utorizado a circular em invólucro de plástico, com o n.º: DE00072020ME

Quinzenário zx Ano XIX zx Número 445 zx Preço 1,00 euros zx Data 31 de agosto de 2022 zx Diretora Clara Bernardino
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Atualidade
Macroalga da costa de Peniche apresenta
ação anti-enzimática que permite retardar o
envelhecimento da pele
zx Os extratos enriquecidos em

da Propriedade Industrial.
A investigação teve como objetivo

florotaninos e outros componentes obti-

Leiria. Os componentes bioativos pre-

lhecimento

extrato

ensaios in vivo em voluntários

sentes na alga foram posteriormente

enriquecido em compostos fenólicos

humanos, de modo a avaliar a eficácia

cutâneo.

O

dos a partir de uma macroalga perten-

valorizar

marinhos

extraídos com diferentes solventes

revelou-se

na

e segurança do produto final. Ambas

cente ao género Fucus, recolhida na

nacionais e avaliar o potencial derma-

permitidos na indústria cosmética, de

inibição destas enzimas, exibindo

as etapas serão efetuadas com a

costa de Peniche, apresentam um mar-

tológico de diferentes ingredientes da

acordo com os referenciais normativos

ainda uma elevada capacidade antiox-

colaboração de investigadores da

cado efeito inibidor sobre as enzimas

macroalga Fucus sp. com os resultados

nacionais e europeus em vigor. O

idante, fotoprotetora e anti-infla-

Faculdade

colagenase e elastase, responsáveis

obtidos a demonstrarem o elevado

processo de extração utilizado permi-

matória em linhas celulares da pele",

Universidade de Lisboa", refere a

pela degradação da matriz da pele e

potencial destes componentes para

tiu a separação de diferentes classes

explica Alice Martins, uma das investi-

investigadora.

diretamente

serem incorporados em formulações

de compostos, dando origem aos

gadoras envolvidas no estudo.

dermatológicas.

respetivos extratos enriquecidos.

relacionadas

com

o

processo de envelhecimento cutâneo,

os

recursos

muito

promissor

de

Farmácia

da

Esta inovação foi também submeti-

O objetivo passa agora por avaliar a

da a um pedido de patente europeia,

aponta uma investigação levada a cabo

O estudo iniciou-se com a recolha

"Seguiu-se a avaliação do potencial

aplicação da macroalga num produto

estando ainda em processo de avali-

por uma equipa do MARE - Centro de

da macroalga na costa de Peniche,

biológico desses extratos recorrendo a

dermatológico que permita retardar o

ação. Além de Alice Martins, per-

Ciências do Mar e do Ambiente do

seguindo-se

de

uma série de ensaios in vitro que per-

envelhecimento da pele. "O próximo

tencem à equipa os investigadores do

Politécnico de Leiria. A investigação

preparação da mesma (lavagem, con-

mitiram avaliar o seu efeito inibidor

passo envolverá a otimização de for-

MARE - Politécnico de Leiria, Rui

originou um pedido de patente, que foi

gelação, liofilização, trituração) nos

sobre as enzimas colagenase e elas-

mulações para aplicação tópica, bem

Pedrosa, Celso Alves, Joana Silva,

agora aprovada pelo Instituto Nacional

laboratórios do MARE - Politécnico de

tase envolvidas no processo de enve-

como a realização de uma série de

Susete Pintéus e Rafaela Freitas. zx

um

processo

Socialistas assinalam rentrée com formação, debate e ação
política, no distrito de Leiria
zx O Partido Socialista prepara-

formação e reflexão política para jovens,

pelo Partido Socialista, pela Juventude

Geral do PS, António Costa, no Mercado

procurando fazê-lo em proximidade e

se para assinalar a rentrée políti-

que culmina com a intervenção do

Socialista

dos

de Sant'Ana, em Leiria, no dia 11 de

valorizando o envolvimento das novas

ca, em setembro, com uma sem-

Secretário-Geral do PS, António Costa,

Eurodeputados Socialistas Portugueses,

setembro, dia em que começam tam-

gerações". "O PS arranca em força o

ana inteiramente dedicada à dis-

na tarde de domingo, em Leiria, num

na Batalha, consiste em vários dias de

bém as Jornadas Parlamentares do

novo ano político, com a realização con-

cussão e à ação política, a realizar

comício com apontamento musical aber-

palestras e workshops sobre temas da

Partido Socialista.

jugada de uma academia de debate

no distrito de Leiria.

to à participação de todos.

atualidade política e estruturantes para

e

pelo

Grupo

Secretário-Geral

político, de um momento de rentrée ofi-

Entre 7 e 11 de setembro, o Partido

Segue-se a realização das Jornadas

o desenvolvimento do País, em modelo

Adjunto do PS, sublinha que "exercendo

cial em Leiria - um distrito em que

Socialista, a Juventude Socialista e o

Parlamentares do PS, já anunciada,

e com personalidades a anunciar opor-

funções governativas, o PS nem por isso

venceu as Eleições Legislativas pela

Grupo dos Eurodeputados Socialistas

entre 11 e 13 de setembro, também no

tunamente.

deixa de promover a discussão e a

primeira vez em janeiro de 2022 - e das

Portugueses organizam a Academia

distrito de Leiria.

A Academia Socialista culmina com

reflexão política sobre temas de grande

suas Jornadas Parlamentares", salien-

a intervenção política do Secretário-

relevância para o País e de atualidade,

ta.zx

Socialista, na Batalha, uma iniciativa de

A Academia Socialista, promovida

João

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

digitais/internet e das redes sociais como meio de excelência na divulgação das
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Trânsito caótico na Nazaré durante
o mês de agosto
zx O mês de agosto voltou a evi-

pelouro do trânsito e da mobilidade,

denciar os problemas de fluidez

disse que o respeito pelos direitos de

de trânsito em direção à praia da

todos é uma questão de "civismo.

Nazaré, com a avenida Vieira

Quando temos estacionamento em cima

Guimarães a servir de principal

de passeios isso é uma violação das

eixo de chegada de visitantes e

regras de trânsito e aqui alertamos a

turistas à zona balnear, con-

PSP".

tribuindo para a lentidão da cir-

A CDU questionou, ainda, a maioria

culação, entupimento de artérias

socialista sobre outros problemas na

vizinhas e aumentando o tempo

resposta do Município ao mês de maior

de chegada dos automobilistas a

fluxo de turistas na sede do concelho,

um espaço de estacionamento.

nomeadamente a falta de pressão da

"O caos é completo, designadamente
no trânsito e estacionamento, com os

DR

água nas torneiras e a falta de limpeza
urbana.

carros estacionados em qualquer sitio",

Walter Chicharro assegurou que o

acusou a CDU, criticando, ainda, a colo-

futuro depósito do Camarção deverá

cação de alguns equipamentos em

aliviar a pressão sobre o sistema de

locais de grande fluxo de veraneantes,

abastecimento em meses de maior

como a praça Sousa Oliveira "montam-

solicitação, tendo voltado a criticar a

se palcos, impedindo, inclusive, a circu-

execução de algumas condutas no pas-

lação de pessoas com mobilidade

sado que não estão adequadas ao

reduzida numa praia que se diz inclusi-

abastecimento de água à população, em

Rodrigues esclareceu sobre a limpeza

pação e que a redução do "número de

resposta mais eficaz, contudo garantiu

va com acessos facilitados para todos".

