

O Regulamento tem por objetivo definir

a metodologia e os critérios de apoio às

estruturas associativas sedeadas no con-

celho, de forma a consagrar uma prática

de transparência, rigor e imparcialidade

nas relações estabelecidas entre a

Autarquia, e todas as entidades que pro-

movem a prática do desporto.

Para o Apoio à Atividade Regular, des-

tinado aos escalões de formação que

desenvolvam uma atividade regular de

treinos com competição, o prazo limite

para a entrega das candidaturas é 30 de

setembro.

Recorde-se que as candidaturas

entregues entre os dias 1 e 31 de outubro

de 2022 terão uma penalização de 5%,

sendo que as que forem entregues a par-

tir de 1 de novembro de 2022 terão 25%

de penalização em relação ao valor do

cálculo efetivo para a atribuição de sub-

sídio neste âmbito.

Já o Apoio à Atividade Pontual, cuja

candidatura pode ser feita durante todo o

ano, funciona de forma diferente.  As

candidaturas entregues com mais de

sessenta dias de antecedência em

relação à data de realização do evento

não terão penalização, mas as que forem

apresentadas entre os 60 e os 45 dias de

antecedência (em relação à data de rea-

lização do evento) sofrerão uma pena-

lização de 25% no valor do cálculo efetivo

para a atribuição de subsídio neste

âmbito. A apresentação de uma candi-

datura com menos de 45 dias de ante-

cedência só obterá apoio logístico.

Para além destes apoios, o Município

criou a rubrica: “Outros Apoios”, que

inclui ajudas não previstas nos anteri-

ores, para a qual se poderão candidatar,

entre outros, escalões seniores,

aquisição de viaturas, obras de melhora-

mento de instalações. Neste caso, o

prazo limite para entrega das candida-

turas termina no próximo dia 30 de

setembro. zx

Candidaturas ao RAADCN para o ano 2023 quase a fechar

DR
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zx O corpo do cidadão francês, de

31 anos, que estava desaparecido

desde do passado dia 9 de setem-

bro, em resultado do arrastamen-

to por uma onda, na praia do

Norte, na Nazaré, foi encontrado

no passado dia 13, na praia do

Areeiro, na Nazaré.

O alerta foi dado, pelas 14.46, por um

turista canadiano, que viu o corpo no

areal da praia, tendo o óbito sido decla-

rado pelo delegado de saúde. O corpo foi

transportado pelos bombeiros para o

Instituto de Medicina Legal de Leiria,

após indicação do Ministério Público,

para ser autopsiado.

Recorde-se que o homem, de

nacionalidade francesa, desapareceu

na praia do Norte, no passado dia 9,

após ter sido arrastado por uma onda

enquanto caminhava pelo local.

Após alerta dado pelas 14h00 para o

Centro de Coordenação de Busca e

Salvamento Marítimo de Lisboa, para

uma pessoa em risco de afogamento,

foram acionados meios da Estação

Salva-vidas da Nazaré, da carrinha de

vigilância às praias do projeto

SeaWatch, da Polícia Marítima da

Nazaré e dos Bombeiros Voluntários da

Nazaré.

Os meios de socorro constataram que

duas pessoas tinham sido arrastadas

por uma onda, sendo que uma delas foi

resgatada para terra com o apoio de

populares que se encontravam no local,

tendo sido de seguida assistida pelos

elementos dos Bombeiros Voluntários

da Nazaré.

A segunda vítima, o homem de 31

anos, encontrava-se desaparecida no

mar.

As buscas decorrem no mar com uma

embarcação e uma mota de água da

Estação Salva-vidas da Nazaré e com

uma embarcação marítimo-turística

que se encontrava nas proximidades e

por terra com elementos do Projeto

"SeaWatch" e da Polícia Marítima, apoia-

dos por um drone, bem como elementos

dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.

A participar nas buscas esteve tam-

bém uma aeronave da Força Aérea

Portuguesa.

Para o local, no dia do desaparecimen-

to foram mobilizados 23 operacionais,

oito viaturas e um meio aéreo, de acordo

com a página na Internet da Autoridade

Nacional de Proteção Civil. zx JL

Corpo de cidadão francês arrastado
pelo mar foi encontrado

DR

zx  A Unidade de Controlo

Costeiro (UCC) apreendeu 560

quilos de pescada branca subdi-

mensionada, no Porto de Pesca

da Nazaré.

No âmbito de uma ação de fiscaliza-

ção, do Subdestacamento de Controlo

Costeiro da Nazaré, realizada no pas-

sado dia 6 de setembro, que visava

controlar a comercialização, trans-

porte e armazenamento de pescado

fresco, os militares da Guarda dete-

taram um indivíduo que efetuava o

transporte de mais de meia tonelada

de pescada, no interior do recinto do

porto de pesca, sem que tivesse a

medida mínima estipulada por lei para

ser comercializada, resultando na sua

apreensão.

No decorrer da ação policial foi iden-

tificado um homem de 45 anos, e ela-

borado um auto de contraordenação,

cuja coima pode ascender ao valor de

37 500 euros.

O pescado apreendido, depois de

submetido à verificação higiossa-

nitária, foi entregue a várias institu-

ições de solidariedade social.

A GNR salienta que a prática de uma

pesca sustentável, que respeite a

natureza e a integridade dos ecossis-

temas, contribui para a conservação

das unidades populacionais de peixes

e, ao mesmo tempo, para a criação de

condições de prosperidade e emprego

no setor das pescas. zx

Apreensão de mais de meia tonelada de
pescada subdimensionada

DR

zx A Yamaha Portugal e os Bombeiros

Voluntários Nazaré celebraram um pro-

tocolo "YAMAHA + VIDA / NAZARÉ +

VIDA" destinado à cedência de uma

scooter Yamaha XMax 125, com os

equipamentos de emergência

necessários, para utilização no serviço

de emergência pré-hospitalar.

"Este projeto encerra em si mesmo a

pretensão da XMAX 125, poder prestar

um mais célere e qualificado socorro

numa altura do ano em que a maioria

das ruas e avenidas da Nazaré se

encontram extremamente congestio-

nadas pelo acréscimo de trânsito sem-

pre registado durante a época balnear e

que decorre do significativo aumento

que advém da população flutuante

durante as férias de verão na Nazaré",

revela a empresa.

Para o comandante dos Bombeiros da

Nazaré, Mário Cerol, a corporação "tem

de seguir o seu percurso de moderniza-

ção e adaptação a novas realidades e

acompanhar em qualidade de socorro

todo este sucesso e potencial do conce-

lho da Nazaré".

"Este é um projeto inovador no

Distrito de Leiria que nos enche de

orgulho, que nos aproxima cada vez

mais das pessoas e nos permite maior

celeridade no socorro".

No primeiro dia de serviço a mota de

assistência realizou duas intervenções

de apoio. zx JL

Bombeiros da Nazaré dispõem de uma mota
de emergência pré-hospitalar



21 de setembro de 2022  zx5xz nazaré

Nazaré

Museu na Nazaré vai ser
requalificado e adotar novo
conceito museológico

zx  O Museu Dr. Joaquim Manso,

guardião das memórias da comu-

nidade da Nazaré, na sua relação

com o mar, vai ser requalificado.

A Direção Regional de Cultura do

Centro (DRCC) têm em curso o seu

processo de requalificação do Museu,

que inclui a elaboração dos projetos de

arquitetura e especialidades para a

reabilitação do edifício, assim como a

elaboração de um novo programa muse-

ológico e projeto museográfico, cujo

investimento total ronda 1,1 milhão de

euros (ME).

Segundo a diretora Regional de

Cultura do Centro, Suzana Menezes,o

novo projeto museográfico irá contar a

história das memórias da comunidade

da Nazaré e da relação desta comu-

nidade com o mar. "Dentro desta compo-

nente, serão preservadas as "memórias

imateriais", através do processo de digi-

talização das memórias da comunidade,

a "digitalização de património material"

e, ainda, um "discurso criado com base

em todas estas dimensões - dimensão

do património material e imaterial".

O procedimento para a reabilitação do

edifício poderá ser adjudicado dentro

em breve. zx  JL

A Rodoviária
do Oeste retomou
paragens em
Valado dos Frades

zx  A Rodoviária do Oeste reto-

mou, no dia 16 de setembro, as

paragens na Rua Professor

Arlindo Varela, denominadas de:

"Estação", "Praça 25 de Abril" e

"Escola Primária", em Valado dos

Frades. As paragens provisórias

criadas na Av. da Nazaré serão

suprimidas, refere a RDO a

propósito do trajeto das carreiras

interurbanas. zx 

Feira Semanal
já foi retomada

zx A Feira Semanal da Nazaré,

que se realiza às sextas-feiras,

nas imediações do Bairro dos

Pescadores, foi retomada, após

um período de paragem pelo

verão, a partir do próximo dia 9

de setembro.

A feira é, todos os anos, cance-

lada durante os meses de julho e

agosto, devido à necessidade de

lugares para o estacionamento,

cuja procura aumenta conside-

ravelmente com a chegada do

verão e a vinda de visitantes e tu-

ristas. zx 

Histórias de Maya
Gabeira contadas
em filme

zx A história de Maya Gabeira,

desde sua experiência de quase

morte em 2013 até à sua busca

para bater um recorde mundial

na Nazaré, é contada no novo

filme estilo documentário, que se

chama "Maya and the Wave".

Stephanie Johnes dirigiu o

filme e está atualmente em

exibição no Festival Internacional

de Cinema de Toronto. zx 

zx O projeto de requalificação

do edifício da antiga câmara, na

Pederneira, para onde está desti-

nada a instalação do tribunal, foi

aprovado pelo Instituto de

Gestão Financeira e Equipamen-

tos de Justiça.

Para Walter Chicharro, que anunciou

a aprovação durante a última reunião

camarária, este tem sido "um processo

extremamente longo, extremamente

moroso e um pouco dolorido, a ponto

de ter tido a necessidade de várias

vezes chamar a atenção das ministras

relativamente a esta matéria".

O Presidente da Câmara voltou a

sublinhar que só aceitaria o Município

da Nazaré, proprietário do edifício,

como dono da obra, tendo sido esta

uma das principais questões de pro-

longamento do debate entre entidades.

A obra pode ser lançada a concurso

a breve prazo, mas antes terá que ser

apresentada em reunião de Câmara

para discussão.

O município cedeu aquele edifício ao

Ministério da Justiça, para ali fun-

cionar o Tribunal da Nazaré, há cerca

de 3 anos. zx  JL

Requalificação dos antigos Paços
do Concelho da Pederneira

zx A Trelas Soltas - escola de treino e

modificação comportamental vai

dinamizar a primeira colorun, em que

os cães também podem participar, no

mês de outubro, na Nazaré.

As iniciativas da escola surgiram

como uma "necessidade de comple-

mento dos treinos", explica Carlos Cruz,

treinador de cães, que espera a adesão

de 300 a 400 pessoas, e cerca de 250

cães.

A corrida programada terá um per-

curso de 5 quilómetros, da floresta à

beira-mar, na praia do Norte, para

observar o pôr do sol.

A participação no evento tem o custo

de 12,5 euros, que dá direito a uma

mala, uma t-shirt, óculos de proteção e

a brindes dos parceiros presentes, e

deve ser feita por inscrição na página

online indicada pela Trelas Soltas.

Este evento, que se constitui como

uma oportunidade de trabalhar com-

petências como o andamento à trela e

de os cães socializarem com outros

patudos, tem, também, um carácter

solidário, já que 10 por cento do valor da

inscrição irá ser entregue a uma associ-

ação de proteção de animais do distrito

de Leiria. zx

"Cãolorun" em outubro na Nazaré
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Alcobaça

zx  A Câmara de Alcobaça irá

libertar terrenos para a cons-

trução de casa no concelho e

aumentar a oferta que é, neste

momento, quase inexistente na

freguesia sede, apesar do grande

volume de casas inabitadas e em

ruína.

O Presidente da Autarquia, Herminio

Rodrigues, admite que para haver mais

habitação "são precisos investidores",

tendo afirmando que se encontra, pes-

soalmente, envolvido no esforço de tra-

zer esse capital ao concelho.

"Estou a falar com investidores na

área, que não temos tido, nos últimos

anos, pois sem investimento não há

habitação, o que, infelizmente, é um

problema de Alcobaça. É uma cidade

que não está descaracterizada pela

cons-trução, mas tem défice de con-

strução", refere o autarca que gostava

que existissem mais ruas com prédios

para habitação para que "mais popu-

lação se pudesse fixar".

O autarca reconhece que o problema

não é exclusivo da sede do concelho, e

adianta que a Câmara tem "terrenos que

queremos colocar no mercado, con-

tribuindo, com isso, para que mais pes-

soas se fixem no território," por meio da

oferta de imobiliário. zx  PA

Câmara vai libertar terrenos
para atrair investimento
em imobiliário

zx  A Fundação Maria e Oliveira

deu início às obras de requalifi-

cação e ampliação da estrutura

residencial para idosos.

A intervenção, que representa um

investimento de 500 mil euros compar-

ticipada em 85% em sede de FEDER, irá

incidir sobre as partes comuns do edifí-

cio, quartos e casas de banho.

"A Fundação Maria e Oliveira é uma

das instituições de apoio social mais

antigas de todo o distrito de Leiria. Ao

longo de décadas, a Fundação serviu

todo o concelho, acolhendo e protegen-

do os seus utentes, dando-lhe as me-

lhores condições de vida numa idade

particularmente vulnerável. Esta obra

é, pois, fundamental para alavancar o

seu serviço para patamares superiores

de excelência e de solidariedade para

com a nossa comunidade sénior", afir-

mou o Presidente da Câmara Municipal

de Alcobaça, Hermínio Rodrigues em

visita oficial às instalações da institu-

ição.

Além do apoio financeiro, a Câmara

Municipal prestou igualmente apoio

técnico na elaboração da candidatura e

na execução da obra.

A primeira fase desta intervenção

tem prazo de execução previsto para

junho de 2023.

Sobre a Fundação
Maria Oliveira

A fundadora, D. Maria do Carmo

Eliseu e Oliveira e o marido, Sr. Manuel

José de Sousa e Oliveira, viveram em

Alcobaça na segunda metade do século

XIX e início do século XX.

Foi depois de enviuvar de Manuel

José de Sousa e Oliveira que, a 4 de

Maio de 1913, Maria do Carmo Eliseu e

Oliveira acolheu na sua casa, pela

primeira vez, 12 pessoas idosas. Esta

situava-se na cerca do Mosteiro de

Santa Maria de Alcobaça, na ala sul e

começou por se denominar "Asilo de

Velhinhos Maria e Oliveira".

Depois da morte da fundadora, em

1921, o Asilo recebeu alvará pelo

Governo Civil de Leiria, tendo funciona-

do na Ala Sul do Mosteiro até 1969, ano

em que se transferiu para instalações

devolutas no Asilo e Infância Desvalida

Álvaro Possolo, tendo o edifício sofrido

a primeira ampliação em 1986. Em

1975, a Fundação Maria e Oliveira cele-

brou um protocolo com a Segurança

Social para comparticipação dos idosos.

Em 1984 foi constituída como I.P.S.S.

e em 1991 a Instituição já tinha as valên-

cias de Apoio Domiciliário, Centro de

Dia e Lar Residencial. A Creche e

Jardim de Infância "O Ninho" passou a

integrar a instituição em Janeiro de

1999. Em 2001 surge o Centro de

Convívio e a partir de 2006 também

surgiu a Universidade Sénior (Usalcoa)

e em 2009 foram construídos 19 fogos

de Habitação Social destinados a

famílias carenciadas do concelho.

Atualmente, a estrutura residencial

da Fundação acolhe 87 utentes. zx 

Fundação Maria e Oliveira beneficia
de obras de requalificação e 
ampliação da estrutura residencial

Concurso para
recrutamento de
Bombeiro Sapador

zx Está a decorrer o procedimen-

to concursal para preenchimento de

8 postos de trabalho, na carreira e

categoria de Bombeiro Sapador.