algumas zonas do concelho.

urbana que "a Nazaré está muito acima

recursos humanos afetos a estes

que se têm que "encontrar soluções e

do que é normal" em termos de ocu-

serviços" também não ajudou a uma

estamos a trabalhar nelas." zx

Regina Piedade, Vereadora com o

Por sua vez, o vereador Orlando

Primeiras movimentações no terreno
para novo Terminal Rodoviário da
Nazaré ainda antes do final do verão
zx O arranque da obra do

junto à Biblioteca Municipal, próximo de

Interface de Transportes Públicos

vários serviços, do centro e da praia, terá

- Av. do Município foi anunciado

como função fazer de interface entre as

como provável para o primeiro

carreiras urbanas, carreiras nacionais e

trimestre de 2022, mas as obras

rede de expressos, assim como à futura

ainda não arrancaram, estando

ciclovia da Avenida do Município e mobi-

previsto que o primeiro processo

lidade pedonal aos principais equipa-

de estacaria seja iniciado dentro

mento e serviços do concelho.

de dias.

DR

Com este equipamento, que substi-

A CDU quis saber em que ponto se

tuirá o provisório em funcionamento,

encontra o procedimento e quando se

espera-se, segundo a Autarquia, um con-

prevê o arranque da obra adjudicada à

tributo significativo na melhoria da rede

firma RUCE - Construção e Engenharia,

de interface e a redução do tempo de

Lda.

transporte.

De acordo com Walter Chicharro o

"A operação responderá de forma

"arranque da obra foi adiado devido à

qualificada e integrada às necessidades

necessidade de retirada de materiais

atuais e futuras da população abrangida,

que se encontravam no terreno ao lado

pela melhoria da oferta existente, pro-

do que irá ser afeto ao novo equipamen-

movendo o desenvolvimento sustentável,

to, estando o inicio de obra para se con-

o reforço da acessibilidade, a equidade e

cretizar."

a coesão social".

O novo terminal rodoviário é aguarda-

Após algumas dificuldades iniciais, o

do há vários anos, com condições.

procedimento foi adjudicado à firma

pelo valor de 1.249.559,94 € acrescido de

o total de 1.324.553,54 € (um milhão,

tos e cinquenta e três euros e cinquenta

Projetado para um terreno municipal,

RUCE - Construção e Engenharia, Lda.

IVA à taxa de 6% (74.973,60), perfazendo

trezentos e vinte e quatro mil, quinhen-

e quatro cêntimos). zx

nazaré
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BE diz que Tourada não é arte
nem cultura
zx O Bloco de Esquerda da

que violam todo o tipo de direitos dos

O Bloco recorda que o Governo anun-

Nazaré manifestou a sua oposi-

animais - neste caso dos touros, mas

ciou, em outubro de 2021, um decreto-lei

ção à realização de touradas no

também dos cavalos. Ainda assim,

para o limite mínimo de idade para assi-

concelho, referindo que a tourada

somos um dos poucos países que

stir a touradas passar a ser 16 anos, mas

é uma exibição pública do sofri-

teimam em manter estas atividades".

"o documento não foi publicado no Diário
da República".

mento e de maus-tratos dos ani-

Para o BE, a tourada "é uma tradição

mais, que não pode continuar a

dolorosa e carregada de crueldade

"Defendemos ainda o fim de qualquer

ter lugar na sociedade.

dirigida a seres sencientes, ou seja, que

tipo de apoio público, direto ou indireto,

sentem de forma consciente" e que nada

a eventos que causem sofrimento ani-

justifica a sua continuidade.

mal, bem como a implementação de

"É muito claro que todo e qualquer
tipo de atividades tauromáquicas tem

DR

vindo a perder adeptos em todo o

"Os espetáculos tauromáquicos cons-

medidas de reconversão dos espaços

mundo, Portugal não é exceção. Ano

tituem um mau exemplo para crianças e

onde atualmente se realizam eventos

após ano assistimos a um enorme

jovens sobre o que deveria ser a nossa

tauromáquicos em espaços multi-

declínio nos aficionados da tauro-

relação com os animais e com a

funções com capacidade para acolher

maquia, particularmente entre as novas

natureza, ainda assim a ser anunciados

eventos culturais e desportivos ou ou-

gerações, existindo cada vez mais pes-

"como acessíveis a crianças e jovens a

tros que não envolvam sofrimento ani-

soas que não se reveem nestas tradições

partir dos 12 anos".

mal". zx

Walter Chicharro anuncia recandidatura
às eleições para a Federação PS
zx Walter Chicharro anunciou,

esta equipa, termos já atingido os

apoio" que lhe tem chegado nas últi-

em julho, a sua recandidatura à

melhores resultados de sempre quer

mas semanas e que, também por isso,

Federação do PS.

nas

considera que "existem desafios sufi-

Autárquicas

quer

nas

cientes para me recandidatar".

Na sua conta no facebook, o atual

Legislativas, considero que ainda

presidente da estrutura distrital, que

existe muito caminho para desbravar,

"Tal como eu, sei que são pessoas

se dirige aos militantes, refere que

muito socialista para agregar e muita

que gostam de desafios, espero con-

passados dois anos de ter chegado ao

obra estruturante na região para con-

tar com o vosso apoio e trabalho para

leme "deste grande projeto que é a

cretizar".

levarmos a nossa Federação e o nosso

O Socialista fala de uma "onda de

Federação de Leiria, e apesar de, com

partido ainda mais longe". zx

Apreensão de 170 quilos
de pescada subdimensionada
zx Foram apreendidos 170 quilos de pescada subdimensiona-

para ser comercializada, resultando
na sua apreensão.

DR

Homem ameaçou
companheira de
morte na Nazaré
zx O Comando Distrital da PSP de
Leiria, através da Esquadra da Nazaré,
DR

deteve um suspeito do crime de violência doméstica, no passado dia 17 de
agosto.
Os agentes deram cumprimento a um

da, no Porto de Abrigo da

No decorrer da ação foi identifica-

mandado de detenção emitido pelo

Nazaré, no passado 10 de agos-

da a suspeita, uma mulher de 38 anos,

Departamento de Investigação e Acção

to.

e elaborado o respetivo auto de con-

Penal de Alcobaça.

No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo

traordenação, cuja coima pode ascender ao valor de 37 500 euros.

A PSP informou, numa nota de
imprensa, que após as diligências de

de controlar a comercialização, trans-

O pescado apreendido foi entregue

investigação entendidas por adequadas,

porte e armazenamento de pescado

a várias instituições de solidariedade

aquela força policial verificou que o deti-

fresco, a Unidade de Controlo Costeiro

social.

do, de 45 anos, agrediu fisicamente a

(UCC), através do Subdestacamento

A GNR alerta que uma medida de

de Controlo Costeiro da Nazaré,dete-

gestão sustentável do pescado "é o

tou uma mulher junto a um armazém

respeito das medidas mínimas de

do Porto de Abrigo, a qual estava na

captura, cujo objetivo é melhorar a

Criminal, foi-lhe aplicada a medida de

posse da pescada sem que esta

rentabilidade potencial do recurso".

coacção de obrigação de permanência

tivesse as medidas regulamentares

zx

na habitação. zx

vítima, de 35 anos, a quem ameaçou de
morte.
Presente

ao

juiz

de

Instrução
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Novo depósito de água irá abastecer
a alta da Nazaré
zx Metade das instalações da
vila da Nazaré estão localizadas

dores", onde se situam cerca de metade

Municipal, adiantando que, em simultâ-

das instalações da vila da Nazaré.

neo, se continuará com o "desenvolvi-

na área onde será contruído o

A redução das dificuldades de

mento do projeto de requalificação e

equipamento, que será composto

abastecimento a uma extensa área res-

renovação da rede de água e sanea-

por duas células, cuja capaci-

idencial na freguesia, que compreende

mento no concelho, bem como dos

dade será de 4.000 m3.

o Calhau, Sítio, Cooperativa, Nova

reservatórios de água".

Cerâmica,

De acordo com a informação aprova-

uma célula de armazenamento de água

Pederneira, Pedralva e Urbisol, é a prin-

da, em reunião de Câmara, esta" é uma

(depósito com capacidade de 2.000 m3)

cipal finalidade da infraestrutura.

obra de premente interesse público que

O Município da Nazaré irá construir

Nazaré,

Pinhal

Mar,

que será parte integrante do futuro

"É um dos investimentos mais prio-

corresponde a um anseio das popu-

reservatório do Camarção, cuja capaci-

ritários para o Município da Nazaré e

lações, cuja concretização tem vindo a

dade final total dos dois será de 4.000

que deverá contribuir para o aumento

ser adiada há cerca de 15 anos, colo-

m3.

da nossa capacidade de resposta, de-

cando em risco a qualidade de vida dos

A obra representa um investimento

signadamente em épocas de seca,

munícipes residentes na zona e os

numa infraestrutura pública destinada

como a que vivemos", explica Walter

compromissos assumidos pelo atual

a servir "uma rede vasta de consumi-

Chicharro, Presidente da Câmara

executivo camarário". zx

Poluição crescente no Porto de abrigo
da Nazaré
O lixo e a poluição das

equipamento (Docapesca) "sem que se

águas no Porto de Pesca da

tenha verificado qualquer alteração",

Nazaré preocupam quem utiliza

refere uma fonte contactada pelo Jornal

aquele equipamento e os que por

Região da Nazaré.

zx

ali passam diariamente em lazer.

De acordo com esta testemunha,

A presença de óleos sobre as águas

"para além dos danos ambientais

é, cada vez mais, frequente, segundo os

provocados por esta poluição e pelo

utilizadores. A situação tem sido,

perigo que representa, os poluentes

repetidamente, denunciada pelo Clube

danificam as pinturas dos barcos que

Naval da Nazaré às autoridades maríti-

com eles estão em contacto o que tem

mas (Polícia Marítima / Capitania) e às

originados inúmeras queixas dos nos-

autoridades portuárias que gerem o

sos utentes". zx

Programa Voluntariado Jovem para a Natureza
e Florestas
zx Os 4 jovens que estão a par-

destinadas à proteção da natureza, flo-

ticipar no projeto: "A Praia é

restas e respetivos ecossistemas,

nossa - O responsável és tu!"

através da sensibilização das popu-

apresentado pela Câmara Muni-

lações em geral e da preservação con-

cipal da Nazaré ao Programa

tra os incêndios florestais e outras

Voluntariado

a

catástrofes com impacto ambiental, da

Natureza e Florestas do IPDJ

monitorização e recuperação de ter-

receberam, no passado dia 25, o

ritórios afetados.

Jovem

para

Kit oficial da iniciativa. Os volun-

Entre os seus objetivos encontra-se a

tários estão envolvidos em ações

promoção de práticas de voluntariado

de sensibilização e de limpeza de

juvenil no âmbito da preservação da

praia.

natureza, florestas e respetivos ecos-

DR
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DR

Programa

sistemas; sensibilização das popu-

Voluntariado Jovem para a Natureza e

lações para a área do ambiente rea-

incêndios florestais e outras catástro-

da qualidade das atividades de volun-

por parte dos voluntários/as (soft

Florestas do IPDJ promove práticas

lizadas por jovens; prevenção contra os

fes com impacto ambiental; promoção

tariado e aquisição de competências

skills). zx
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Museu Joaquim Manso inscrito
no Orçamento de Estado
zx Walter Chicharro anunciou
em julho que a Direção Regional

ponto de vista financeiro - para que tal
seja possível".

de Cultura do Centro lhe terá

Segundo Walter Chicharro, e de acor-

assegurado a existência do finan-

do com as garantias que recebeu de

ciamento de 1,1 milhões de euros

Susana Menezes, Diretora da DRCC, "a

para a remodelação do edificado e

breve prazo estarão reunidas as

da exposição museológica do

condições para a adjudicação da obra",

Museu Joaquim Manso.

tendo o Município "disponibilizado toda

"É uma obra pela qual começámos a

a colaboração, nomeadamente na

lutar assim que chegámos ao executivo

assunção de alguns custos com esta

camarário e que finalmente vê a luz ao

obra, estruturante para o concelho."

fundo do túnel", escreve o autarca na sua
conta da rede social Facebook.

DR

Do lado da CDU, que se congratulou
com a notícia, João Paulo Delgado infor-

Ainda na mesma nota, o socialista

mou que a Coligação assumirá um papel

adianta que irá continuar a lutar pelo

fiscalizador até à conclusão da obra e

alargamento do Museu - de acordo com

inauguração do equipamento ao serviço

o projeto brilhantemente idealizado pelo

de todos. Como sabemos, uma coisa é a

Arquiteto Siza Vieira - e já demonstrá-

inscrição em Orçamento de Estado.

mos a nossa intenção de apoiar em tudo

Outra é a materialização daquilo que

o que for necessário - inclusivamente do

está inscrito". zx

A Pederneira na obra de Possidónio
Mateus Laranjo Coelho
zx O centenário do artigo " A

jurista e professor liceal, publicista e

muitas publicações que assinou que se

Pederneira: Apontamentos para a

conservador do Arquivo Nacional da

justifica a humilde homenagem que aqui

história dos seus mareantes,

Torre do Tombo, que se notabilizou

fazemos, posto que a Nazaré deve ao Dr.

pescadores, calafates e das suas

como paleógrafo e diplomatista.