Todas as informações sobre este

concurso podem ser consultadas na

página da OesteCIM. zx 

Aberto o Centro de
Vacinação Covid-19
no Mercado de
Alcobaça

zx O Centro de Vacinação Covid-

19 de Alcobaça reabriu no passado

dia 8 de setembro, estando a fun-

cionar no Mercado Municipal de

Alcobaça de terça a sábado, das

9h30 às 17h00.

O agendamento da vacinação é

feito de acordo com as orientações

da Direção Geral de Saúde. zx 

Junta de Freguesia
de Alcobaça e
Vestiaria inaugura
novos trilhos

zx A União de Freguesia de

Alcobaça e Vestiaria (UFAV) inau-

gurou dois novos trilhos que inte-

gram o projeto de exploração dos

trilhos da Vestiaria.

Dia próximo dia 24 de setembro,

inserido nas comemorações de

Santo António, que se realizam nos

Casais da Vestiaria, realizar-se-ão 2

caminhadas pelos dois novos tri-

lhos: o TRILHO SENIOR e o TRILHO

DO JAVALI (início às 16h00).

O Trilho Sénior tem aproximada-

mente 4 km e é de fácil realização.

Já o Trilho do Javali, com aproxi-

madamente 6,5 km é de dificuldade

média. zx 
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Francisco Gomes

zx Foi marcada para, esta

quarta-feira 21 de setembro, a

leitura da sentença do caso em

que dois militares da GNR de

Pataias são acusados de um

crime de ofensa à integridade

física qualificada, praticado

contra o proprietário de um

empreendimento turístico de

bungalows.

Na última sessão, realizada a 8 de

setembro no Tribunal de Alcobaça,

foram feitas as alegações finais. A

acusação sustentou que dois militares

excederam-se na força aplicada na

detenção do homem, considerando que

o queixoso não tinha praticado qual-

quer crime que justificasse tal ação. A

defesa disse que o queixoso inventou o

cenário por estar com o ego ferido e

apontou discrepâncias nas teste-

munhas apresentadas pela acusação.

O caso remonta a 15 de agosto de

2018, quando uma patrulha da GNR foi

chamada ao Land´s House Bungalows,

na Burinhosa, na sequência de uma

comunicação de desacatos com

clientes.

Chegados ao local, os militares não

vislumbraram qualquer desavença,

acabando por se dirigir ao propri-

etário, que, alegadamente insatisfeito

com o tempo de resposta, lhes pediu a

identificação, ao que acederam, mas

que, de acordo com a GNR, ele próprio

terá recusado identificar-se quando

instado nesse sentido.

Ao invés, segundo a acusação,

entrou na sua viatura, iniciou a

manobra de marcha-atrás e "embateu

com o veículo na zona abdominal do

corpo" de um dos militares, que em

tribunal disse ter "caído, desampara-

do, de costas", sofrendo alguns feri-

mentos no joelho.

O militar ainda terá tentado fazer

parar o condutor, que terá gritado "vou

ao posto [da GNR]", supostamente para

ali relatar a situação de que queixava,

continuando a marcha, o que deu

origem a uma perseguição que veio a

terminar na vila de Pataias, após,

segundo a acusação, ter ignorado por

três vezes a ordem para parar e onde

um segundo veículo da GNR intercetou

o condutor. Foi retirado à força do

automóvel e algemado e depois detido.

Foi posteriormente constituído argui-

do pelo Ministério Público por resistên-

cia e coação e por um crime de con-

dução perigosa, mas o processo sofreu

uma reviravolta quando pediu abertura

de instrução e, em janeiro deste ano, o

juiz de instrução considerou que "os

indícios recolhidos não sustentam a

acusação".

No entender deste juiz, o propri-

etário da Land´s House "não dirigiu o

veículo" contra o militar, "muito menos o

atropelou e não o fez para impedir a

atuação legítima deste militar da GNR".

Também "não violou grosseiramente

regras de circulação rodoviária ao

recusar obedecer a ordem de paragem

não regulamentar e ilegítima, não tendo

colocado em perigo qualquer pessoa

com essa atuação", refere a decisão

instrutória, que despronunciou o

empresário e pronunciou os dois mi-

litares da GNR de Pataias envolvidos na

perseguição e que passaram a ser

arguidos, acusados da prática em auto-

ria material e na forma consumada de

um crime de ofensa à integridade física

qualificada.

Na reviravolta do processo, o juiz de

instrução considerou ter havido um

"desproporcionado recurso à arma de

fogo", quando o militar que disse ter

sido atropelado disparou um tiro para o

ar, e encetou uma perseguição ao pro-

prietário do parque de bungalows, ape-

sar deste ter feito saber que se dirigia

para o posto da GNR de Pataias.

Em resposta ao pedido de reforço

desta patrulha, uma outra viatura, com

três militares da GNR, acabou por inter-

cetar e deter o condutor, numa operação

em que, segundo o juiz de instrução, o

mesmo terá sido agredido pelos mi-

litares, ficando com hematomas na face

e nos lábios, fratura dos dentes e esco-

riações no abdómen e membros superi-

ores. zx

Alcobaça

Jovem desaparece no mar da Praia
de Vale Furado

Francisco Gomes

zx Foram finalizadas ao princí-

pio da tarde da passada segunda-

feira as buscas para encontrar o

jovem de 24 anos, refugiado ucra-

niano, que foi arrastado por uma

onda, na tarde de domingo, na

Praia de Vale Furado, em

Alcobaça. 

As buscas pelo jovem terminaram

sem que tivesse sido encontrado. A dura

realidade é que depois do grande

esforço de mobilização de meios desde a

altura do desaparecimento, encontrá-lo

com vida é um cenário quase afastado,

esperando-se que o mar se encarregue

ou não de devolver o corpo.

Estiveram empenhados, por via marí-

tima, uma embarcação e uma mota de

água da Estação Salva-vidas da Nazaré

e o navio Sagitário, da Marinha

Portuguesa, e, por terra, elementos do

Projeto "SeaWatch", da Polícia Marítima

e da GNR. Via aérea estiveram envolvi-

dos o helicóptero Koala, da Força Aérea

Portuguesa, e um drone da Polícia

Marítima.

No primeiro dia juntaram-se ao con-

tingente elementos dos bombeiros de

Pataias e a ambulância de Suporte

Imediato de Vida de Alcobaça.

As operações foram coordenadas pelo

capitão do porto da Nazaré, passando-

se agora ao patrulhamento normal

diário da costa pela Autoridade

Marítima Nacional.

Os familiares estão a receber apoio de

um psicólogo da Polícia Marítima,

depois de também terem sido acompan-

hados pelo Gabinete de Psicologia do

INEM.

O jovem desaparecido tinha escolhido

Portugal para se refugiar com a família,

saindo da Ucrânia pouco antes da guer-

ra ter início. Vivia em Coimbra e já esta-

va integrado no mercado de trabalho.

A vítima encontrava-se a banhos

numa praia que só tem vigilância em

julho e agosto. Estava na companhia da

irmã e do cunhado, que deram o alerta

quando se aperceberam do jovem em

dificuldades no mar, acabando por desa-

parecer, apesar dos esforços de alguns

banhistas para, num primeiro momento,

tentar salvá-lo.

A Autoridade Marítima Nacional tinha

divulgado na véspera do fim de semana

vários conselhos à população para ado-

tar comportamentos de segurança ao

longo da costa, dado ainda existirem

boas condições que atraem os banhistas

às praias, mesmo que já não se encon-

trem vigiadas.

Recordando que desde o início da

época balnear de 2022, a 6 de maio, já se

verificaram 790 ações de salvamento a

banhistas, registam-se, até ao momento,

vinte acidentes mortais, dos quais treze

são por afogamento em praias maríti-

mas, fluviais ou lacustres e noutras

zonas marítimas sob jurisdição da

Autoridade Marítima Nacional. Dos aci-

dentes mortais por afogamento, onze

ocorreram em praias não vigiadas e dois

em praias vigiadas.

Nesta fase final da época balnear, em

que parte das praias já não tem a vig-

ilância dos nadadores-salvadores, foi

reforçada a importância do cumprimen-

to de recomendações como frequentar

as praias permanentemente vigiadas,

vigiar permanentemente as crianças,

respeitar a sinalização das praias,

tomar refeições ligeiras, respeitar os

períodos de digestão e evitar entrar na

água de forma repentina, evitar as horas

de maior exposição solar (entre as 11h e

as 17h), não se colocar debaixo de

arribas instáveis e respeitar as indi-

cações dos nadadores-salvadores, dos

agentes da autoridade e dos elementos

de vigilância nas praias.

Na semana passada, na área da capi-

tania da Nazaré, deu à costa na praia do

Areeiro, na Nazaré, o corpo de um

homem de 37 anos, de nacionalidade

francesa, que se encontrava desapareci-

do desde o dia 9 de setembro, depois de

ter sido arrastado por uma onda na

Praia do Norte, no mesmo concelho, a

alguns quilómetros mais a sul. zx

Julgamento de militares com sentença
marcada para esta quarta-feira

DR
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Comitiva política sul-coreana visita
cidade de Alcobaça

zx Uma delegação política da

cidade metropolitana Ulsan,

Coreia do Sul, situada na costa

sudeste do país, efetuou uma visi-

ta oficial a Alcobaça no passado

dia 29 de agosto.

A comitiva foi recebida pela vice-pres-

idente, Inês Silva, nos Paços do

Concelho, e no Museu do Vinho, onde

foram abordadas as potencialidades do

concelho a nível de indústria, agricultura

e turismo.

O programa de visita da delegação

incluiu uma visita ao Museu do Vinho, ao

Mercado Municipal, ao Percurso

Camoniano, à loja Made In (Chitas de

Alcobaça) e ao Mosteiro de Alcobaça.

O intuito da visita, incluída numa

digressão Europeia, foi conhecer um

pouco da história dos produtos tradi-

cionais e da economia local, avaliando

assim medidas de revitalização dos

seus mercados tradicionais.

"Foi com muito orgulho que recebe-

mos esta comitiva da Coreia do Sul, que

nos procurou como um bom exemplo de

oferta das marcas tradicionais, com

grande peso económico, ligadas à agri-

cultura, à cerâmica à gastronomia, entre

outros setores. São bons contactos que a

autarquia deve preservar para futuros

intercâmbios", afirma o Presidente da

Câmara Municipal de Alcobaça,

Hermínio Rodrigues. zx PA

DR

zx O primeiro plenário do

Núcleo Territorial da Iniciativa

Liberal de Alcobaça decorreu no

passado dia 11 de setembro.

Para a Mesa do Plenário foram

eleitos: Felisbela Gens, Sandra Amaro,

Ruben Gomes, tendo fica na com-

posição do Grupo de coordenação

Local: Miguel Silvestre (candidato às

últimas eleições autárquicas), Susana

Martins, Ricardo Ferreira, Sónia

Conceição, Bruno Letra, Diogo Frazão e

Anabela Costa.

Depois da participação nas últimas

eleições autárquicas, com candidaturas

à Câmara Municipal de Alcobaça e à

Assembleia Municipal, o partido deu

"mais um passo da maior relevância na

sua afirmação e crescimento" referem

os seus responsáveis.

A Iniciativa Liberal de Alcobaça tem

como objetivo "transformar o debate

político local e aumentar a participação

cívica", sendo o combate à resignação e

desmotivação" um dos principais

desafios.

"Vamos lançar o maior inquérito

sobre a realidade local e o futuro de

Alcobaça alguma vez feito por um par-

tido político no concelho".

Entre outras medidas anunciadas

pelo IL está a procura e desafio a

embaixadores liberais de cada terra.

Continuaremos a apresentar as me-

lhores políticas públicas através dos

Lab 2460 e seremos uma oposição cons-

trutiva e exigente, ao mesmo tempo que

lutaremos pelo aumento dos níveis de

transparência nos processos de tomada

de decisão do Município". zx PA

Eleito Grupo de Coordenação Local
de Alcobaça da Iniciativa Liberal

DR

zx Alcobaça acolheu o 1ª

Encontro Nacional da Rede de

Cidades da Aprendizagem da

UNESCO que se realizou sob o

mote: "A Aprendizagem ao Longo

da Vida é o futuro das nossas

cidades".

Reuniram-se, no Cine-Teatro de

Alcobaça João D'Oliva Monteiro, os

Municípios portugueses que integram,

atualmente, a Rede Nacional das

Cidades de Aprendizagem. Esta estru-

tura visa apoiar uma prática de apren-

dizagem nas comunidades onde se

inserem, fomentando uma cidadania

ativa e lançando as bases para o

desenvolvimento sustentável.

Sustentabilidade, Equidade, Inclu-

são, Emprego, Empreendedorismo,

Expressão Cultural, Património e

Diversidade foram conceitos a explo-

rar nas diferentes apresentações efe-

tuadas por cada um dos Municípios

presentes.

"A 11 de janeiro de 1269, realizou-se

a primeira aula pública do país, no

Mosteiro de Alcobaça. Trata-se de um

inegável marco histórico que demons-

tra o espírito inovador deste ter-

ritório. Uma vez mais, Alcobaça mar-

car pela diferença e pela inovação,

promovendo o primeiro encontro das

cidades que integram esta prestigia-

da rede da UNESCO. A educação e o

ensino são valores universais do ser

humano e temos muito orgulho que

Alcobaça tenha acolhido esta iniciati-

va", destaca o Presidente da Câmara

Municipal de Alcobaça Hermínio

Rodrigues. zx

1ª Encontro Nacional da Rede de Cidades
da Aprendizagem da UNESCO
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zx A 8ª Edição do BOOKS &

MOVIES - Festival Literário e de

Cinema de Alcobaça regressará

em outubro (de 15 a 27 de outubro)

a Alcobaça.

Depois de Manoel de Oliveira, Mário

Zambujal, Rita Blanco, Ana Zanatti, Ruy

de Carvalho, Pepetela e Isabel Ruth, o

homenageado desta edição do festival

BOOKS & MOVIES será o escritor

Gonçalo M. Tavares, poeta e romancista

português reconhecido internacional-

mente.

Gonçalo Manuel Albuquerque

Tavares, mais conhecido como Gonçalo

M. Tavares, nasceu em 1970 na cidade

de Luanda, em Angola. Recebeu os mais

ilustres prémios em Língua Portuguesa,

entre eles o Prémio José Saramago, o

Prémio LER/Millenium BCP, o Prémio

Branquinho da Fonseca, o Prémio

Revelação de Poesia da Associação

Portuguesa de Escritores e o Grande

Prémio de Conto da Associação

Portuguesa de Escritores "Camilo

Castelo Branco".

Os seus livros estão traduzidos em

mais de 50 países e deram origem a

peças de teatro, dança, peças radiofóni-

cas, curtas-metragens e objetos de artes

plásticas, vídeos de arte, ópera, per-

formances, projetos de arquitetura,

teses académicas, etc., em diversos

países.

Já na sua 8ª edição, o Books & Movies

- Festival Literário e de Cinema de

Alcobaça, foi criado em 2014 com a pre-

missa de criar novos públicos e de

democratizar o acesso à cultura a todas

as gerações. Para o cumprimento deste

desígnio, a programação divide-se em

duas partes: programação para as esco-

las e programação para o público em

geral. Por uns dias, Alcobaça transfor-

ma-se num enorme palco onde cabem

todas as artes e todos os públicos num

festival que promove, divulga, home-

nageia e premeia a arte literária e arte-

vídeo.

Este é um dos momentos mais

aguardados do ano da programação cul-

tural da Câmara Municipal de Alcobaça.

O programa desta edição contempla 108

atividades com destaque para:

Apresentações Literárias: Encontro com

Escritores/Tertúlias/Contos, Sessões de

Cinema (com a presença de rea-

lizadores e atores), Peças de Teatro, con-

certos musicais e oficinas (inclui for-

mação sobre escrita, lecionada pelo

escritor homenageado Gonçalo M.

Tavares), Sessões de Books & Cooking e

Exposições.

Gala Books & Movies
Esta iniciativa tem vindo a cimentar o

seu posicionamento como um dos mais

prestigiados festivais do género, não

apenas pela qualidade da sua progra-

mação como também pelos objetivos a

que todos os anos se propõe: a democra-

tização do acesso à cultura e a formação

de novos públicos para os vários

géneros artísticos.

O festival possibilita a interação entre

o público e os agentes culturais das

áreas da literatura, cinema, dança, ilus-

tração, teatro e da música. A sua vasta

programação abrange vários públicos,

com uma importante componente

pedagógica.

"Anualmente, o festival Books &

Movies reveste-se de uma programação

eclética e de grande qualidade que

procura chegar a todos os tipos de públi-

co. É uma iniciativa que deixou já uma

forte marca em todo o território do con-

celho. Estamos a contribuir para a felici-

dade das nossas gentes e de quem nos

visita. Acreditamos que a cultura é um

pilar essencial da felicidade", afirma o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça Hermínio Rodrigues.

Como habitualmente, o festival irá

contar com algumas das personalidades

mais marcantes do panorama cultural

nacional. Nomes como João Botelho,

Alice Vieira, Helena Sacadura Cabral,

Richard Zimler, Nuno Nepumoceno,

José Milhazes e António Jorge Serafim

irão marcar presença partilhando a sua

experiência com a comunidade.

Este ano, o Books & Movies associa-

se às comemorações oficiais dos 100

anos de José Saramago, primeiro

escritor português galardoado com o

Prémio Nobel da literatura em 1998. O

centenário do nascimento de Saramago

será assinalado com exposições, ofici-

nas de ilustração, peças de teatro entre

outras iniciativas. Destaque ainda para

os 200 anos da Independência do Brasil

que também terão reflexo na progra-

mação do festival com a exibição do

filme "A viajem de Pedro" de Laís

Bodansky.

A Gala Books & Movies é o ponto alto

do festival, na qual será apresentado um

novo trabalho do pianista alcobacense

Daniel Bernardes, especialmente conce-

bido e dedicado ao homenageado desta

edição, Gonçalo M. Tavares. Será tam-

bém apresentado, em grande estreia

nacional, um novo documentário sobre o

concelho de Alcobaça.

Organizado pela Câmara Municipal

de Alcobaça, o festival possibilita a inte-

ração entre o público e os agentes cul-

turais das áreas da literatura, cinema,

dança, ilustração, teatro e da música. A

sua vasta programação abrange vários

públicos, entre eles, a comunidade esco-

lar. zx 

Gonçalo M. Tavares é o homenageado
do 8º Books & Movies

zx O livro "Bernardo de Claraval

contra Pedro Abelardo - Claridades e

sombras de uma controvérsia adia-

da", do autor Amílcar Coelho, foi apre-

sentado, no passado dia 10 de setem-

bro, no auditório da Biblioteca

Municipal de Alcobaça, tendo a

sessão contado com a dramatização

de Bernardo de Claraval, Pedro

Abelardo e Heloísa, respetivamente

por Rui Rasquilho, Gaspar Vaz e Inês

Silva.

A temática do livro assenta nas obras de

Bernardo de Claraval e Pedro Abelardo, duas

das mais importantes e carismáticas figuras

do meio monástico, religioso e intelectual,

que, no século XII, já andavam envolvidos

nas primeiras escaramuças de uma contro-

vérsia que os deveria levar à cidade francesa

de Sens, a fim de disputarem um torneio em

que a arte dialética tomaria o lugar da

armadura e a da espada. zx

Amílcar Coelho lança o livro: "Bernardo
de Claraval contra Pedro Abelardo"

A mudança provocada pela
"Fábrica de Garrafas da
Martingança" em livro

zx O pré-lançamento do livro "Fábrica de Garrafas da

Martingança - 'Fábrica da Estrela: História, memória e salva-

guarda do património", da autoria do investigador Tiago Filipe

Duarte Inácio, está agendado para o próximo dia 24 de setem-

bro, às 17h00, no Museu do Vidro da Marinha Grande.

Trata-se de uma edição da União de Freguesias de Pataias e

Martingança.

Esta monografia da autoria do investigador Tiago Inácio, cuja

apresentação estará a cargo de outro investigador, Paulo Grilo

Santos, pretende trazer à colação a fábrica de Garrafas da

Martingança, conhecida popular e localmente como "Fábrica da

Estrela", e o seu impacto socioeconómico numa localidade

maio-ritariamente rural na primeira metade do século XX.

O manuscrito contempla uma breve abordagem histórica das

duas sociedades que fundaram a fábrica da Martingança, a

"Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas" e a "Companhia de

Cervejas Estrela", seguindo-se o historial da fábrica e a recu-

peração e va-lorização do imóvel pela "Iberonorma".

A FGM foi constituída em 1923 e apenas iniciou a laboração

em 1944, sendo dissolvida em 1955. zx
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Programa Bairro Feliz:

Distrito de Leiria tem 42 ideias a votação
até 22 de outubro

zx Terminada a fase de inscrição

de ideias e avaliação por parte do

Júri, o Bairro Feliz do Pingo Doce

inicia este sábado, 10 de setem-

bro, a terceira fase do Programa:

a abertura do período de

votações, que decorre até 22 de

outubro, nas mais de 440 lojas

Pingo Doce aderentes, com 890

causas a votação. O Programa

está a decorrer, no distrito de

Leiria, em 21 lojas, existindo 42

causas em votação. Cada loja

Entre 10 de setembro e 22 de ou-

tubro, os vizinhos de cada loja Pingo

Doce de Portugal Continental e das

Regiões Autónomas dos Açores e da

Madeira poderão votar na causa

preferida, que irá ajudar a melhorar o

seu bairro ou apoiar um projeto da

comunidade. Para tal, os clientes Pingo

Doce vão receber uma Moeda Bairro

Feliz, por cada 10€ em compras (máxi-

mo de 3 moedas por compra), que lhes

permite votar numa das duas ideias,

colocando essa mesma moeda no

respetivo mealheiro de votação. As

causas mais votadas pela comunidade

de cada Bairro serão anunciadas a 22 de

outubro, depois de se pesarem os mea-

lheiros.

"Enquanto membro da comunidade, o

Bairro Feliz permite que vizinhos e enti-

dades locais inscrevam ideias que

gerem um impacto positivo e respon-

dam às necessidades das populações. É

por isso que encontramos uma diversi-

dade tão rica, e que tanto nos orgulha,

nas causas inscritas nas 21 lojas Pingo

Doce do distrito de Leiria", sublinha

Filipa Pimentel, Diretora de Desenvo-

lvimento Sustentável e Impacto Local

do Pingo Doce.

As áreas de abrangência das causas

são: Saúde, Bem-estar e Desporto,

Apoio Social e Cidadania, Cultura e

Património, Turismo e Lazer, Educação

e Ambiente e Causa Animal.

Entre os 42 projetos em votação no

distrito de Leiria estão a aquisição de

uma arca frigorifica e de um frigorífico

para oferecer a um vizinho que prepara

refeições para famílias carenciadas e

para pessoas em situação de sem-abri-

go, ou a compra de equipamentos de

recreio para uma instituição, com o

objetivo de criar um "minibairro" para

bebés e crianças. A presente edição

conta ainda com um pedido de material

desportivo para incentivar a prática de

desporto na comunidade, e com uma

iniciativa que pretende angariar verbas

para organizar um evento intergera-

cional de jogos tradicionais, combaten-

do o isolamento dos idosos e promoven-

do o seu contacto com os mais jovens.

Projetos que até podem ser simples,

mas que vão certamente fazer a dife-

rença na felicidade dos Bairros e dos

seus moradores.

Recorde-se que o Programa do Pingo

Doce visa fortalecer o vínculo com as

comunidades locais e promover uma

relação mais próxima e ativa com o

bairro, garantindo que contribui para o

bem-estar geral e, em especial, das

comunidades onde se inserem as suas

lojas. zx
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Comunidade Intermunicipal do Oeste

AVISO

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de oito
(8) postos de trabalho, na carreira e categoria de Bombeiro Sapador

Faz-se público que, nos termos do disposto do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 106/2002, de 13 de abril, na sua redação atual, bem como do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de julho, o qual remete para os artigos
30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e do artigo 11.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, por despa-
cho do Primeiro Secretário, de 31 de agosto de 2022, se encontra aberto,
pelo prazo de vinte (20) dias úteis, a contar da data de publicação do pre-
sente extrato no Diário da República, o procedimento concursal para
preenchimento de oito (8) postos de trabalho, na carreira e categoria de
Bombeiro Sapador.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da
constituição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação de candidaturas constará da publicação da
Bolsa de Emprego Público (BEP) e no sítio da internet da Comunidade
Intermunicipal do Oeste.

O Primeiro Secretário, Paulo Simões

Surf & Rescue
estreia-se no Oeste

zx O Surf & Rescue, projeto único em

Portugal que une o Surf e o Salvamento

Aquático, está de regresso às praias

nacionais pelo 3º ano consecutivo, e,

depois de já ter passado por Sesimbra,

Ericeira, Viana do Castelo, Cascais e

Faro, vai chegar agora ao Litoral Oeste,

mais concretamente na Praia da Areia

Branca, na Lourinhã.

A iniciativa, que une Surfistas, Escolas de

Surf e Nadadores Salvadores e nasce de uma

parceria entre Associação de Escolas de Surf

de Portugal (AESP), o Instituto de Socorros a

Náufragos (ISN) e a Fundação Vodafone

Portugal, vai ter lugar na Lourinhã. Com o apoio

da Estação Náutica do Oeste, do Município da

Lourinhã e da Comunidade Intermunicipal do

Oeste, A Praia da Areia Branca, no dia 23 de

setembro, será o palco da sexta ação do ano em

Portugal.

Através de uma série de formações, que se

vão realizar por todo o país, a meta maior do

'Surf & Rescue' passa por dotar os participantes

(surfistas, treinadores, outros membros e

traba-lhadores de Escolas e Clubes de Surfing e

ainda nadadores salvadores) de mais com-

petências para poderem contribuir para o sal-

vamento de pessoas em risco de afogamento

nas praias locais. A realização desta formação

em surf e salvamento aquático atribui, ainda,

unidades de crédito para a renovação de cédu-

las de Treinador IPDJ.

As inscrições são gratuitas e devem ser

feitas através do site oficial do projeto

www.surfrescue.pt

Este tipo de ações tem como objetivo dotar os

participantes de mais competências para

poderem contribuir para o salvamento de pes-

soas em risco de afogamento nas praias locais,

visto que todos os cuidados são poucos para

evitar mais perdas de vidas. Em 2021, mor-

reram 31 pessoas afogadas no mar em Portugal,

sendo que 12 desses afogamentos aconteceram

em praias de banhos, segundo o relatório anual

do Observatório do Afogamento. zx

DR

PUB.



atualidade  zx12xz 21de setembro de 2022  

Morte de Isabel II faz recordar "visita
do século" a Portugal, com passagem
pela Nazaré

Fancisco Gomes

zx Aos 96 anos, 70 dos quais de

reinado, morreu a Rainha Isabel

II de Inglaterra, fazendo recor-

dar a sua visita oficial de cinco

dias a Portugal, pouco depois de

ter assumido o trono. A 18 de

fevereiro de 1957, Isabel II, então

com 30 anos, iniciava oficial-

mente a sua primeira visita a

Portugal, retribuindo a visita que

o então Presidente da República,

General Craveiro Lopes, fizera a

Inglaterra, em 1955. Foi conside-

rada a "visita do século".

Em fevereiro de 1957, a rainha Isabel

II e o seu marido, príncipe Filipe, duque

de Edimburgo, realizaram uma visita a

Portugal. A monarca inglesa, que se

tornou rainha a 6 de fevereiro de 1952,

após a morte do seu pai, o rei Jorge VI,

passou no dia 20 de fevereiro por

Óbidos e Caldas da Rainha a caminho

de Nazaré, Alcobaça e Batalha, tendo

multidões à sua espera.

O Município de Óbidos, que lamen-

tou a morte da Rainha e apresentou as

suas "sentidas condolências à família

real, ao povo do Reino Unido, da

Commonwealth e a toda a comunidade

britânica residente no concelho de

Óbidos", publicou o recorte da capa do

jornal Obidense, de 1 de março de 1957,

onde se escreveu em título: "A Rainha

Isabel II passou por terras de Óbidos".

"Muito embora com a curta per-

manência de apenas alguns minutos,

passou pelo nosso concelho, por terras

da Sancheira Grande, freguesia de A-

dos-Negros, Sua Majestade a Rainha de

Inglaterra, com seu luzido cortejo. A

nossa terra, que deu guarida e foi solar

das Rainhas de Portugal, orgulha-se

por ter recebido, embora quase

momentaneamente, a Augusta Sobe-

rana da Grã-Bretanha", lê-se nesse jor-

nal.

A Câmara Municipal das Caldas da

Rainha publicou a fotografia da pas-

sagem da Rainha pelas Caldas da

Rainha, juntando-se "ao povo britânico

no sentimento de pesar pelo falecimen-

to de Sua Alteza Real Isabel II". A

imagem, do arquivo da RTP, mostra o

carro da rainha na rotunda da Rainha e

muitas pessoas em redor a ver.

Mário Lino, atualmente diretor do

museu do ciclismo das Caldas da

Rainha, na altura tinha dez anos e

andava na 4ª classe na escola masculi-

na na praça 5 de Outubro. "Fomos todos

de bata para o Largo da Rainha para ver

Isabel II e dissemos-lhe adeus", contou

à jornalista Marta Roque, num artigo

publicado em julho deste ano no Jornal

das Caldas, a propósito das comemo-

rações do jubileu da rainha.

No grupo do Facebook Janela do

Tempo - Arquivo fotográfico caldense, o

seu administrador, Diamantino

Fernandes, publica uma foto em que se

vê o carro e a estátua da Rainha D.

Leonor, num autêntico encontro de

realezas.

A viatura real não parou e seguiu

viagem até à Nazaré. Um documento no

arquivo do Museu da Presidência da

República relata todo o cerimonial pro-

gramado: "O cortejo real passará pela

estrada marginal da Nazaré sem parar,

ainda que em velocidade muito mode-

rada. Só chegado ao Sítio a Rainha, o

Duque e as pessoas do seu séquito irão

ver a vista, se o tempo o permitir, do

miradouro que ali existe. No caso de

Sua Majestade desejar descansar uns

minutos, uma pequena casa nesse local

está preparada para a receber. A se-

nhora Duquesa de Palmela tratou

desse pormenor".

Alguns nazarenos recordam essa

altura. Conta Norberto Isaac, de 75

anos, que "a Nazaré era uma terra

pobre e a Câmara andou a caiar as

casas e a alcatroar estradas, para

mostrar terra limpa e arrumada".

João Cardoso, de 72 anos, lembra-se

que "nesse dia não houve aulas na esco-

la primária e aparecemos todos de bata

branca para aplaudir a rainha e depois

houve um lanche".

À passagem pela Praça Sousa

Oliveira, onde havia uma bela moldura

de trajes típicos da Nazaré, registava-

se a atuação do rancho folclórico Tá-

Mar e foi toda a gente em correria atrás

do carro, que só acabou por parar no

Sítio da Nazaré.

A atual loja no Sítio da Nazaré de que

António Nunes, de 81 anos, é propri-

etário, era na altura uma habitação cujo

dono, um médico, acedeu a que fossem

melhoradas as instalações sa-nitárias

da casa para uma possível utilização

pela rainha, uma vez que o carro real

iria parar (e parou) mesmo em frente.

Diz-se que a rainha não chegou a usar

essa casa de banho.