Possidónio Mateus Laranjo Coelho o

construções navais nos séculos

Para além de ter exercido diversos

conhecimento resultante dos anos que

XV a XVII" é assinalado com uma

cargos de nomeação política, entre os

passou a descobrir e a analisar a infor-

exposição no Centro Cultural da

quais o de governador civil do Distrito de

mação até à época desconhecida, algu-

Nazaré

Portalegre, foi presidente da Academia

ma dela relacionada com esse muito

O Centro Cultural da Nazaré abrirá no

Portuguesa da História e membro de

antigo local, a Pederneira", refere o

próximo dia 3 de setembro uma

diversas academias e sociedades cientí-

Gabinete de Património e Cultura da

struções navais nos séculos XV a XVII"

exposição dedicada a Possidónio Mateus

ficas. Encontra-se colaboração da sua

Câmara Municipal.

que foi pela primeira vez editado no ano

Laranjo Coelho: O homem e a Obra.

autoria na Revista de Arqueologia (1932-

Este ano celebra-se o centenário do

1938) e nos Anais das bibliotecas, arqui-

seu artigo " A Pederneira: Apontamentos

vo e museus municipais.

para a história dos seus mareantes,

A exposição ficará no Centro Cultural

pescadores, calafates e das suas con-

da Nazaré de 3 de setembro a 16 de ou-

O autor nasceu em Castelo de Vide, 16
de novembro de 1877 e faleceu em
Lisboa, 4 de março de 1969, foi um

"É nesse legado, materializado nas

Faleceu o investigador Adriano
Luís Monteiro
zx O investigador Adriano Luís

figuras mais importantes na preser-

lação do Museu da Comunidade

Monteiro faleceu no passado dia

vação da memória e do património da

Concelhia, estando expostas algumas

3 de agosto.

Batalha, concelho onde nasceu, em

publicações que cedeu a este equipa-

1941.

mento". À sua ação deve-se também "a

A residir há vários anos na freguesia
de Famalicão, na Nazaré, o investigador

A Câmara da Batalha referiu, na nota

constituição do Centro Recreativo da

manteve sempre a ligação à sua terra

de pesar publicada na rede social

Rebolaria, do qual foi um dos sócios

de origem e foi autor de várias publi-

Facebook, que Adriano Monteiro foi "um

fundadores e a dinamização do Rancho

cações de âmbito histórico e uma das

dos principais entusiastas para a insta-

Folclórico Rosas do Lena". zx

DR

Exposição vai estar no Centro Cultural da Nazaré

de 1922, no Archeologo Português, vol.
XXV, Lisboa, Imprensa Nacional.

tubro, podendo ser visitada no horário:
De segunda a sexta-feira: 9h00-13h00;
14h00-17h00
Fins de semana e feriados: 10h0013h00; 14h00-18h00.
Entradas gratuitas. zx
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Novo modelo da Feira de São Bernardo
foi um Sucesso
zx A Feira de São Bernardo, de

bém com as já tradicionais atividades

Alcobaça, que ocorreu entre os dia

equestres e com o 29.º Circuito de

19 e 22 de agosto, terminou com

Ciclismo de São Bernardo.

milhares de visitantes a assis-

"Este modelo foi uma aposta ganha e é

tirem ao concerto do cantor Toni

para continuar", disse a vice-Presidente

Carreira.

do Município, Inês Silva.

O novo modelo de feira foi planeado

Já o Presidente da Câmara de

com o intuito de promover a centralidade

Alcobaça, Hermínio Rodrigues, agrade-

das festividades. A rua Dom Pedro trans-

ceu a todos os funcionários que se

formou-se no "Caminho do Amor", e fez a

empenharam "no planeamento, organiza-

ligação da Cova da Onça ao Rossio, e per-

ção, divulgação, limpeza e manutenção".

mitiu dar vida à cidade, impulsionando a

"Agradeço também a todos os participantes, em especial às associações

economia local.
Com equipamentos de diversão, venda

envolvidas cujo trabalho voluntário enal-

atividades

tece a comunidade do concelho. As forças

económicas, atuações de artistas locais e

de segurança e bombeiros foram inex-

DJs, sem esquecer as tradicionais

cedíveis no cumprimento da sua missão.

tasquinhas, que trouxeram os melhores

O meu obrigado por manterem esta festa

sabores regionais de todas as freguesias,

segura".

ambulante,

mostra

DR

de

o evento atraiu durante os quatro dias

Herminio Rodrigues ficou agradado

relação ao espaço do evento, organização

para continuar a trabalhar em prol da

ritório de diversidade e identidade, onde

milhares de pessoas. A feira contou tam-

com as manifestações de satisfação em

e segurança que dão "ainda mais força

terra e da notoriedade de Alcobaça, ter-

todos se incluem". zx PA

Aljubarrota Medieval celebrou
a História ao Vivo
zx Milhares de pessoas cele-

com dezenas de figurantes, que ence-

braram, durante 4 dias, de 12 a 15

naram a vitória militar portuguesa,

de agosto, mais uma edição da

encabeçada por Nuno Alvares Pereira,

feira Medieval de Aljubarrota, a

sobre os castelhanos invasores.

vila que se vestiu a rigor para
recordar os tempos medievais.
O presidente da Junta de Freguesia,

Esta Batalha representa a afirmação
da independência de Portugal e da sua
gente.

Atualmente,

na

vila

de

José Lourenço, temia que dois anos de

Aljubarrota, ainda podemos viver e sen-

interregno por causa da pandemia reti-

tir o espírito desses portugueses luta-

rasse público, mas a edição deste ano

dores, que não desistiram de lutar para

"foi um sucesso".

preservar a nossa identidade. A afir-

Um dos momentos altos do evento foi
a Recriação da Batalha de Aljubarrota,

DR

mação de Portugal como nação deu-se
nestas terras. zx PA

Vitória Surf Challenge na praia
das Paredes dias 3 e 4 de setembro
Paulo Alexandre

de desportos aquáticos, surf,

mos de condições, já que regista

a trocarem experiências e conheci-

Para além das provas, foi lançado o

bodyboard e longboard.

vários picos de ondulação, apresenta

mento. Apesar de ser em formato

desafio da melhor foto do evento que

fácil acesso e possui bons apoios de

campeonato, a intenção é que todos se

dará lugar um prémio.

praia.

divirtam e passem um bom bocado.

Em simultâneo, será realizada uma

zx A praia das Paredes da

A iniciativa pelo evento partiu de

Vitoria vai acolher nos dias 3 e 4

um grupo de amigos da região,

de setembro, o Vitória Surf

amantes dos desportos aquáticos.

"O objetivo é reunir os amantes dos

Que haja união e fair-play acima de

ação de sensibilização de limpeza de

Challenge, um campeonato que

A escolha de Paredes da Vitória

desportos de água, nomeadamente

tudo", explicou Vanessa Santos, da

praia, no dia 4, em parceria com

incorpora várias modalidades

deveu-se à sua versatilidade em ter-

surf, bodyboard e longboard de forma

Organização.