Mas António Nunes tem uma

fotografia da rainha no Sítio da Nazaré,

em frente à sua atual loja. Já na ocasião

existiam na rua sanitários públicos,

junto aos quais o carro real parou, em

cima do passeio, mas não foram esses

os sanitários melhorados.

Seguiu-se a deslocação até Alcobaça.

O atual Câmara também recordou esse

momento, descrevendo que o seu

"muito orgulho que o nosso imponente

Mosteiro tenha sido a sala de honra

desta memorável visita, há 65 anos".

"Em nome da Câmara Municipal de

Alcobaça, presto a minha homenagem

a uma das figuras maiores do nosso

tempo", manifestou Hermínio

Rodrigues, que publicou uma fotografia

pertencente ao arquivo da Biblioteca

Municipal de Alcobaça.

Segundo relatos da época, a rainha

subiu a escadaria do Mosteiro, ladeada

por estudantes de Coimbra que se

ajoelharam e estenderam as suas

capas à passagem da monarca.

Conquistou de imediato os corações da

população alcobacense.

A rainha foi recebida pelas autori-

dades locais e nacionais civis e mi-

litares, bem como pelo Presidente da

República, o General Craveiro Lopes.

A visita teve início junto dos túmulos

de Pedro e Inês. Após breve passagem

pela Sala dos Reis, foi homenageada

com um banquete no Refeitório.

O técnico superior do Mosteiro de

Alcobaça, Jorge Pereira de Sampaio,

autor do livro "Vivências do Mosteiro de

Alcobaça - 1945/2005", incluiu nesta

obra um capítulo da deslocação real.

Ângela Pedrosa, nascida a 11 de

setembro de 1931, tinha 25 anos quan-

do assistiu à chegada da rainha ao

Mosteiro de Alcobaça, e ficou fascinada

com todo o ambiente vivido.

De Alcobaça a realeza foi para a

Batalha. A comerciante Lurdes Barros,

de 86 anos, tinha 21 anos quando foi

convidada pela Câmara da Batalha a

entregar um ramo de rosas brancas à

rainha Isabel II, à sua chegada ao

Mosteiro.

A rainha travou conversa com ela,

através de intérprete, e segundo Lurdes

Barros, ficou admirada por uma rapari-

ga jovem já estar estabelecida (casada

e a trabalhar por conta própria).

Aqui se verificou um episódio hilari-

ante, segundo a comerciante, que rela-

tou que o padre local pediu para tapar

um cartaz da Kodak (a comerciante

vendia, num quiosque que já não existe,

entre outros artigos, rolos fotográficos

da Kodak) que tinha uma mulher com

uma saia curta. O pároco entendia que

a rainha poderia ficar escandalizada. O

cartaz (já não existente) não foi retira-

do, mas acabou por ser tapado com um

avental e pelo marido de Lurdes Barros,

que se colocou à frente.

No interior do mosteiro, a rainha vis-

itou a sala do túmulo de D. João I e D.

Filipa e a sala do Soldado Desconhe-

cido, onde depositou uma coroa de flo-

res. Mais tarde ela e o marido enviari-

am um cartão assinado de Buckingham

Palace, que está em exposição no

mosteiro. zx

Fotos DR
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CORAL é o novo disco dos The Gift
zx CORAL é o novo disco dos

The Gift que chegou, no passado

dia 14, em exclusivo, à aplicação

REV.

O 10.º álbum de estúdio da banda de

Alcobaça é revelado de uma forma

muito especial, pois para além de dar a

conhecer os 12 temas que o compõem,

conta ainda com um documentário, que

revela todo o processo criativo e de pro-

dução de CORAL .

Um disco com um conceito único na

carreira dos The Gift, CORAL, tem um

coro clássico de 48 elementos gravado

em Viena de Áustria, a voz inconfundí-

vel de Sónia Tavares e uma eletrónica

ora crua e intensa, ora subtil. Desta vez

não se vão fazer ouvir as habituais gui-

tarras, baterias e baixos. É um registo

fora do universo estético habitual do

grupo, com composição e produção de

Nuno Gonçalves e Sónia Tavares.

Um trabalho suado e longo, elabora-

do no meio de uma pandemia e de uma

guerra, que viu por muitas vezes o

processo criativo voltar atrás.  São

muitas as colaborações presentes,

desde a composição dos arranjos

corais, à produção eletrónica.

Para a realização deste disco foram

necessárias va?rias sessões de

gravação de coros, bem como para a

produção eletrónica. Um processo pas-

sado ao longo do ultimo ano e meio e

bastante detalhista que envolveu

nomes como Bernat Vivancos (compos-

itor), Bronquio (músico e produtor), Ed

is Dead (produtor de eletrónica),

Bogdan Raczynski (produtor de

eletrónica, conhecido por trabalhar

com BJork), Micha? Juraszek (maes-

tro), Pedro Marques (arranjador),

Pauliteiros de Miranda (percussão).

Entre muitos outros nomes que inte-

gram o coro clássico presente em

todas as faixas, destaca-se ainda a

colaboração de três das vozes fun-

dadoras do grupo Gaiteiros de Lisboa

(José Manuel David, Carlos Guerreiro,

Rui Vaz). zx

Aldeia de Óbidos contra redução 
de atendimento da médica

Francisco Gomes

zx A população do Vau, em

Óbidos, manifestou o seu

desagrado com a redução de

cinco para dois dias por semana

em que irá passar a ter consul-

tas na extensão de saúde da

aldeia, uma medida que o

Agrupamento de Centros de

Saúde Oeste Norte justifica com

a falta de recursos humanos.

Perante a ameaça de encerramento

da extensão, que serve 1589 utentes,

por falta de assistentes técnicos, a

junta de freguesia do Vau insurgiu-se e

conseguiu obter a garantia de que não

fechará. Contudo, terá limitações no

funcionamento, com dois dias por sem-

ana para "consultas de Saúde no Adulto

e Idoso", enquanto que as valências de

Saúde Materna, Saúde Infantil e

Planeamento Familiar terão lugar no

pólo da Amoreira, a três quilómetros,

com apoio de enfermagem.

"Não tenho nada contra as pessoas

da Amoreira, mas a médica é nossa e

agora vão tirá-la de nós", manifestou

Maria Tavares numa reunião de

esclarecimento. 

"Porque é que temos de nos deslocar

para outra terra, estando aqui o posto

em condições de funcionamento",

questionou Maria de Jesus.

"Preocupa ficarmos três dias sem

médica quando ela tem tantos utentes.

Já não chegavam cinco dias, porque as

pessoas tinham de ir de madrugada

para conseguirem consulta", declarou

Eulália Duque, que protestou contra a

medida. 

"Estou há três meses à espera de

uma consulta e há pessoas em situação

pior", lamentou Carlos Duque. O encer-

ramento da sede do Centro de Saúde,

em Óbidos, para obras, obrigaram a

descentralizar a assistência para os

outros polos que existem. A equipa do

Vau vai reforçar o contingente concelhio

e ficará limitada. "Tivemos de gerir os

parcos recursos, porque a equipa de

assistentes técnicos e de enfermagem

está reduzida", justificou o diretor do

agrupamento, João Gomes, que afir-

mou que "nenhum utente inscrito no

Vau vai ficar sem médico de família,

mantendo a mesma médica assis-

tente".

Para a Junta de Freguesia do Vau e

para a Câmara Municipal de Óbidos

esta não é a solução ideal, mas

apelaram à compreensão da população.

A autarquia vauense garantiu que asse-

gurará o transporte até à Amoreira.

Os habitantes foram também con-

frontados com o encerramento da

extensão de saúde por um período de

até duas semanas para "substituição

de equipamentos obsoletos", exigindo

que esse fecho temporário seja encur-

tado. zx 

DR

Novo centro de dia
de Turquel tem 11
utentes

zx O novo centro de dia de

Turquel, instalado na antiga

escola primária do Ardido,

iniciou o funcionamento em

novembro do ano passado,

com onze utentes regulares.

O dia destes utentes começa

com o transporte para as insta-

lações, onde realizam várias ativi-

dades durante a manhã e a tarde -

nomeadamente "a nível da estimu-

lação física e cognitiva, do acom-

panhamento psicossocial", tomam

as suas refeições e convivem.

A convivência dos utentes

chegou a ser feita com as crianças

da instituição, mas com o rea-

cendimento da pandemia, em

finais do ano passado, a atividade

foi suspensa, mas pode ser

retomada a qualquer momento,

quando se entenderem estarem

reunidas as condições de segu-

rança.

O centro de dia tem o apoio do

Centro Social Paroquial de Turquel

em atividades religiosas ou em

relacionadas com música popular

portuguesa. zx
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zx Os professores que irão

lecionar no concelho da Nazaré no

ano 2022-2023 foram recebidos,

no início deste mês, na Nazaré,

numa sessão oficial de boas-vin-

das para um novo ano letivo.

A iniciativa esteve a cargo da

Comissão de Docentes responsável

pelo ato em parceria com o Município

da Nazaré.

"Este tipo de iniciativa reveste-se da

maior importância para que a inte-

gração dos novos docentes na cultura

organizacional decorra de forma plena

e positiva", explicou o Gabinete de

Educação do Município da Nazaré.

O conhecimento do local de trabalho

é decisivo para o bom desempenho da

atividade profissional, pelo que um

processo de acolhimento e integração

adequado, dá ao colaborador a oportu-

nidade de conhecer a cultura da orga-

nização em que está a ingressar, assim

como uma primeira incursão na cul-

tura local e património, refere a nota

da autarquia.

Conhecer o local de trabalho

envolve, entre outros aspetos, infor-

mar-se sobre a cultura, as pessoas, a

história e o papel da organização na

comunidade em que está inserida.

Para o Município da Nazaré, para o

AEN e para a comunidade educativa

local, um professor bem acolhido e

integrado torna-se mais comprometido

com a missão institucional e conhece-

dor das suas atribuições e da postura

que deve ter profissionalmente.

"Acreditamos que esta iniciativa traz

inúmeras vantagens e qualidade ao

processo ensino/aprendizagem, cujos

grandes beneficiários são em primeira

instância os alunos do concelho da

Nazaré, para além de ser uma boa

forma de promover boas sinergias e

um diálogo construtivo capaz de for-

talecer as relações do município com a

escola". zx JL

Educação

Nazaré fez sessão de acolhimento
aos novos professores

zx A medida abrange as cri-

anças que frequentem creches

do setor social e solidário (inde-

pendentemente da sala que

venham a frequentar).

A gratuitidade das creches para

todas as crianças nascidas a partir de

1 de setembro de 2021 (inclusive), que

frequentem creches do setor social e

solidário (independentemente da sala

que venham a frequentar), entrou em

vigor a 1 de setembro de 2022.

A medida será implementada de

forma faseada até 2024, aumentando

anualmente mais um ano de creche

abrangido, até à globalidade das cri-

anças da rede social e solidária. O

objetivo é chegar a 100 mil crianças.

Com a iniciativa, "as crianças

nascidas a partir do dia 1 de setem-

bro de 2021 vão poder frequentar gra-

tuitamente as creches da rede

solidária o que significa, em média,

uma poupança de 200 a 300 euros por

mês", disse João Paulo Pedrosa, dire-

tor de segurança social do Centro

Distrital de Leiria numa visita de tra-

balho ao Centro Social da Freguesia

de Famalicão, no passado dia 31, que

serviu para informar as famílias

desta modalidade de gratuitidade.

Foram entregues os cartazes infor-

mativos às 81 Creches da rede

solidária espalhadas pelo distrito.

"A gratuitidade das creches é uma

medida de apoio às famílias", numa

das áreas que representa um dos

maiores encargos do orçamento fami-

liar, e por isso a ação governativa con-

stitui-se como uma de "maior impacto

na vida das famílias", disse ainda o

responsável.

O acordo estabelecido entre o

Governo e as organizações represen-

tativas do Setor Social e Solidário

(União das Misericórdias, CNIS,

Confecoop e União das Mutualidades)

tem, entre outras medidas previstas,

a priorização da atribuição de vagas

para as crianças:

com deficiência e ou incapacidade;

de famílias mais carenciadas; cujos

progenitores sejam cuidadores infor-

mais principais; de agregados mono-

parentais ou famílias numerosas e

cujos pais residam ou trabalham na

área, assim como a obrigatoriedade

de integração de crianças sinalizadas

em risco pelas Comissões de

Proteção de Crianças e Jovens ou

pelos Tribunais, com indicação de

frequência em creche.

No concelho da Nazaré existem

três creches incluídas na rede

solidária do distrito: Centro Social de

Valado dos Frades, Centro Social da

Freguesia de Famalicão e Confraria

Nossa Senhora da Nazaré.

A gratuitidade é uma medida desti-

nada a promover a integração e igual-

dade de acesso de oportunidades e

"de promoção de uma política de

apoio às famílias, em especial aos

jovens que precisam de apoio e

condições", disse Manuel Sequeira,

Vice-Presidente da Câmara.

A gratuitidade estabelecida por

esta medida inclui todas as ativi-

dades pedagógicas desenvolvidas

(exceto, atividades extra projeto

pedagógico), a alimentação, os custos

com inscrições e seguros, assim

como os custos com períodos de pro-

longamento do horário de funciona-

mento. zx JL

Gratuitidade das creches entrou 
em vigor

DR

zx A Universidade Sénior da

Benedita está a receber ins-

crições de seniores para o novo

ano letivo.

As inscrições podem ser feitas pres-

encialmente, na universidade, através

números de telefone: 262920647 /

961059091; ou por correio eletrónico

ubenedita@gmail.com.

Para o ano letivo 2022-2023, a USB

irá ter na sua oferta letiva várias ativi-

dades e disciplinas: Ioga, Pilates,

Cidadania, Francês, Ginástica,

Hidroginástica, Canto Coral,

Cavaquinho (nível de iniciação e

avançado), Teatro, Ciências

Experimentais, Informática (nível de

iniciação e avançado), Língua

Portuguesa, Matemática, História, entre

outras.

Os passeios, tertúlias, almoços

solidários, aulas abertas e visitas de

estudo são outras das ofertas do plano

curricular deste novo ano que

começará em breve. zx

Inscrições para novo ano letivo na Universidade Sénior da Benedita
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zx A Nazaré é a primeira autar-

quia a assinar o programa

"Competência e Sobrevivência

Aquática no 1º ciclo" com a

Federação Portuguesa de Nata-

ção.

As crianças inscritas no pré-escolar e

nos 1º e 2ºs anos do 1º ciclo do ensino

básico da rede pública do concelho da

Nazaré vão ter aulas de sobrevivência

aquática.

A iniciativa, que nasce de um acor-

do assinado, na passada sexta-feira,

09 de setembro, entre o Município da

Nazaré e a Federação Portuguesa de

Natação, pretende contribuir para a

redução do número afogamentos com

desfecho fatal para crianças e jovens.

"Trata-se de um programa estrutu-

rante para nós e tem como principal

objetivo a sobrevivência aquática

através da prevenção do afogamento"

explico Nuno Batalha, Vice-Presidente

da Federação Portuguesa de Natação

que lamentou o elevado número de

mortes por afogamento registadas

durante a atual época balnear em todo

o país, com registo de mais de 80

casos mortais.

"Esperamos que este programa

possa ter alguma influência na

redução dos números e deste proble-

ma."

Com mais de 900 kms de costa

marítima em Portugal Continental e

mais de 600 kms nas ilhas, "temos que,

necessariamente, fazer alguma coisa",

adiantou o professor universitário,

acrescentando que, ao mesmo tempo,

este programa pretende "contribuir

para a formação e desenvolvimento

integral das crianças ao nível físico-

motor com conteúdos que promovam a

literacia aquática", sem esquecer a

promoção da modalidade com vista ao

"aumento do número de praticantes".  

Nuno Batalha referiu-se à proposta

como "ambiciosa" tendo sido recon-

hecida internacionalmente nas suas

qualidades, nomeadamente pela

Federação Internacional (FINA), pelo

que a Federação Portuguesa de

Natação espera que se venha a tornar

numa prática a nível mundial.

Por seu lado, Walter Chicharro,

Presidente da Câmara Municipal da

Nazaré, recordou que o mar e a sua

vivência em segurança têm sido priori-

dades da sua gestão, desde a chegada

em 2013, nomeadamente com o lança-

mento do projeto da vigilância da praia

todo o ano, possível através do acordo

com os nadadores salvadores, destinada

reduzir o número de acidentes mortais e

a aumentar o sentimento de segurança

deste destino turístico.

"Foi uma decisão acertada", disse o

autarca, acrescentando que para além

deste investimento na segurança e

imagem da Nazaré, o Município tem

reforçado "o investimento nos equipa-

mentos destinados à prática desportiva,

como as piscinas municipais e as pisci-

nas dos centros escolares da Nazaré e

Valado dos Frades". 

Sobre o Programa de Sobrevivência

Aquática, que passará a ser uma reali-

dade nas escolas da rede pública do pré-

escolar e 1º ciclo do ensino básico do

concelho, Walter Chicharro disse que "é

um projeto ao qual dedicamos muito

carinho pois é, também, uma forma de

concretizar um dos desígnios deste

executivo, qualificando os nossos jovens

para o uso do mar em segurança, ao

mesmo tempo que mostra bem o que é a

nossa relação com o mar".

Este projeto inovador surge de uma

parceria entre várias entidades, entre as

quais o Município, Associação Portu-

guesa de Treinadores de Natação,

Federação Portuguesa de Nadadores

Salvadores e Federação de Canoagem, e

dá continuidade ao projeto "Criança+",

em funcionamento desde o ano letivo

anterior no Agrupamento de Escolas da

Nazaré, com a colaboração de diversas

entidades, designadamente:

- Federação Portuguesa de Natação;

- Proteção Civil;

- Capitania do Porto da Nazaré;

- Bombeiros Voluntários da Nazaré;

- FOR-MAR;

-Associação de Nadadores Salvado-

res da Nazaré;

- Clube de Desporto Alternativos da

Nazaré;

- Clube Naval da Nazaré;

- Jet Resgate; zx

Aulas de sobrevivência aquática
no ensino pré-escolar e 1º ciclo do EB 
do concelho

DR

2ª geração do projeto
Mais Alternativas Sénior

zx O projeto Mais Alternativas

Sénior (iniciativa da ABESRA

com o apoio do Município de

Alcobaça) dará início, no mês de

outubro, à sua 2ª geração.

A primeira experiência deste projeto

ocorreu entre 2019-2022 com os

utentes da Associação de Bem-Estar

Social e Recreativa de Alpedriz

(ABESRA),

O projeto recorre a diversas técnicas

e metodologias como a musicoterapia,

a yoga e a realidade virtual. Destaque

para o impacto positivo que a realidade

virtual teve na primeira implementação

do projeto junto dos utentes da

ABESRA e que contou com a partici-

pação do Museu do Vinho de Alcobaça.

A iniciativa foi apresentada 2 de

setembro, no auditório da Escola Adães

Bermudes, e contou com a participação

de representantes de 11 IPSS do con-

celho que irão acolher o projeto,

impactando diretamente cerca de 110

idosos, institucionalizados durante um

período de 12 de meses.

"Iniciativas dinâmicas e inovadoras

como esta comprovam os benefícios da

utilização das mais modernas tecnolo-

gias quando usadas em prol da comu-

nidade. Através dos óculos de realidade

virtual, os utentes poderão experien-

ciar vivências como celebrações reli-

giosas ou arraiais, como se estivessem

no próprio local. São estímulos impor-

tantes, particularmente nesta faixa

etária e que contribui comprovada-

mente para a felicidade dos nossos

idosos", afirmou o presidente da

Câmara Municipal de Alcobaça,

Hermínio Rodrigues.

O projeto recorre a diversas técnicas

e metodologias. Através dos óculos de

realidade virtual, os utentes poderão

experienciar vivências como cele-

brações religiosas ou arraiais, como se

estivessem no próprio local. São estí-

mulos importantes, particularmente

nesta faixa etária.

Iniciativas dinâmicas e inovadoras

como esta comprovam os benefícios da

utilização das mais modernas tecnolo-

gias quando usadas em prol da felici-

dade. zx PA

Realidade virtual reaviva memórias
a seniores

DR
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Educação

zx O Município de Alcobaça

assumiu o desafio de coorde-

nação de dois projetos dirigidos

às Eco-Escolas para o ano letivo

2021-2022 com o objetivo de

serem trabalhados as temáticas

da preservação do património

ambiental através da arte

urbana e da expressão plástica.

"Muros com Vida" e "O Mar começa

Aqui" são iniciativas promovidas pela

ABAE - Associação Bandeira Azul da

Europa (entidade responsável pelo

programa Eco-Escolas) as quais

foram implementadas e coordenadas

localmente pela Câmara Municipal, a

nível de logística e articulação com as

escolas. O Município também

forneceu os materiais necessários à

implementação do projeto.

"O programa Eco-Escola trabalha

diversas vertentes da sensibilização

ambiental as quais as nossas Eco-

Escolas têm adotado com bastante

sucesso. O projeto representa uma

motivição suplementar para as dife-

rentes comunidades educativas no

sentido da formação de gerações

ambientalmente responsáveis", expli-

ca o Vereador Paulo Mateus.

Sobre os projetos
Muros com Vida

O Projeto "Muros com Vida" é lança-

do na Década das Nações Unidas da

Restauração de Ecossistemas (2021-

2030) com o intuito de contribuir para

alertar e mobilizar a comunidade para

a prevenção e inversão do processo de

degradação dos ecossistemas ter-

restres e aquáticos, com reper-

cussões nas alterações climáticas e

na extinção em massa de várias espé-

cies.

O Projeto assenta no entendimento

da importância da rua enquanto

suporte das dinâmicas dos municípios

e elemento estruturante e agregador

do espaço público, como espaço de

educação, espaço de arte, espaço de

contemplação e espaço de partilha e

comunicação dos princípios de sus-

tentabilidade.

O município, as escolas e toda a

comunidade são desafiados a traba-

lhar no sentido de promover a preser-

vação e valorização dos ecossistemas,

através da arte urbana.

Neste projeto inscreveram-se 3

eco-escolas EB2 da Benedita, Centro

Escolar de Alcobaça e EB de Turquel.

O Mar começa aqui

Após a ocorrência de fenómenos de

precipitação, o percurso das águas

pluviais, é inicialmente feito à superfí-

cie nas áreas impermeáveis, como por

exemplo, telhados, pátios e valetas de

arruamentos, mas é rapidamente con-

duzida para os coletores instalados

subterraneamente, através das sarje-

tas e sumidouros, onde flui até ser

devolvida aos cursos naturais de

água, lagos, lagoas, baías ou no mar.

As sarjetas de passeio e sumidouros

são importantes dispositivos de entra-

da de fluxos de água, dado que garan-

tem o acesso das águas pluviais às

redes de drenagem, contudo, são fre-

quentemente objeto de deposição de

resíduos, quer decorrentes do arrasta-

mento das águas da chuva, quer

decorrentes da atividade humana,

como óleos alimentares, garrafas,

beatas, entre outros.

Compete às autarquias não só asse-

gurar a provisão do serviço de gestão

de resíduos urbanos no seu território,

garantindo a limpeza das vias e

espaços públicos, sarjetas e sumi-

douros à superfície, mas também aler-

tar e sensibilizar a população em geral

e para a comunidade escolar em par-

ticular, para as consequências, quer

nos ecossistemas terrestres, quer nos

ecossistemas marinhos, da incorreta

deposição dos resíduos.

É neste contexto que a ABAE lança o

desafio "O mar começa aqui" a todas as

autarquias do país.

Neste projeto inscreveram-se 7 eco-

escolas EB2 da Benedita, Centro

Escolar de Alcobaça, Escola Básica e

Secundário de São Martinho do Porto,

EB2,3 Frei Estevão Martins, EB de

Carvalhal de Aljubarrota, Centro

Escolar da Benedita e o Centro Social

e Paroquial do Bárrio. zx

Alcobaça

Município adere e coordena
projetos Eco-Escola

Nazaré

Novo Ano letivo abre dentro da normalidade
zx O novo ano letivo na rede

pública de ensino do concelho da

Nazaré abriu com 1609 alunos

inscritos nos vários níveis de

ensino, número que representa

uma subida comparativamente a

2012, ano em que 1267 se encon-

travam registados nos estabele-

cimentos existentes.

O novo ano escolar conta com algu-

mas novidades, como o Alargamento do

Projeto Nadar+ (adaptação ao meio

aquático) ao 2º ano do 1º Ciclo (já esta-

va implementado no Pré-Escolar e 1º

ano do 1º Ciclo); o Acesso gratuito à

Plataforma de Aprendizagem Escola

Virtual aos alunos do 4º ano do 1º Ciclo

e 5º e 6º anos do 2ºCiclo, professores e

Encarregados de Educação; e o apoio

da Equipa Intervir a Tempo (Inter-

venção Social precoce em Situações

Sociais de Risco, em parceria com a

Escola Segura PSP).

A exemplo de anos anteriores, o novo

ano começou com o apoio da Autarquia

às famílias. Para além da Ação Social

Escolar, que decorre das diretivas

legais (Transportes Refeição, ATL,

Antecipação/Prolongamento de Horário,

etc.), são atribuídas anualmente 10 bol-

sas no valor de 1000€ cada a alunos do

Ensino Superior.

As candidaturas à bolsa são em

número superior ao número de bolsas

atribuídas ficando excluídas as que não

vão de encontro aos critérios exigidos

para a atribuição da mesma, nomeada-

mente apresentação de inequívoca

necessidade ao nível da condição

económica e financeira do agregado

familiar.

Entre as ajudas concedidas, o

Município atribui um valor de compar-

ticipação para aquisição de material

escolar aos alunos do ensino Pré-

Escolar, de 5€ por aluno, para aquisição

de material escolar na papelaria da

escola sede do agrupamento de esco-

las.

A nível dos transportes, há também

um apoio do Município às famílias, con-

cedido ao Pré-Escolar e 1º Ciclo (passe

gratuito), uma medida que abrange,

neste novo ano, 120 alunos das três

freguesias do concelho da Nazaré

(Nazaré; Famalicão e Valado dos Frades)

O concelho da Nazaré tem 3 centros

escolares, um em cada freguesia, e o

Jardim de Infância do Bairro dos

Pescadores. zx

zx O novo ano letivo na Universidade

Sénior da Nazaré está prestes a abrir

nos 4 polos que compõem uma das

mais dinâmicas entidades de pro-

moção do envelhecimento ativo, positi-

vo e saudável através da participação

em atividades sociais, culturais, cientí-

ficas, desportivas, de convívio, capaci-

tação digital, de turismo e de lazer da

Região.

O período de inscrições para fre-

quentar as aulas no próximo ano letivo

abrirá a 27 de setembro, terminando a

30 de setembro.

Datas para as inscrições:

27 a 30 de setembro | Sede Nazaré

Local: Antiga Escola Primária do

Bairro dos Pescadores

27 de setembro | Polo Famalicão

Local: Antiga Escola Primária de

Famalicão

28 e 29 de setembro | Polo Valado

dos Frades

Local: Antiga Escola Primária de

Valado dos Frades

30 de setembro | Polo Fanhais

Local: Antiga Escola Primária de

Fanhais

As inscrições devem ser feitas das

9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00. Os

antigos alunos (com mensalidade regu-

larizada) terão que preencher a ficha

de inscrição com as disciplinas pre-

tendidas; efetuar o pagamento do

seguro escolar e mensalidade, e acordo

de Prestação de Serviços (inclui decla-

ração de proteção de dados).

Os novos candidatos, com idade

igual ou superior a 50 anos e residentes

no concelho da Nazaré, devem:

preencher a ficha de inscrição e apre-

sentar os documentos: cópia do docu-

mento de identificação (cartão de

cidadão e/ou bilhete de identidade e nº

de contribuinte); cópia do comprovativo

de morada (carta da luz, água ou super-

mercado); pagamento de seguro esco-

lar e mensalidade; acordo de Prestação

de Serviços (inclui declaração de pro-

teção de dados). zx

Universidade Sénior da Nazaré abre inscrições para novo ano letivo

DR
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Economia

zx O Burger King retoma a sua

expansão na região de Leiria,

neste caso com a abertura, na

passada quinta-feira, de um pri-

meiro restaurante em Alcobaça.

O Burger King de Alcobaça está loca-

lizado na Rua de Leiria, conta com cerca

de 350m2 e capacidade para 234 pes-

soas (82 no interior e 152 na esplanada).

Oferece um espaço Play King, um sis-

tema de refill de bebidas, quiosques de

pré-order e wifi gratuito e inclui o

serviço de take away, Drive Thru e

Home Delivery.

O restaurante funciona de domingo a

quinta-feira, das 11h30 às 23h, e às sex-

tas e sábado encerra às 0h. O serviço

Drive Thru está aberto até à meia-noite

de domingo a quinta e até à 1h às sextas

e sábados.

O Burger King de Alcobaça, o 6º

restaurante da marca no distrito de

Leiria, representa a criação de 30 postos

de trabalho diretos. No total, a marca já

dá emprego a a 180 pessoas na região.

"Estamos muito satisfeitos por

chegar pela primeira vez à cidade de

Alcobaça e reforçar a nossa presença

assim no distrito de Leiria. Este é mais

um passo no nosso plano de expansão

previsto para este ano, afirma Jorge

Carvalho, Diretor Geral do Burger

King® para Portugal e Espanha. Nos

próximos meses vamos reforçar a

nossa presença no país com mais aber-

turas de lojas e com a criação de mais

postos de trabalho, conseguindo assim

cumprir o nosso objetivo primordial:

estar o mais próximo possível dos por-

tugueses", reforça.

Esta abertura segue o conceito de

imagem Royal com uma decoração onde

se destaca a utilização do carvalho

branco para enquadrar o conhecido

lema HOME OF THE WHOPPER, trans-

portando-nos para as paisagens da

América do Norte. As paredes de

cimento e tijolo preto, aliadas à ilumi-

nação e instalações expostas, dão ao

espaço um ambiente industrial. O

restaurante conta com sofás, mesas

altas comunitárias e mesas individuais

para que os clientes possam optar de

que forma preferem saborear o seu

hambúrguer. zx

Burger King abre restaurante
em Alcobaça

DR

Novo supermer-
cado Coviran
abriu na Ataíja
de Cima

zx A Ataija de Cima, lugar

da freguesia de Aljubarrota,

concelho de Alcobaça, foi a

aldeia escolhida pela Coviran

para expandir a sua cadeia

de supermercados.

A nova loja, recentemente

inaugurada, com uma área de

150 metros quadrados, apre-

senta um variado sortido ao

nível do livre serviço, onde se

destacam as secções de

Padaria, Talho, Charcutaria,

Frutas e legumes, Conge-

lados e Cafetaria.

Situado na Estrada Lagar

dos Frades 27, o novo espaço

"presta à população da região

um serviço personalizado e

de proximidade, pilares que

caracterizam os supermer-

cados Coviran".

Funciona de segunda-feira

a sábado, das 09h00 às

20h00, encerrando ao Do-

mingo. zx

zx O grupo português Parras

Wines, especialista em vinhos,

está à procura de dezenas de

profissionais para integrarem

as suas equipas, nos distritos

de Leiria, Évora e Beja, a partir

de outubro. O processo de

recrutamento está a cargo da

empresa portuguesa de

Recursos Humanos Multipes-

soal.

As diversas vagas em aberto cor-

respondem a funções de tratorista,

operador de Adega, operador Agrícola

e Auxiliar de Serviços, e inserem-se

no sector agrícola e vinícola, nas

localidades de Redondo, Beja, Évora,

Alcobaça e Bombarral. Para estas

oportunidades, é dada preferência a

profissionais com experiência anteri-

or nas funções a que se candidatam e

com disponibilidade a partir do próxi-

mo mês.