Ricardo da "One piece after another". zx
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CHL cria vestiários para profissionais
e requalifica o acesso ao Serviço de
Urgência do Hospital de Alcobaça
zx O Centro Hospitalar de Leiria

e o melhoramento de espaços, de

explica Licínio de Carvalho, presidente

(CHL) terminou este mês a con-

forma a aumentar a capacidade dos já

do Conselho de Administração do CHL.

strução de vestiários e rouparia

existentes vestiários femininos, e a cri-

A obra de requalificação do esta-

para profissionais, bem como a

ação de vestiários masculinos, dotando

cionamento junto à Urgência do HABLO

obra de remodelação e repavi-

este espaço de instalações sanitárias

permitiu

mentação do acesso ao Serviço

com

as

automóvel e pedonal, com a criação de

de Urgência Básica do Hospital

condições de trabalho e de conforto

um espaço amplo para uma utilização

de Alcobaça Bernardino Lopes de

dos profissionais. Os vestiários femini-

mais funcional. Foram ainda removidos

Oliveira (HABLO). A construção

nos tiveram um acréscimo de 30 caci-

os pavimentos existentes, assim como

de vestiários e rouparia teve um

fos individuais, e os masculinos têm

as caldeiras e árvores que provocaram

custo de cerca de 67 mil euros, e

uma capacidade máxima de 26 cacifos

a destruição dos passeios e lancis,

a requalificação do acesso à

individuais.

diminuindo assim o risco de queda. "Foi

duche,

para

melhorar

otimizar

a

DR

circulação

Urgência do HABLO representou

"Queremos assegurar que os nossos

necessário intervirmos num espaço

um investimento de cerca de 60

profissionais têm boas condições de

visivelmente deteriorado, sobretudo

mil euros.

trabalho e, nesse sentido, foi possível

pelo crescimento das raízes das

de

criar uma nova zona para vestiários

árvores, que inutilizava algumas áreas

vestiários e rouparia teve lugar no piso

masculinos, dando uma nova fun-

para o estacionamento automóvel e os

acesso a um espaço repavimentado e

de estacionamento disponíveis", afirma

0 do HABLO e englobou a reformulação

cionalidade a áreas já existentes",

passeios. Agora os nossos utentes têm

amplo, com maior número de lugares

Licínio de Carvalho.zx

A

empreitada

de

criação

Desacatos na noite de Alcobaça provocam
prejuízos de 10 mil euros em restaurante
aquilo tudo", explicou Vítor Serrano, pro-

serviço, porque a da frente já estava

"O Sporting é o meu eterno amor e

prietário do estabelecimento.

fechada ao público, e começo a levar com

custa-me ver isto, sendo que não há

O adepto do Benfica terá conseguido

pedradas nos vidros do estabelecimento.

qualquer

estabelecimento onde se encontravam

entrar no interior do Restaurante Ordem

Peço aos clientes que estavam no interi-

empresário que fala de prejuízos na

dois casais, um dos quais com artigos de

que foi apedrejado pelo grupo que se

or para irem para debaixo das mesas e a

ordem dos 10 mil euros "a sorte é que os

Boys, na madrugada do passado

vestuário dos Ultra ou No Name ou lá que

encontrava no exterior.

escondê-los na cozinha, à espera que

vidros são triplos, pelo que não passou

sábado, 27 de agosto, por volta da

era, chegou ao pé dele e esmurram-no. O

"Estava dentro do restaurante com

isto passasse", contou o sócio gerente do

nada para dentro".

uma da manhã.

zx Um Restaurante localizado na

"Um grupo de indivíduos, que estava à

zona histórica de Alcobaça foi

porta do mosteiro, equipados com gorros

vandalizado após desacatos entre

e máscaras do Sporting, veio direito ao

elementos da Juventude Leonina e
com um adepto dos No Name

justificação",

disse

o

rapaz conseguiu levantar-se, mandou-

amigos, já fechado, e entra-me um rapaz,

estabelecimento, que fala de uma pro-

A PSP foi chamada ao local para tomar

Os atos de violência começaram na

lhes com uma cadeira acima e fugiu

que eu conheço, aqui de Alcobaça, a falar

funda tristeza e revolta pelo sucedido por

conta da ocorrência tendo detido ele-

Praça 25 de Abril, na esplanada do Café

deles, que eram uns 20. Conseguiu entrar

em perturbações no exterior, na esplana-

jovens adeptos do seu clube, de quem é

mentos do grupo que causaram os

Capador.

no Zé e o que eu sei é que eles partiram

da do Capador. Saio à rua, pela porta de

sócio há cerca de 30 anos.

desacatos. zx PA

Autarca de Coz, Alpedriz e Montes defende
instalação de Fibra para melhorar serviço
de Internet
zx A União de freguesias de Coz, Alpedriz e

julho de 2023)".

reside naquela área, nomeadamente com os
alarmes.

Jovem de Alcobaça morreu
em acidente de viação
zx Dois jovens de 18 anos, um rapaz e uma
rapariga, morreram, no passado dia 7, num
despiste de carro no IC2, na zona de Alcoentre
O jovem, Gonçalo Santos, era de Alcobaça, e a jovem,
Ana Loureiro, era da Marinha Grande,

Montes está na lista de freguesias que irá

Este anuncio "é uma boa notícia para melho-

receber banda larga móvel a 100 Mbps" destina-

rar os serviços da internet na freguesia que há

"As vendas de equipamentos de segurança

da a 90% da população, através dos operadores

muito são contestados pelos consumidores",

para casas acabam por não responder às

O acidente ocorreu cerca das 7h30 ao quilómetro 56,2 do

Meo/Altice e a Vodafone Portugal, de acordo

mas o Presidente da União de Freguesias,

necessidades pela fraca cobertura da rede de

IC2, na zona de Alcoentre, quando a viatura onde seguiam

com a informação divulgada no passado mês de

Álvaro Santo, alerta para o facto de a banda

internet"

entrou em despiste e embateu num poste. Os jovens

julho,

larga anunciada não resolver, ainda, o problema

Para a União de freguesias Coz, Alpedriz e

dos empresários, que precisam da instalação

Montes "a banda larga não é a solução para

de Fibra.

resolver o problema da falta de cobertura de

Gonçalo Santos foi atleta filiado na Associação de

internet na união de freguesias a resposta

Futebol de Leiria desde 2010. Representou o GD "Os

passa pela instalação de fibra". zx PA

Nazarenos", o CD Pataiense e Biblioteca IR. zx

pela

Autoridade

Nacional

de

Comunicações.
As obrigações de cobertura "têm de ser
cumpridas no prazo máximo de um ano, a con-

As falhas de cobertura da rede têm causado

tar da data de homologação do acordo (13 de

outros constrangimentos na população que

Do acidente resultaram ainda dois feridos, também com
18 anos, naturais de Alcobaça e de Vieira de Leiria.

regressavam do festival Meo Sudoeste, em Zambujeira do
Mar.
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Alcobaça

Praias de Paredes da Vitória e Pedra
do Ouro com webcams
Paulo Alexandre

zx As praias de Paredes da Vitória
e Pedra do Ouro no concelho de

expandir a sua rede de Live Cams pela

rológicas, temperatura e estado do mar,

extensa costa portuguesa, em praias

bem como o grau de afluência e estado

que são destino anual de férias para mil-

de ocupação de cada praia.
Para aceder à visualização em tempo

hares de cidadãos.
Trata-se de um serviço gratuito ao

Alcobaça têm, desde o inicio deste

DR

mês, live-cams que permitem a

utilizador

prestado

pelo

MEO

visualização do estado do tempo e

Beachcam, através de uma contratação

do mar antes de sair de casa.

efetuada pelas autarquias.

real das duas praias algarvias, basta
selecionar a opção 'Live Cams' na barra
de navegação em :
https://beachcam.meo.pt/