A Multipessoal vai estar a receber

candidatos presencialmente, num

open day nas instalações do grupo

Parras Wines, em Alcobaça (Goanvi

Bottling - N8-5 2 2460, Alcobaça), que

decorre no dia 26 de Setembro, entre

as 10 e as 18 horas. Em alternativa, os

interessados poderão também consul-

tar todos os detalhes e candidatarem-

se de forma simples e rápida às opor-

tunidades disponíveis no site da

Multipessoal ou contactar a empresa

através do número 300 525 551. zx PA

Grupo Parras Wines está
a recrutar trabalhadores

zx O Real Abadia Congress &

SPA Hotel está nomeado para os

Publituris Portugal Travel

Awards 2022, e é candidato ao

prémio Melhor Hotel de 4

Estrelas.

Os nomeados foram escolhidos pela

redação do Publituris, com base no tra-

balho desenvolvido ao longo do período

em apreciação, nomeadamente pela

capacidade de inovação, visibilidade

mediática, distinções nacionais e inter-

nacionais e dados estatísticos oficiais.

Os vencedores dos prémios

Publituris serão apurados após

votação, a decorrer no site exclusivo

para esta edição de prémios, entre os

dias 2 de setembro e 7 de outubro. Esta

edição conta com 104 nomeados, repar-

tidos por 15 categorias.

Os vencedores serão conhecidos no

dia 18 de outubro, em cerimónia a

realizar na Quinta da Pimenteira, em

Lisboa. zx 

Real Abadia Congress & Spa Hotel
nomeado na categoria de Melhor
Hotel de 4 Estrelas

zx BREVE
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Tauromaquia
Tauromaquia: Temporada na Nazaré encerrou com fado "Nossa Senhora da Nazaré" e doses de bravura.

Numa noite de emoções fortes e muitas estrelas,
foi Joaquim Brito Paes quem mais iluminou

Reportagem de Bruno Paparrola *

zx A Praça de Toiros do Sitio da Nazaré,

recebeu no passado dia 10 de Setembro a

sua última corrida de toiros da tempora-

da de 2022 e que estava inserida nas fes-

tividades em Honra de Nossa Senhora da

Nazaré.

A corrida teve como grande aliciante,

antes do início do festejo, uma procissão

das velas acompanhada pelo fado "Nossa

Senhora da Nazaré " pela voz da fadista

Teresa Tapadas. 

Em praça estiveram os Cavaleiros: Rui

Salvador, Marcos Bastinhas, Emiliano

Gamero (rejoneador mexicano que sub-

stituiu à última da hora o rejoneador

espanhol André Romero), Miguel Moura,

António Prates e Joaquim Brito Paes.

Pegaram os seis toiros da ganadaria

Herdeiros Manuel Assunção Coimbra, os

grupos de forcados amadores de Évora e

Cartaxo. 

Abriu praça o cavaleiro Rui Salvador,

figura de sempre do toureio veio à Nazaré

mostrar que ainda tem muito para dar à

festa brava, começou saída com dois

excelentes ferros compridos carregando

a sorte ao piton contrário. Na lide de ban-

darilhas andou a gosto montado no

"Hornazo", sempre ligado a seu oponente

para deixar em sorte cravar ferros com

raça e verdade, fazendo lembrar os

grandes tempos do cavaleiro tomarense

perante um bom toiro que acusou na ba-

lança do tauródromo nazareno 480 kgs.

O segundo toiro da noite foi lidado pelo

ca-valeiro Marcos Bastinhas, perante um

toiro algo reservado no momento da

reunião, em que o toureiro de Elvas,

arriscou, pisando terrenos de compro-

misso, para com batidas ao piton con-

trário receber a investida do oponente ao

estribo, deixando a ferragem da ordem,

tendo estado em bom plano neste

regresso á arena nazarena depois do tri-

unfo obtido nesta mesma praça a 6 de

Agosto. Emiliano Gamero teve uma lide

ao mais puro estilo do rejoneio, fazendo

da especialidade de cada montada sua,

que o público da Nazaré estivesse ao

rubro nos tendidos, as reuniões nem

sempre foram as mais ortodoxas, mas

Emiliano Gamero fez da sua boa ligação

ao público que a sua lide resultasse.

Abriu a segunda parte da corrida o ca-

valeiro Miguel Moura e em que esteve

em plano regular, de saída deixou um

bom ferro comprido em sorte de gaiola,

montado no "Xarope", sendo que no

remate da sorte teve um percalço com o

cavalo, tendo sido colhido de forma vio-

lenta. Na lide de bandarilhas esteve em

plano regular também em consequência

do percalço que teve de saída. António

Prates foi protagonista de uma lide de

muito valor e riscos numa actuação em

que deu vantagens ao toiro para depois

em sortes a receber deixar a ferragem

com emoção apesar de um ao outro toque

na montada, perante um bom toiro que

acudia aos cites do cavaleiro. Joaquim

Brito Paes obteve triunfo importante

novamente na Nazaré, onde voltou a

demonstrar que por este caminho que

tem levado irá certamente chegar ao

patamar de figura do toureio, numa lide

vibrante e em que de saída nem sempre

correu tudo bem, mas na lide de banda-

rilhas e montado no cavalo craque da

sua quadra de nome "Lume", "armou o

taco" e em que fez das abordagens com

batida ao pitón contrário, as suas

maiores virtudes e que resultaram na

perfeição, para cravar ferros com risco e

emoção, levando ao rubro as bancadas

que estavam praticamente cheias de

público. 

No que diz respeito à forcadagem

pelos amadores de Évora, uma pega de

cernelha consumada, José Maria

Passanha à barbela e à primeira tentati-

va e Ricardo Sousa à córnea e à segunda

tentativa. Pelos amadores do Cartaxo,

José Ribeiro à terceira tentativa com as

ajudas carregadas, pega consumada à

córnea e à segunda tentativa, e Bernardo

Sá numa boa pega à córnea à primeira

tentativa. Os toiros da ganadaria

Herdeiros Manuel Assunção Coimbra, de

jogo desigual permitiram que os

toureiros andassem a gosto, numa corri-

da que irá ficar certamente marcada,

pelo ambiente que se registou nessa

noite, em que a fé, a tauromaquia e o

orgulho das gentes da Nazaré estiveram

lado a lado. 

Parabéns ao empresário Rui Bento

Vasques por tudo o que rodeou esta

especial corrida de toiros e pela bem

montada temporada de cinco espectácu-

los, que foram levados efeito na Praça de

Toiros do Sítio da Nazaré. É caso para

dizer que se terminou a temporada com

Doses de Bravura. zx

António Prates mostrou muito valor Joaquim Brito Paes esteve em grande plano na Nazaré Rui Salvador esteve a gosto na praça Nazarena

JJP

Forcados com noite dura na Nazaré

Tauromaquia: Picador nazareno Silvano Calixto
em bom plano por terras espanholas

zx O picador natural da Nazaré, Silvano

Calixto, mostrou-se em bom plano na

novilhada picada, realizada no passado

dia 28 de Agosto em Pedrajas de San

Estebán (Valladolid, Espanha). O

nazareno foi obrigado a dar volta ao ruedo

junto ao novilheiro espanhol Victor

Cerrato (toureiro cuja quadrilha Silvano

Calixto fazia parte naquela tarde), depois

de uma boa prestação na sorte de varas,

mostrando-se também em bom nível na

localidade toledana de Villaseca de la

Sagra (Espanha), no passado dia 4 de

Setembro saindo às ordens do novilheiro

Miguel Zazo. 

Tem sido uma temporada em que o

toureiro nazareno, vem somando con-

tratos e demonstrado valor em arenas

espanholas. Integrando as quadrilhas

dos novilheiros espanhóis Miguel Zazo e

Victor Cerrato, Silvano Calixto já pisou

esta temporada os ruedos de Pedrajas de

San Estebán (Valladolid, Espanha)

Villaseca de la Sagra (Toledo), Villarubia

de Santiago (Toledo), El Herrumblar

(Cuenca) Cuerva, Cella, entre outras.

Silvano Calixto, no passado dia 7 de

Setembro em Villarubia de Santiago

(Toledo, Espanha), e às ordens do novil-

heiro Miguel Zazo teve um grave per-

calço, tendo- se lesionado gravemente na

perna esquerda no tércio de varas a um

novilho/toiro da ganadaria espanhola de

El Retamar, lesão essa que o impedirá de

cumprir o resto da temporada 2022,

quando ainda tinha importantes compro-

missos na sua agenda como em Peralta

(Navarra), Galapagar (Madrid). Um per-

curso em ascensão que teve este con-

tratempo, mas em que a personalidade

do toureiro nazareno e a vontade de tri-

unfar em arenas espanholas, vai ser

determinante para voltar ao seu melhor.

O picador cumpre a sua segunda tempo-

rada, tendo feito o seu debute numa novi-

lhada Mista realizada em Miguelturra

( Ciudad Real, Espanha), a 28 de Agosto

de 2021, saindo nessa tarde às ordens do

na altura novilheiro agora matador de

toiros espanhol Carlos Aranda. Nesse

mesmo festejo teve de atuar nas duas

sortes de varas devido a um percalço do

seu companheiro de quadrilha. De regis-

tar que o novilho picado por Silvano

Calixto em Villaseca de la Sagra (Toledo,

Espanha), da ganadaria espanhola de

Cebada Gago, viria a ser considerado o

melhor novilho do certamente de novi-

lhadas dessa mesma localidade. zx BP.

DR

Picador nazareno Silvano Calixto
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Desporto

zx  A Expocentro, em Pombal, foi o palco no passado dia 16 de Setembro,

da XIII Gala do Futebol Distrital, da Associação de Futebol de Leiria. 

Este evento tem como objectivo, homenagear/ galardoar, jogadores/

dirigentes, e clubes que mais se destacaram na temporada 2021-2022 no

distrito leiriense. Walter Chicharro, autarca nazareno foi agraciado pelo

que vem fazendo no desporto, principalmente a nível de eventos de praia.

Luís Vasco e José Adelino Vidinha Vigia (a título póstumo), foram galar-

doados. Quem subiu ao palco ainda foram Ana Machado - GD "Os

Nazarenos" de ter estado no Estágio de Preparação de selecção- sub 14.

O árbitro nazareno, Emanuel Cardoso que subiu ao quadro de árbitros de

futebol de 11, C4. A ACD "O Sótão" no futebol de praia, (Campeão

Nacional, Época 2018/2019 (masculinos) e 2020/2021 (femininos).

Vencedores da Taça Distrital 2021/2022 (feminino e masculino). As atletas

da ACD "O Sótão" que foram internacionais por Portugal: Ana Correia,

Petra Reis, Carolina Ferreira, Mariana Rosa, Inês Cruz e Ema Toscano.

Édi Milhazes, Estudo: "Multi-alavancagem estratégica dos eventos de

futebol de praia realizados na Nazaré". zx JJP

zx  Decorreu na Baia de São Martinho

do Porto no passado dia 17 de Setembro,

com a presença de perto de 1700 atletas. 

No Campeonato Nacional Clubes

Estafetas, (Absolutos), a vencedora foi a

alcobacense Melanie Santos que re-pre-

senta o (SL Benfica) com o tempo de,

00:25:57, fazendo equipa com Rafaela

Cananó Silva, 00:27:01 e Madalena

Almeida 00:25:59. Em masculinos

venceu a equipa do ABS Outsystems

Olímpico de Oeiras, com António Vaz

Pedro, 00:23:01; André Dias, 00:23:09;

Pedro Gaspar, 00:22:58 e Miguel Silva

ABS Outsystems Olímpico de Oeiras

00:23:03. 

Na Taça de Portugal masculinos,

(Absolutos), João Mansos do Sporting

Clube de Portugal foi o vencedor com

00:51:29. Em femininos a vencedora foi

Maria Tomé do Clube de Natação de

Torres Novas, 00:58:33. Em cadetes a

vencedora foi Matilde Tomás F CAD

Alhandra Sporting Club, 01:04:37.

Juniores, 1ª Matilde Santos F JUN

Outsystems Olímpico de Oeiras,

01:01:20. 

Na Taça de Portugal, as prestações

mais relevantes dos atletas do CNAL

nesta prova foram as seguintes: 60-64

anos, José Gerardo foi 10º com 01:20:07.

Nos 30-34 anos, de salientar o 3º lugar

de Márcio Miguel do Clube Natação

Alcobaça, (CNAL) com o tempo final de

01:00:14. Nos 50-54 anos, Fernando

Andrade e Nelson Martins do (CNAL)

foram 13º e 14º com os tempos de

01:14:05 e 01:15:08 respectivamente. Em

45-49 anos, Cláudia Silva foi 4º com o

tempo de 01:33:03. zx JJP

Triatlo: São Martinho do Porto engalanou-se para receber a sua primeira prova.

Alcobacense Melanie Santos
venceu a sua prova em Estafetas

DR

Melanie Santos venceu

em São Martinho do Porto

zx  Sobre a nova temporada o

treinador Paulo Félix disse ao nosso jor-

nal, “aceitei o convite do Nazaré Dom

Fuas AC, por acreditar na consistência

do projeto e nas pessoas que o lideram.

Estamos numa fase inicial da época e

neste momento o foco é construir um

grupo mentalmente forte e que apre-

sente um jogo de grande intensidade e

qualidade. O campeonato será longo e

muito competitivo, com várias equipas a

querer a subida de divisão. Nós vamos

querer estar nessa luta e criar

condições para, o mais breve possível,

estar entre os grandes do Andebol

nacional." 

O plantel da turma nazarena é o

seguinte: Oswen Maletat; Milton

Estrelinha; Carlos Simão; João Quinzico,

(guarda-redes): Daniel Salcedas, (ex SL

Benfica); Tiago Costa, (ex- Madeira

SAD); Pablo Muñoz; Tomás Chicharro;

Renato Ribeiro; Tiago Figueiredo, (ex-

Cister SA); Lucas Ribeiro, (ex - SL

Benfica); Paulo Gil Moreira (ex-

Estarreja); Henrique Bilhastre; Gonçalo

Rolo; Hélio Pina; Gil Santos; José Silva;

Nuno Florência; Freyddy Lafontán; Feliz

Samassolo; Paulo Andrade; Derik

Santos. Treinador Paulo Félix. Adjuntos:

Inácio Carmo, Sérgio Sigismundo; Mário

Florência e Nuno Florência. zx JJP

Andebol: Nazaré Dom Fuas AC, 2022-2023
prepara-se para a II divisão nacional

Nazaré Dom Fuas AC com o plantel definido para 2022-2023

DR

zx A equipa sénior masculina do CCRD

Burinhosa sagrou-se vencedora da Taça

de Honra da AF Leiria ao vencer na final

realizada na Nazaré, a ARCD Mendiga,

(5-1). 

Os golos da equipa orientada por José

Feijão, foram da autoria de, Caio Santos,

(2), Daniel Ramos e Fábio Lima. 

Na terceira jornada do Grupo "A", os

buri-nhenses golearam, (8-2), a ACR

Arnal com golos de, Frederico Nunes

"Kiko", (3), Caio Santos, (2), Francisco

Fernandes, Ednardo Gomes, e Daniel

Ramos. 

Na segunda jornada, os burinhenses

empataram, (3-3) frente à AR

Amarense, com golos de Frederico

Nunes, "Kiko" (2) e Caio Santos. Na

ronda inaugural o CCRDB venceu o N.

Sportinguista Pombal, (3-1). Na série B,

o CCDS Casal Velho venceu na ronda 3,

o SCR Gaeirense, (6-1), com golos de,

José Sousa, (2), Édipo Santos, Paulo

Pereira, Ricardo Soares e Ricardo

Ferreira (AG). 