A iniciativa partiu da União de fregue-

As novas "live cams" permitem visu-

"Esta ferramenta, para além de dar

sias Pataias-Martingança depois de

alizar 24 horas por dia, 7 dias por sem-

informação acaba também por pro-

obter informação acerca deste projeto

ana e em tempo real as condições dos

mover as praias do concelho", refere o

MEO Beachcam que tem vindo a

dois areais. Desde as condições meteo-

autarca Vasco Marques. zx

Câmara de Alcobaça vai criar novos
circuitos urbanos para a Chita
zx A Câmara de Alcobaça vai

no passado dia 19 de agosto. Uma ter-

do concelho, e assim concretizar a

Alcobaça - Vestiaria, Isabel Fonseca,

aumentar os circuitos de trans-

ceira rota está, também, a ser equa-

coesão territorial" explicou Herminio

defende o alargamento do trajeto da

portes urbanos da cidade deven-

cionada, para fazer chegar a mobilidade

Rodrigues, presidente da Câmara

chita até a Vestiaria, dando resposta às

do ser instalada uma nova rota

urbana sustentável a todas as sedes das

Municipal.

necessidades dos habitantes dos Casais

para a Chita entre a Maiorga,

juntas de freguesias próximas de

Vestiaria e Aljubarrota.

Alcobaça.

O novo circuito será assegurado por

"Temos a rota dentro da cidade e é

um novo autocarro elétrico, que foi

compromisso de todos aumentar a sua

adquirido pela autarquia, apresentado

ação para os centros próximos da sede

Os autarcas de Aljubarrota, Maiorga e

da Vestiaria.

zx

BREVES

Remoção
de embarcações
em São Martinho
do Porto para a
Prova de Triatlo
zx A DOCAPESCA - PORTOS E
LOTAS, S.A. emitiu um aviso aos

da União de freguesias Alcobaça-

Já o autarca da Maiorga, Sérgio

proprietários e armadores (ou

Vestiria receberam a notícia "com satis-

Rocha, espera que o futuro trajeto con-

quem legalmente os represente)

fação".

temple as povoações da Boavista e

de embarcações, boias de sina-

Bemposta. zx PA

lização e de poitas de amarração

A autarca da União de Freguesias de

existentes no areal da praia de
São Martinho do Porto para a

Estado de degradação dos chapéus
da Praça 25 de Abril regressou à
reunião de Câmara
chapéus das esplanadas.

de

vereador do PS, António José

cação de aspetos ligados à imagem da

degradação dos chapéus da Praça

Henriques, para quem o estado de

envolvente do Mosteiro, que inclui os

Para além da requalificação da Praça

25 de Abril, e da Praça D. Afonso

conservação dos chapéus não dig-

chapéus e a praça Dom Afonso

Dom Afonso Henriques e dos chapéus

Henriques, em Alcobaça, voltou a

nifica o local.

Henriques, ficaram vazios, mas já foram

das esplanadas, a Câmara irá avançar

zx

O

avançado

estado

ser tema de debate na reunião do

Hermínio Rodrigues recordou que os

relançados dois novos procedimentos,

para a criação de um novo regulamento

executivo, por intervenção do

dois procedimentos para a requalifi-

em separado, destinados à praça e aos

das esplanadas na zona histórica. zx PA

necessidade de remoção dos
equipamentos até ao dia 15 de
setembro.
Os equipamentos de pesca
poderão repostos a partir de 19 de
setembro.
A baia irá acolher a realização
da Prova de Triatlo, nos dias 17 e
18 de setembro. zx

Câmara de
Alcobaça estuda
medidas de
poupança de água
e de energia
zx

Nova central de comunicações dos
bombeiros voluntários de Alcobaça

A próxima reunião da

Câmara de Alcobaça deverá discutir um conjunto de medidas a
aplicar no âmbito da gestão da
poupança de água e da poupança
da energia.
Trata-se da resposta à situação
crítica de seca no país e aos cons-

zx As obras para a nova central
de comunicações dos bombeiros

outubro e o início de novembro.
Pedro Pombo, presidente da direção

pidas e eficientes às diferentes necessi-

retiradas as antigas placas de fibroci-

trangimentos europeus ao nível

dades".

mento, e instalados, em contrapartida,

da energia.

voluntários de Alcobaça, que re-

da

dos

Os investimentos na corporação pas-

presentam um investimento de 70

Bombeiros Voluntários de Alcobaça,

saram, ainda, no passado mês de julho,

mil euros, arrancaram e deverão

explicou que "a nova central de tecnolo-

pela colocação de um novo telhado na

estar concluídas entre o final de

gia avançada irá dar resposta mais rá-

zona central do quartel, de onde foram

Associação

Humanitária

os novos painéis que "aumentam o isolamento térmico".
Esta empreitada representou um
investimento de 80 mil euros. zx PA

A autarquia de Alcobaça vai
tomar novas medidas.zx
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Festas do Sítio com "prata da casa"
zx A animação popular das fes-

Santos Violino (9/9, 22h30); Roda de

tas em honra de Nossa Senhora

Samba (10/9, 22h30); The Lunar Souls

da

a

& The Lunatics (11/9, 21h30); Filhos

realizar-se no Parque Atlântico,

da Terra (16/9; 22h30); Sons D'Afro

o Sítio que reunirá gastrono-

(17/9, 22h30) e Cristina Maria com o

mia, música e muita diversão.

espetáculo "15 anos de Fado" encer-

Nazaré

continuará

As festas da Nazaré vão decorrer
de 7 a 18 de setembro, no Parque

DR

rará o palco das festas no dia 18 de
setembro, às 21h30.

Atlântico (Sítio, Nazaré), com música,

"As Festas são uma tradição. Este

gastronomia e diversão assegurada

ano optámos por fazer um cartaz com

por muitas atividades que irão assen-

artistas e oferta cultural local, tam-

tar arraial no local, por estes dias.

bém no âmbito do apoio do Município

Os Rh+ - Música Positiva abrem o

aos criadores culturais locais e da

cartaz das festas no dia 7 de setem-

Região, que foram alguns dos mais

bro (21h30), seguindo-se a atuação de

afetados por aqueles dois longos anos

Pharol no dia do Município (8/9,

de pandemia provocada pela doença

22h30); Rock Improvável com Nuno

da Covid-19 que, como muito se falou,
inviabilizou espetáculos e trouxe difi-

da Nazaré atua a 9 de setembro; o Tá-

culdades financeiras a quem vive

Mar no dia 11 e o Grupo Etnográfico

destas atividades. No próximo ano

Danças e Cantares da Nazaré no dia

retomaremos os modelos de anos

17 de setembro.

anteriores, e manteremos o nosso

O recinto das festas terá a habitual

apoio à expressão artística local", diz

animação para estes eventos popu-

Manuel Sequeira, Vice-Presidente da

lares e gastronomia, com Tasquinhas,

Câmara.

onde atuará, no dia do Município (8/9)

O vereador com o pelouro da cultura acrescenta que este "é o momen-

Os mais pequenos também terão o

to de mostrarmos os talentos que vão

seu lugar neste evento organizado

evoluindo na Nazaré" sendo que as

pela Câmara Municipal, nos dias 8,

festas se posicionam como um dos

10, 11, 17 e 18, com insufláveis, pin-

locais de eleição "para esse lança-

turas faciais, modelagem de balões e

mento", onde se pretende "mostrar a

teatro, no dia 10, às 16h00.

boa música que por cá se vai fazendo".

Jovem da Nazaré foi eleita
Best Face em Concurso
Internacional de beleza
para adolescentes
zx A Miss Teen Raquel Libório,

evento de seleção do Distrito de Leiria

apresentou criações da estilista Cinthia

natural da Nazaré, foi eleita Best

em 2021 (eleita Miss Teen Leiria 2021),

de Sá, Oronero Clothes. O seu traje

Face Miss Teen Mundial 2022 e

tendo sido selecionada para a Final

nacional foi inspirado no traje nazareno

classificou Portugal no Top 10 na

Nacional do Miss Teen Portugal 2021.

feminino criado por Maria Virgínia

grande final desta competição

Participou, depois, "com distinção nas

Marques by Oro&Nero.

internacional, que se realizou no

competições preliminares, destacou-se

O Miss Teen Mundial, título entregue

passado dia 30 de julho na capi-

durante o Estágio Nacional e na Gala

em 2022 à candidata da República

tal San Salvador, em El Salvador.

Final, foi eleita Miss Teen Portugal 2021,

Dominicana Mariona Juncona, é o maior

Raquel Libório, Miss Teen Portugal

assumindo assim a responsabilidade

concurso internacional de referência

2021 e Miss Teen Mundial Portugal

de representar o nosso país no Miss

para a categoria Teen que, desde 2015,

2022, representou o país no maior con-

Teen Mundial 2022", refere a organiza-

promove a eleição da adolescente mais

curso de beleza para adolescentes de

ção deste evento.

bela e inspiradora do mundo que busca

todo o mundo onde chegou depois de

sRaquel Libório foi preparada pela

ter participado numa preparação e no

Organização Nacional CNB Portugal e

transmitir bons exemplos, a praticar o
bem e a promover o turismo. zx

o DJ ZABZ, às 19h30.

As Festas do Sítio realizam-se há
vários anos no Parque Atlântico e

Para além dos concertos, decor-

ocorrem por ocasião dos festejos reli-

rerão exibições pelos ranchos fol-

giosos no Santuário em Honra de

clóricos locais, sempre às 15h30. O

Nossa Senhora da Nazaré, celebra-

Rancho da Velha Guarda do Folclore

dos pela Confraria N.S. Nazaré. zx

DR
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IGAS recomenda processo disciplinar a
médica que assistiu à grávida que
perdeu bebé no hospital das Caldas

DR

recusou a inscrição da grávida

Marlene Sousa

Quanto à admissão da grávida, lê-se
das

na nota que a IGAS, apurou que ,entre a

Atividades em Saúde (IGAS),

"01h00 e a 01h15, do dia 9 de junho, a

recomenda a abertura de um

sua inscrição foi recusada por uma tra-

processo disciplinar à "médica

balhadora da carreira geral de assis-

assistente hospitalar de obstetrí-

tente técnico, que se encontrava a

cia/ginecologia, que assistiu no

desempenhar funções na admissão de

passado dia 9 de junho a grávida

utentes no serviço de Urgência, sem ter

que perdeu o filho no hospital

solicitado ao médico em funções como

das Caldas da Rainha, uma vez

"chefe de banco", a avaliação do estado

que pode "ter violado os seus

clínico da utente".

zx

A

Inspeção-Geral

"A grávida só foi admitida e observa-

deveres funcionais".
Esta é uma das conclusões do

da no serviço de urgência, na sequência

processo de inspeção da IGAS, à

de uma intervenção dos trabalhadores

assistência prestada a uma mulher

do CODU (Centro de Orientação de

grávida no serviço de urgência de gine-

Doentes Urgentes), realizada à 01H44

cologia/obstetrícia, na unidade hospita-

junto desse responsável", refere o

lar das Caldas da Rainha, do Centro

comunicado, revelando que "por esse

Hospitalar do Oeste (CHO).

comportamento, a IGAS instaurou já

A nota da conclusão da inspeção,
enviada ao JORNAL DAS CALDAS, ref-

um processo disciplinar à trabalhadora
em causa".

ere no entanto, que a "peritagem médi-

Em resultado da inspeção, a IGAS

ca realizada pelo médico especialista

concluiu ainda, que no CHO trabalham

nomeado pela IGAS, não conclui de

dez médicos com a especialidade de

Ginecologia/Obstetrícia, na unidade

(ARSLVT), que havia insuficiência de

cação atempada à "população, por

forma clara e segura, pela existência de

ginecologia/obstetrícia. E destes oito,

das Caldas da Rainha, não iria dispor

médicos para assegurar o funciona-

parte do CHO, E.P.E., sobre os con-

possível nexo de causalidade entre a

um deles apenas realiza trabalho de

de médicos dessa especialidade entre

mento do Serviço de Urgência de

strangimentos no funcionamento do

atuação da médica assistente hospita-

urgência diurno, e outro apenas o efet-

as 08H00 da manhã do dia 8 e as 08H00

Ginecologia/Obstetrícia".

Serviço de Urgência, sobretudo quando

lar e o desfecho que veio a ocorrer".

ua com uma periodicidade quinzenal.

esses constrangimentos implicam o

da manhã do dia 9 de junho, solicitando

"Perante isto, a ARSLVT, fez diligên-

O comunicado diz que a Inspeção-

Para assegurar a escala do Serviço

o encaminhamento de "todas as urgên-

cias para garantir que as utentes que se

Geral das Atividades em Saúde

de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia

cias obstétricas" para outras unidades

dirigissem a esse serviço, fossem

Aconselha ainda, uma "avaliação das

recomenda, a instauração do processo

na unidade hospitalar das Caldas, o

hospitalares de referência, e solicitan-

transferidas para os hospitais de refer-

áreas de risco no CHO, designada-

disciplinar

seu encerramento".

de

CHO recorre à contratação de trabalho

do também ao CODU que partilhasse

ência da rede materno-infantil, no

mente na prestação de cuidados de

Administração do CHO, "uma vez que a

médico em regime de prestação de

estas informações com as corporações

entanto, não procedeu à análise dos

saúde e a elaboração de planos de con-

IGAS atenta a natureza do vínculo labo-

serviços. A IGAS diz na nota, que foi

de bombeiros da área de influência do

planos de contingência para garantir

tingência".

ral da médica (contrato individual de

comunicado no dia 7 de junho, às

Centro Hospitalar do Oeste".

que os mesmos estavam elaborados de

Além da instauração do processo

trabalho), não possui essa competên-

16H51, pela Diretora Clínica do CHO ao

acordo com o previsto para as redes de

disciplinar à medica assistente hospi-

cia".