Na jornada 2, os casalenses vence-

ram a ADF Alvorninha, (5-2), com golos

de, Paulo Pereira, (2), Rafael Fonseca,

Leandro Carmo e Sandro Domingos. Na

ronda inaugural o Casal Velho perdeu

com a Mendiga, (5-2), Sandro Domingos

e Édipo Santos marcaram para os

casalenses. zx JJP

Futsal: Burinhosa entra
a vencer a Taça de Honra nesta
temporada 2022-2023

CCRD Burinhosa vençeu a Taça de Honra da AF Leiria

DR

Gala Distrital: AF Leiria
levou a efeito a sua XIIIª
Gala do Futebol
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Joaquim José Paparrola

zx Decorreu na Praia de Poetto em

Cagliari (Itália), a fase final da Liga

Europeia, onde Portugal foi derrotado

na final da prova pela Suíça, (6-5). 

O nazareno Tiago Batalha foi utiliza-

do nesta partida, em que os lusos, tudo

fizeram para conquistar o troféu, em-

bora sem o conseguirem. Os golos de

Portugal nesta partida foram da autoria

de, Bê Martins, (2), Rodrigo Pinhal,

André Lourenço e Léo Martins. 

No jogo das meias-finais, Portugal

goleou a sua congénere italiana, (8-3),

com golos de Léo Martins, (3), Bê

Martins, (2), Miguel Pintado, (2), e Rui

Coimbra. Tiago Batalha jogou nesta

partida. Portugal venceu a Polónia, (4-

2), em jogo da quarta jornada da Fase

de Grupos. Marcaram pela turma das

quinas, Bê Martins, (2), Miguel Pintado

e Nuno Belchior. Tiago Batalha foi

suplente utilizado.

Portugal perde com
Espanha

Em jogo da final da Fase de

Apuramento para os Jogos Mundiais da

Areia 2023, que se jogou em Catânia

(Itália), Portugal perdeu com a Espanha,

(6-2). Com o objectivo cumprido, que era

chegar aos jogos mundiais, os lusos que-

riam fechar com um triunfo esta prova, o

que não veio a acontecer. Bê Martins

marcou os golos lusos, tendo Tiago

Batalha sido utilizado nesta partida. Nas

meias-finais da prova com Tiago Batalha

a ficar fora dos convocados, Portugal

venceu a Suíça, (8-4), com golos de, Bê

Martins (3), André Lourenço, Torres, Rui

Coimbra, João Cabral e Léo Martins. Nos

quartos-de-final, a turma das quinas

goleou a Alemanha, (12-3), com Tiago

Batalha a marcar um dos golos. Os

restantes foram obtidos por, Léo

Martins, (4), Miguel Pintado, (3), André

Lourenço, (2), Miguel Pintado, (2) e Bê

Martins. zx

Futebol Praia: Lusos garantiram Apuramento para os Jogos Mundiais da Areia 2023.

Portugal bem tentou com Batalha
no comando mas sem sucesso

Nazareno Tiago Batalha ao serviço de

Portugal

DR

O nosso jornal esteve à
conversa com Milton

Estrelinha, presidente e
atleta desta recente cole-

ctividade.

Entrevista de Joaquim José Paparrola

zx Jornal Região da Nazaré - Como

decorreu a temporada de verão

para o NBHT?

Milton Estrelinha - 2022 foi, sem

dúvida, o ano de afirmação da Nazaré

BHT! Somos um projeto novo, contudo

muito sustentado e com uma clara noção

onde queremos chegar. O ano passado

tivemos em competição, apenas, Seniores

e Sub-18 (em ambos os géneros). Este

ano, quisemos ir mais além, e abrimos o

escalão de Sub-16 (também em ambos os

géneros) e as nossas Escolinhas. Em ter-

mos desportivos, conseguimos resultados

extremamente positivos. Conseguimos

que todas as equipas da nossa formação

estivessem presentes na Fase Final, que

decorreu na Praia da Nazaré, e que apura

o Campeão Nacional. Destaque para o

escalão dos Sub-16 masculinos que são

os atuais vice-campeões, de onde não

podemos esquecer que são um escalão

que competiu pela primeira vez e que, o

seu resultado, só prova o viveiro e as

condições premium que temos na Nazaré

e que nos permitem rumar no caminho

certo. No escalão de Seniores, em ambos

os géneros, competimos no Portugal

Beach Handball Tour (equivalente à 1.º

Divisão Nacional) e conseguimos, tam-

bém, a participação em provas interna-

cionais. Naturalmente, de destacar para a

bri-lhante prestação das nossas Seniores

Femininas que alcançaram um brilhante

3.º Lugar e, com isso, a participação, pela

primeira vez na história do concelho da

Nazaré, de equipa na Liga de Campeões

de Andebol de Praia, a realizar-se em

Porto Santo. Aliado aos brilhantes resulta-

dos desportivos alcançados, durante toda

a época, vimos, também, vários atletas

nossos, nos variados escalões, a serem

distinguidos como Jogador MVP ou

Melhor Guarda-Redes, o que para nós é

um orgulho tremendo ver o reconheci-

mento de cada elemento que integra o

nosso clube!

J.R.N.- Falou no projeto das

Escolinhas, em que consiste o

mesmo?

M.E.- O projeto das Escolinhas é, sem

dúvida, um momento de afirmação da

nossa Associação no concelho e, também,

no distrito. Queremos ser uma Escola de

Formação de Andebol de Praia e, para

isso, entendemos que devemos de

começar a trilhar esse caminho. As

Escolinhas da Nazaré BHT contaram com

mais de meia centena de miúdos dos 7

aos 14 anos, em ambos os géneros, e que

para mim, enquanto Presidente do Clube,

só prova que este é o caminho que nos

assegura o futuro e devemos começar,

naturalmente, a prepará-lo. Neste senti-

do, queremos abrir na próxima época o

escalão de Sub-14, também em ambos os

géneros, e inseri-los nos quadros compet-

itivos existentes. Foi muito gratificante ver

a alegria dos mais pequenos a cada treino

e a ligação que, prontamente, tiveram ao

clube.

J.R.N. - Como se sentiu o clube ao

garantir a primeira participação

na Liga dos Campeões de Andebol

de Praia?

M.E.- Desde cedo sabíamos do valor

do nosso grupo Sénior Feminino. Apesar

de serem jogadoras jovens apresentam

um nível competitivo elevado e sabíamos,

mais tarde ou mais cedo, que chegar a

esse patamar era uma possibilidade. Ao

longo do campeonato, e à medida que

íamos vendo as classificações

alcançadas, víamos que o sonho estava

perto de se tornar realidade. E assim foi!

Para mim é um orgulho enorme ver a

Nazaré BHT diante dos melhores clubes

da Europa. Contudo, é uma prova muito

dispendiosa e onde temos de cumprir

com as exigências todas da Federação

Europeia de Andebol (EHF) em termos de

estadia, deslocações, equipamentos e

outras questões desportivas. Neste senti-

do, "arregaçámos as mangas" e fomos à

conversa com os nossos patrocinadores

explicando o feito alcançado e, na sua

maioria, todos eles juntaram-se a nós e

apoiaram o clube. A Câmara Municipal da

Nazaré, ciente da importância da prova

para o Clube e, também, para o concelho,

mostrou total disponibilidade e apoiou-

nos com a atribuição de uma verba muito

importante. Sem estes dois instrumentos

de apoio dificilmente conseguiríamos

estar presentes em Porto Santo a disputar

a tão desejada Liga dos Campeões.

J.R.N.- É difícil gerir tantos atle-

tas! Como coordena as equipas?

M.E.- Confesso que não é fácil! Para

além de ser presidente do clube sou,

igualmente, atleta. Contudo, e porque

nada se consegue sozinho, tenho comigo

uma equipa da minha total confiança e

que se empenha no desenvolvimento do

clube ao máximo! Estamos a falar de mais

de 150 atletas e isso obriga-nos, por

vezes, a desdobrar-nos para dar resposta

a todas as situações. Ninguém no clube

tem só uma função… A maioria dos

treinadores desempenham, também,

funções diretivas e isso permite-nos

avaliar todas as situações com maior pre-

cisão e, com isso, dar o melhor aos nossos

atletas. Desde junho que, semanalmente,

reunimos para preparar cada momento

de competição e, também, acompanhar o

desenvolvimento das equipas. É duro e

exigente e sei que são os que gostam mais

de nós que sofrem com as nossas ausên-

cias e, por isso, agradeço a todas as

famílias por permitem a entrega de cada

um deles ao clube e, naturalmente, tam-

bém, há minha por ser um apoio funda-

mental do meu trabalho. Aproveito o

momento para agradecer a um conjunto

de instituições que sustentam a nossa

existência: em primeiro, a todos os nossos

patrocinadores por confiarem em nós e

permitirem o desenvolvimento dos nos-

sos atletas e, com isso, potenciá-los; a

todos os pais dos escalões de formação

pela confiança em nós depositada e por

acreditarem no nosso trabalho junto dos

seus filhos; à Câmara Municipal e Junta

de Freguesia da Nazaré pelo apoio que

prestam diante das associações desporti-

vas; ao Nazaré Dom Fuas AC; aos

Bombeiros Voluntários da Nazaré; ao

Círculo Cultural da Nazaré - Mar Alto.

J.R.N.- Como vê o andebol de

praia? Está a evoluir?

M.E.- Cada vez mais o Andebol de

Praia deixou de ser uma modalidade

sazonal. Após a competição nacional,

temos, em outubro, a Liga dos Campeões

e, em maio do próximo ano, esperamos

estar presente no EBT Finals (junta as

equipas com mais pontos EBT da

Europa). Como costumo dizer no dia que

termina uma época inicia-se, imediata-

mente, outra. O Andebol de Praia por-

tuguês tem vindo, paulatinamente, a

crescer e a mostrar-se como uma das

potências do nosso país. A criação de uma

prova nacional (Portugal Beach Handball

Tour) veio trazer mais competição e um

nível de rigor para com a modalidade e só

temos a ganhar com isso. Para que se

tenha noção cabe a Portugal, em especial

à Nazaré, a organização do próximo

Europeu de Andebol de Praia, em maio de

2023. Isto só prova que a Federação está

empenhada no Andebol de Praia nacional

e é reconhecida internacionalmente pelo

seu esforço. Estamos no caminho certo do

sucesso. zx

Andebol Praia: Nazaré Beach Handebol Team esteve em todas na época veraneante que agora findou.

"Para mim é um orgulho enorme ver a Nazaré BHT
diante dos melhores clubes da Europa."

Milton Estrelinha, presidente a atleta

do NBHT

DR
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zx Ai está o plantel sénior masculino

do Ginásio Clube de Alcobaça para a

temporada 2022-2023. De novo sob o

comando do treinador Leandro Santos,

os ginasistas que na época transacta

ficaram no 7º lugar da Divisão de honra,

reforçaram-se com jogadores na sua

maioria do rival "Os Nazarenos". Para o

treinador Leandro Santos, “o objectivo

quando abraçamos uma nova tempora-

da é sempre tentar fazer melhor que a

anterior ou seja ter mais resultados po-

sitivos e menos negativos e tentar ter o

máximo de jogos com um futebol bonito

e atraente." 

Os eleitos azuis e brancos para a nova

temporada são: Giannis Fysekis, Miguel

Santos e Francisco Leonardo (guarda-

redes); Defesas: João Figueiredo; João

Coutinho; Ruben Santos; João Túlio;

Miguel Piedade; Kaique Fernandes (ex -

GD Os Nazarenos"); Gyovanne Oliveira,

(ex - GD Os Nazarenos"). Médios:

Juninho, Tiago Silvestre; Alexandre

Costa; Telmo Pereira; Hérkulles Silva (ex-

GD "Os Nazarenos"); Leonardo Lourenço,

(ex - Torriense); Flávio Pedrosa (ex

Marinhense); Tomás Cordeiro; Wilker

Furtado (ex - Marinhense). Avançados:

Nuno Colaço; Wagner Ferreira "Vává";

André Lopes; Bernardo Gomes " Ferrari"

(ex Portomosense), e Rodrigo Sousa, (ex -

Júnior); Arlindo Dias, (ex Júnior). zx

Futebol Distrital: Ginásio Cube
de Alcobaça para a época 2022-2023

zx O plantel sénior de futebol

11, do Grupo Desportivo "Os

Nazarenos", para a temporada

2022-2023, que vai ter o coman-

do técnico do novo treinador

Wilson Estrela que substitui

Francisco Mota, o GDN vai ter

os seguintes jogadores. João

Costa (Guarda-redes, ex Por-

tomosense): Defesas: Guilher-

me Paraná (ex Beneditense);

César Fateixa (ex Júnior);

Duarte Peixe, (ex Júnior); Paulo

Brites (ex GD Peniche); André

Piló ; Afonso Santos; Carlos

Marques; Rodrigo Silveira;

Bruno Vidinha, (regresso).

Médios: Rui Barbosa (ex

Júnior); André Cruz; Samuel

Rogério; Gustavo Fachine.

Avançados: Gonçalo Estrela

"Guga"; Reinaldo Costa, (ex -

Mata Mourisquense); Francisco

Nhaga (ex - GDR Boavista);

Francisco Mota; e Maycon

Saraiva, (ex - Ansião). zx JJP

Futebol Distrital:
GD "Os Nazarenos"
para a temporada
2022-2023

Leandro Santos o treinador ginasista

JJP

Wilson Estrela o treinador do

GDN

DR

zx De novo regressado à

Divisão de Honra em seniores

masculinos, a Associação

Beneditense Cultura e Desporto,

(ABCD), já tem o plantel pratica-

mente fechado, sob o comando

do treinador, Pedro Cordeiro, os

jogadores canarinhos para a

temporada 2022-2023, são os

seguintes. Fábio Silva (ex G.

Alcobaça), Tomás Martins,

(guarda-redes): André Justino,

Iury Lima, Miguel Fialho, Pedro

Patrício, Rafael Ramalho,

Guilherme Lopes, Ricardo

Castelhano, António Grilo e

Rafael Fonseca, João Amaro,

(Defesas): Miguel Rodrigues,

David Agostinho, Bruno

Quitério, Miguel Carmo, Miguel

Santos, Marco Faria, e David

Mendes, (Médios); Diogo Lopes,

Diogo Fialho, João Fialho, Dário

Marquês, Marcos Santos, Paulo

Salvador e Telmo Patrício.

Treinador Pedro Cordeiro. zx JJP

Futebol Distrital:
Beneditense para
a época 2022-2023
já está completo

Pedro Cordeiro o treinador

DR

zx Referente à 2ª jornada da Liga dos

Campeões Grupo B, Stephen Eustáquio

esteve desinspirado assim como o seu

FC Porto, ao ser goleado no estádio do

dragão, (0-4), pelo Club Brugge. 

Em partida da 1ª jornada, Stephen

Eustáquio esteve em excelente plano

no meio campo dos portistas, peses

embora a turma portuguesa tenha per-

dido, (2-1), no reduto do Atlético de

Madrid. Stephen foi claramente o pilar

dos dragões, tendo inclusive perto de

marcar por duas vezes com remates de

longa distância. Soberba prestação do

nazareno. 

Na ronda 2 do Grupo 2, Ricardo

Esgaio entrou ao minuto 92, na vitória do

Sporting CP, frente ao Tottenham, (2-0). 

Liga Bwin

A contar para a jornada 7 da Liga

Bwin, Stephen Eustáquio esteve uma

vez mais no 11 de Sérgio Conceição no

empate, (1-1), do FC Porto no reduto do

Estoril Praia. O luso canadiano bem ten-

tou capultar a sua equipa para a vitória,

mas tal como os seus colegas ficou-se

por uma exibição sem chama. Ainda

nesta ronda, Ricardo Esgaio entrou aos

71 minutos, na derrota do Sporting CP

no reduto do Boavista, (2-1). Ricardo

esteve no lanço que originou a derrota

da turma de alvalade, ao cometer uma

grande penalidade sobre Martim

Tavares ao minuto 93, convertida por

Bruno Lourenço. Tiago Esgaio foi titular

e esteve em bom nível no empate do

Arouca em casa frente ao Vitória de

Guimarães, (2-2). 