Centro de Orientação de Doentes

IGAS critica administração do

referenciação", adianta, a IGAS.

talar, que assistiu a mulher grávida, a

Urgentes (CODU), do Instituto Nacional

CHO por não elaborar um plano

Diz ainda o comunicado, que a dire-

IGAS recomenda a avaliação dos

de Emergência Médica, I.P., que o

de contingência devido à insufi-

tora clínica do CHO, "enquanto respon-

planos de contingência das entidades

"Serviço

ciência de médicos

ao

Conselho

IGAS instaurou já um processo
disciplinar à trabalhadora que

de

Urgência

de

sável pela coordenação da assistência

hospitalares, a efetuar pela ARSLVT,

A IGAS refere ainda, na nota que no

prestada aos doentes, e a qualidade,

"para verificar se os mesmos identifi-

dia "9 de junho, tal como no dia anterior

correção e prontidão dos cuidados de

cam os riscos potenciais, se as medidas

o CHO não conseguiu completar a

saúde, não só não definiu procedimen-

previstas respeitam o definido nas

escala de Ginecologia/Obstetrícia", dev-

tos de atuação claros, como emitiu ori-

redes de referenciação, os normativos

ido à "insuficiência de médicos para

entações contraditórias relativamente à

legais e a política de saúde asseguram

completar a escala na unidade das

admissão e triagem".

a articulação entre entidades e promovem o acesso e a equidade dos

Caldas", e que "era do conhecimento do

"Além disso, não deu o devido con-

Conselho de Administração do CHO,

hecimento destas orientações a todos

que "não procedeu à elaboração de um

os trabalhadores afetos ao Serviço de

Recorde-se que no passado dia 9 de

plano de contingência, para assegurar a

Urgência, designadamente ao "chefe de

junho (quinta-feira), a partir da 01H00,

continuidade deste serviço, e não

banco".

foi assistida uma grávida no Serviço de

cuidados de saúde".

definiu uma estratégia de comunicação

Na sequência destas conclusões, a

Urgência de Ginecologia/Obstetrícia, na

interna, nem comunicou à população a

IGAS efetuou cinco recomendações.

unidade hospitalar das Caldas do CHO.

existência de restrições".

Uma é a "redefinição da estratégia de

Já nesta unidade, a mulher entrou em

comunicação interna do CHO, E.P.E.,

trabalho de parto. O bebé morreu, tendo

Acrescenta ainda esta entidade, que
de

com vista a assegurar a articulação

a Inspeção-Geral das Atividades em

Administração, "comunicou a 3 de

entre as chefias e os trabalhadores e

Saúde aberto um processo de inspeção

junho à Administração Regional de

entre os diversos serviços".

para avaliar a assistência prestada à

a

presidente

do

Conselho

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Outra recomendação é uma comuni-

grávida, agora divulgado. zx

educação
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Educação

A Escola Profissional da Nazaré
ganhou o 1.º Lugar em concurso
nacional

zx

BREVES

Aulas arrancam a
14 de setembro

zx As Aulas vão começar na

segunda semana de setembro, no
concelho de Alcobaça.
O novo ano letivo arrancará no
dia

14

de

setembro

nos

zx A Escola Profissional da

gorias distintas: artigo, fotografia, foto-

Agrupamentos da Benedita e de

Nazaré ganhou o 1.º Lugar na

campanha, vídeoreportagem, vídeo-

Cister. Já o Agrupamento de São

categoria de fotocampanha em

campanha e podcast.

Martinho do Porto iniciará as aulas

Este concurso tem como objetivo

em dois dias distintos. O quinto

Este trabalho, inserido no Jovens

fomentar nos jovens a curiosidade

ano começará no dia 14 e os

Repórteres do Ambiente do Programa

pela pesquisa de assuntos relaciona-

restantes anos no dia 15. zx

Eco-Escolas, foi coordenado pelo pro-

dos com o desenvolvimento sustentáv-

fessor Hugo Trindade e realizado

el nas suas regiões/concelhos e visa,

pelos alunos do 10.º ano do curso de

simultaneamente, promover as mel-

Comunicação e Serviço Digital.

hores reportagens sobre a sustentabil-

concurso nacional.

Este ano, o Concurso Nacional
Melhores Reportagens 2022 recebeu

Externato da
Benedita promove
Cerimónia de
Graduação dia 9
de setembro

DR

idade efetuada pelos jovens portugueses ao longo do ano. zx

278 trabalhos, distribuídos por 6 cate-

zx O Centro Cultural Gonçalves
Sapinho, da Benedita, irá acolher a

Escolas de Alcobaça e Nazaré distinguidas com o Selo Escola Saudável

Cerimónia de Graduação promovida pelo Externato Cooperativo, que
se realizará no próximo dia 9 de
setembro.
Na cerimónia, que terá início às
17h00, serão entregues os diplomas de curso, os diplomas de

zx Os agrupamentos de escolas

2024. O prémio foi recebido, no

comunidade educativa. Reconhece o

nidade educativa e criando uma

mérito e os livros de curso aos

de Cister, São Martinho do

passado dia 27 de julho, no par-

mérito dos agrupamentos de esco-

imagem

alunos que finalizaram o ensino

Porto, Benedita, Nazaré e o

que das Nações, em Lisboa.

las/escolas que, através das suas

Referenciará as escolas potenciado-

secundário
2021/2022. zx

positiva

da

escola.

da

Este Selo premeia as escolas que

práticas, têm vindo a contribuir para a

ras do crescimento e desenvolvimento

foram distinguidos

privilegiem, no seu quotidiano, a pro-

promoção de relações interpessoais

de

com o selo escola saudável 2022-

moção da saúde e do bem-estar da

saudáveis, envolvendo toda a comu-

saudáveis. zx

Externato
Benedita

Cooperativo

crianças,

jovens

e

no

ano

letivo

adultos

Nove enfermeiros do hospital das Caldas em risco de despedimento
Marlene Sousa

que "a instituição já pediu autorização

abril às 23h00, depois do nosso protesto".

colmatar as necessidades". "Precisamos

esclareceu que "os contratos não podem

para a renovação ou celebração de novos

Segundo o elemento do SEP, "o

no mínimo de mais dez enfermeiros,

ser renovados, nos termos da lei", mas a

zx Quinze enfermeiros da urgên-

contratos, e a tutela ainda não deu

Governo sabe que estes contratos estão

além destes nove, só para as Caldas,

instituição "está a tentar encontrar uma

cia de Caldas da Rainha do Centro

resposta nem sobre esta questão, nem

a acabar e facilmente resolvia a situação

porque a equipa está subcarregada",

solução possível para manter os profis-

Hospitalar do Oeste (nove da

sobre a aprovação do Plano de

ao aprovar o Plano de Atividades e

adiantou.

sionais em funções".

unidade das Caldas e seis do hos-

Atividades e Orçamento, que viria a col-

Orçamento do CHO, que ainda não foi

pital de Torres Veras) correm o

matar estas necessidades", explicou o

autorizado", adiantou.

risco de serem despedidos no

dirigente sindical.

"O que está plasmado nesse plano da

O responsável, não entende este

Bruno Ferreira, de 24 anos, é um dos

"impasse do Governo, que deixa a

enfermeiros do hospital das Caldas que

administração de pés e mão atadas para

está em risco de ser despedido, depois

contratar".

de 8 meses na instituição. É residente na

final deste mês, por falta de autor-

Este já é o segundo protesto destes

instituição, são a contratação de 110

ização do Governo para a con-

profissionais, que no passado mês de

novos enfermeiros para o Centro

O sindicato, pretende que o ministério

zona de Porto de Mós, e apesar de ser

tratação, disse o