Em jogos da ronda 5, Stephen

Eustáquio foi titular na vitória dos

dragões no reduto do Gil Vicente, (0-2). O

luso/canadiano realizou uma excelente

partida, tendo inclusive, sido o melhor

jogador em campo, dando a entender

que pode pegar de estaca no meio

campo portista. Ricardo Esgaio entrou

no minuto final na vitória do Sporting CP

no reduto do Estoril Praia, (0-2). Por fim,

Tiago Esgaio foi titular no Arouca no

empate no reduto do Casa Pia, (0-0). Na

jornada 6, Stephen Eustáquio jogou os

90 minutos na vitória do FC Porto frente

ao GD Chaves, (3-0). Eustáquio esteve

uma vez mais muito activo no meio

campo portista. Por sua vez Ricardo

Esgaio também jogou os 90 minutos na

vitória do Sporting CP sobre o SC

Portimonense SC, (4-0). Esgaio colocou

em campo a sua raça, tendo feito uma

exibição agradável. O seu irmão Tiago

Esgaio foi titular na derrota caseira do

FC Arouca frente ao Boavista FC, (1-2).

zx JJP

Futebol Nacional: Dragão Stephen
Eustáquio em crescendo na Liga

Stephen Eustáquio em grande no

meio campo portista

DR
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MUNICÍPIO DA NAZARÉ

ANÚNCIO DE HASTA PÚBLICA 

Identificação da Entidade Alienante: Município da Nazaré, Contribuinte Fiscal n.º 507 012

100, com sede na Avenida Vieira Guimarães, n.º 54, 2450-112 Nazaré, com o telefone n.º 262 550

010 e endereço eletrónico: geral@cm-nazare.pt.

Objeto: O Município da Nazaré pretende alienar a título oneroso, de um imóvel, propriedade do

Município da Nazaré, sito na Rua do Horizonte, n.º 11, Sítio, Nazaré.

Base de Licitação: O valor base de licitação é de 201.320 € (duzentos e um mil, trezentos e

vinte euros).

Lanço: As ofertas de licitação serão aceites em lanços mínimos de 1.000 € (mil euros), a partir

do valor da proposta mais elevada.

Data limite para entrega de Propostas: As propostas deverão ser entregues/rece-

cionadas até às 17.00 horas do 20.º dia (de calendário), contado do dia seguinte ao da publicitação

do respetivo Anúncio em Diário da República.  

Propostas: A entrega da proposta escrita é obrigatória; Só poderão intervir na licitação verbal

os interessados ou os seus representantes legais que tenham entregue proposta; As propostas

devem indicar um valor para arrematação igual ou superior à base de licitação e cumprir com os

demais requisitos indicados no processo.

Local e Hora da Praça: O ato público realizar-se-á no dia útil seguinte ao termo de apresen-

tação de propostas, pelas 10.00 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município da

Nazaré.

Consulta/Fornecimento do Processo: O processo de alienação poderá ser consultado, nos

dias úteis, das 9.00 horas às 16.00 horas, no Gabinete de Relações Públicas da Câmara Municipal

e no website do Município em www.cm-nazare.pt, até à data e hora limite da entrega de propostas.

Mediante pedido formulado por fax ou email, o processo poderá, ainda, ser remetido via eletróni-

ca, de forma gratuita. Para o efeito, tais pedidos devem ser dirigidos para o email:

helena.pola@cm-nazare.pt. Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos à boa com-

preensão e interpretação dos elementos expostos.

Nazaré, 29 de agosto de 2022.

O Presidente da Câmara Municipal

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dois de Setembro de dois

mil e vinte e dois, exarada a folhas trinta e nove e seguintes do Livro de Notas número Cento e Vinte e Quatro - J,

deste Cartório, Pedro José da Silva Ascenso Trindade e esposa Nélia Margarida Ferreira dos Santos

Trindade, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia e concelho de Nazaré,

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

onde residem no lugar de Castanheira, no Beco das Figueiras, nº 5, C.F., respectivamente, números 192.561.715

e 193.446.405, declararam que que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte: UM

- Prédio urbano, situado em Castanheira, freguesia de Coz (extinta), actual União das freguesias de Coz,

Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, composto de casa de habitação com um piso e quatro divisões des-

tinada a habitação com a superfície coberta de quarenta e dois metros quadrados e logradouro com a área de

vinte e cinco metros quadrados, a confrontar a norte com Rua do Caminho Velho, a sul com Rua Casal Alegre, a

poente com António Henriques Leonardo e a nascente com Matias Pereira Loureiro, inscrito na matriz predial

respectiva, em nome do Estado Português, sob o artigo 609 (anterior artigo urbano 438 da freguesia de Coz (extin-

ta)), com o valor patrimonial tributário e atribuído de sete mil cento e cinco euros, não descrito na

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, nunca tendo havido qualquer alteração na sua configuração; e DOIS

- Dois terços indivisos que é tudo quanto possuem no prédio rústico, situado em Serradinha, freguesia

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

na matriz predial respectiva, em nome de Joaquim da Silva Salgueiro, sob o artigo 5.655 (anterior artigo rústico

2.389 da freguesia de Coz (extinta), sendo este o artigo que ainda consta da descrição predial), com o valor patri-

monial tributário, correspondente ao direito, e atribuído de quarenta e quatro euros e vinte e um cênti-

mos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número mil setecentos e oitenta e um

/ Coz, sem qualquer registo de aquisição do indicado direito em vigor a seu favor, e junto ao qual não possuem

outros imóveis rústicos contíguos. Que os referidos imóvel e direito vieram à sua posse por volta do ano de mil

noventa e quatro, já no estado de casados, por compra meramente verbal feita a Rosa Henriques Susana, viúva,

residente no dito lugar de Castanheira, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura públi-

ca de Compra e Venda, nem tendo agora, eles justificantes, qualquer documento válido para proceder ao seu reg-

isto na Conservatória. Que, por falta de título, não têm eles justificantes, possibilidade de comprovar pelos meios

normais, o seu direito de propriedade. Mas a verdade é que são eles os únicos titulares deste direito, pois vêm

possuindo os mesmos imóvel e direito 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 os mesmos são susceptíveis para seu benefício, zelando pela sua con-

servação e pagando os respectivos impostos. Deste modo, a realidade é que são eles quem explora os referidos

imóvel e direito desde que entraram na sua posse, há, portanto, mais de vinte anos, tendo usado e cuidado dos

mesmos, tal como qualquer proprietário deles trataria, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamen-

to de que os mesmos são susceptíveis, para seu benefício, zelando pela sua conservação, procedendo a obras de

reparação e pintura no imóvel urbano e limpando e cultivando o direito rústico, e respeitando o uso a que os

restantes consortes têm direito, sendo também do conhecimento de toda a gente que são os legítimos propri-

etários dos imóvel e direito. 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 documen-

tal do seu direito pelos meios extrajudiciais normais.

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040

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

e-mail: mtl-fig@fig.pt
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Desporto

zx Como foi referenciado recente-

mente ao nosso jornal pelo treinador

Fábio Barqueiro, a BIR vai “lutar pelos

três primeiros lugares e aproximar o

clube da luta pela subida à primeira

divisão".

O plantel que está às ordens do

jovem treinador valadense, conta com

alguns reforços de peso, que na tempo-

rada transacta jogaram na 1ª divisão

nacional, o que certamente irá trazer

mais qualidade ao hóquei patinado

valadense nesta sua participação no

campeonato nacional da 2ª divisão. 

Os hoquistas da BIR para 2022-2023

são os seguintes: Cláudio Peça, André

Ferreira e Lucas Ferreira, (guarda-

redes): João "Janeka" Silva (ex

Candelária); Luís Silva (ex- SC

Marinhense); André Ramos; Martim

Ferreira; David Costa; Paulo Passos, (ex

SC Marinhense); Lucas Vicente; Cláudio

Peça; Alexandre Duarte; e Miguel

Vicente. zx JJP

Hóquei em Patins:
Biblioteca Instrução e Recreio
com o plantel definido
para 2022-2023

Fábio Barqueiro o treinador da BIR

DR

Depois de quatro anos
sem competir em provas
oficiais com a equipa de
seniores masculinos a
A.A.C.D, regressa para

participar no
Campeonato Nacional da

3ª Divisão.

Joaquim José Paparrola

zx Em declarações ao nosso jornal e

sobre o regresso da turma alcoba-

cense, o treinador e dirigente Hélder

Coelho afirmou, “eu, sendo um mem-

bro da direção da AACD e ser

treinador da equipa sénior, este

regresso de uma equipa sénior era

algo que eu defendia, assim que o

clube estabilizasse e foi isso que acon-

teceu. Estas direções nos últimos cinco

anos fizeram um trabalho fantástico,

neste momento temos os escalões todos

de formação de hóquei patins e com a

chegada dos seniores masculinos já os

nossos Sub 17 e Sub 19 trabalham com

mais afinco para chegarem ao plantel

sénior." Sobre o grupo que vai orientar,

Hélder puxou um Coelho da Cartola,

dizendo, “esta é uma equipa muito

jovem mas com muito talento, espe-

ramos fazer um campeonato muito

bom, com um objetivo enquanto grupo

de trabalho, ficar nos quatro primeiros

neste ano de arranque. Para isso pre-

cisamos do apoio de toda gente que

gosta de hóquei patins desde já faço um

apelo ajudem estes jovens a ganhar

jogos venham ao pavilhão".

O plantel da A.A. C.D, para a tempo-

rada 2022-2023 é composta pelos

seguintes hoquistas: Tomás Costa,

Stefan Malho e Miguel Gonçalves,

(guarda-redes); Jorge Nunes; Marcelo

Rocha; Francisco Tareco; Francisco

Fernandes; Tomás Letra; Miguel

Rebelo; Miguel Fialho Afonso Costa; e

João Gomes. zx

Hóquei em Patins: Hélder Coelho vai orientar a Associação Alcobacense Cultura e Desporto. 

"Faço um apelo ajudem estes jovens a ganhar
jogos venham ao pavilhão"

Hélder Coelho o treinador dos seniores

masculinos da AACD

DR

zx  Para esta nova temporada, a equipa

sénior "A" do Hóquei Clube de Turquel que

vai disputar a 2ª divisão nacional, está em

fase de conclusão de preparação para

entrar em competição. Sob as ordens do

treinador Guillem Perez, os "Brutos dos

Queixos", vão representar o clube turque-

lense com os seguintes hoquistas: Diogo

Almeida, e Guilherme Duro (Guarda-

redes): Tiago Silva; Xavi Duro; Tiago

Mateus; André Pimenta e Vasco Luís;

Daniel Passos; Xavier Lourenço; Salvador

André e José Moreira. zx JJP

Hóquei em Patins:
HC Turquel preparado
para entrar a competir
na temporada 2022-2023

Guillem Perez o mister turquelense

DR

zx A equipa sénior masculina do

Centro Cultural Recreativo Desporto

Burinhosa, (CCRDB), já tem o seu plantel

fechado, começando a competir a com-

petir oficialmente no dia 24 de Setembro,

ao receber no seu pavilhão a UPVN para

o Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Com alguns reforços de muita qualidade,

o grupo de trabalho às ordens do

treinador José Feijão é o seguinte:

Costinha, Alexandre Ascenso e Tiago

Couto, (guarda-redes): Caio Santos,

Chinês, e Francisco Fernandes (Fixos):

Eduardo Oliveira, (Universal): Nardinho,

Daniel Ramos, Fábio Lima, Bruno Vieira,

Libânio, Wilson Cabral, Pimpolho e Salu

Gnagno (Alas): Kaiqie Melo, Kaique dos

Santos e Kiko, (pivots). zx JJP

Futsal: Plantel do Burinhosa
2022-2023 para atacar a 2ª
divisão Nacional

zx A equipa sénior masculina do Centro

Cultural Desportivo e Social Casal Velho

para a temporada 2022-2023, que vai com-

petir na divisão de honra sob o comando do

treinador Pedro Rodrigues, é a seguinte:

João Mendes, Ângelo Lourenço, e Fábio

Rodrigues, (guarda-redes): Rafael Fonseca,

Careca e Sandro Domingos, (Fixos): Miguel

Castro, Miguel Varela, (Ala/Fixo): Édipo

Santos, Pizzim e Zé Sousa; (Alas): Leandro

Dionísio, Lois, Marcelo, e Pauleta, (Ala /

Pivot): Ricardo Soares, (Pivot). zx JJP

Futsal: Casal Velho
pronto para começar
a jogar na honra

zx A equipa de futsal do Centro

Social de Évora de Alcobaça, sob o

comado do treinador Gabriel

Fernandes, prepara a entrada na

divisão de honra, para esta tempora-

da de 2022-2023. Os jogadores

eborenses são os seguintes: Samuel

Ferreira, João Marques e João

Madaleno, (guarda-redes): Dinis,

Mário Ribeiro, João Álvaro e Luís

Trindade, (Fixo): Sammy e Pedro

Mendes, (Fixo/Ala): João Vicente,

(Universal): Bita, e Rui Varela, (Ala):

Rafael Tereso, (Ala/ Pivot). Mauro

Isata (ex Pederneirense), (Pivot). zx JJP

Futsal: CS Évora
de Alcobaça para
2022-2023

zx O Grupo Desportivo Mar-

tingança já tem o seu grupo de

trabalho definido para a tempora-

da 2022-2023, onde vai jogar na

divisão de honra. Sob o comando

de Leocádio Santos, os martin-

gancenses são os seguintes: João

Gonçalves, André Gouveia, Missa

e David pereira, (guarda-redes):

Tiago Cerejo e Guerra, (Fixo): Lino

Gonçalves, e Mesquita (Uni-ver-

sal): Rudi Garcias, Bebé, Put, e

Beto, (Ala): Melga e Pedro

Candeias, (Ala/Pivot): Xum-beiro,

(Pivot). zx JJP

Futsal: GD Martingança
prepara-se para
a honra



EPADRC prepara lançamento de e-book
sobre doçaria conventual

zx  O International

OCEAN FILM TOUR traz

a beleza e o fascínio dos

oceanos para o grande

ecrã em outubro à

Nazaré.

O evento cinematográfico

definitivo para todos os que

amam o mar, com as me-

lhores aventuras oceânicas,

desportos aquáticos e docu-

mentários ambientais a

bordo realizar-se-á no dia 6

de outubro, às 21h00, no

cineteatro da Nazaré.

A programação tem

duração total de 120 minu-

tos, incluindo o programa de

apoio com a apresentação

do anfitrião e sorteios.

A programação completa

do evento está disponível

em:

https://oceanfilmtour.pt/e

s/home-portuguese/ zx

zx A EPADRC vai lançar um e-

book sobre doçaria conventual,

inspirado na Mostra

Internacional de Doces & Licores

Conventuais de Alcobaça, no

âmbito da candidatura ao pro-

grama "Ideias com Mérito" da

Rede de Bibliotecas Escolares.

De acordo com a diretora da institu-

ição, Paula Malojo, o projeto terá início

ainda este ano, para que possa ser

apresentado na próxima mostra de

doces conventuais.

A proposta será realizada pela

turma do Curso Técnico de Cozinha e

Pastelaria, mas o resultado ficará

disponível para os alunos da escola e

para a restante comunidade.

A diretora refere "a nossa ideia é que

o e-book ficasse disponível à comu-

nidade e ficará certamente na nossa

biblioteca como um instrumento de tra-

balho para aos alunos".

O projeto chama-se Digit@lmente

Doce, uma vez que alia a doçaria con-

ventual às novas tecnologias - através

de todo o processo de criação do livro

virtual. zx

International OCEAN FILM
TOUR passa na Nazaré

PUB.

DR


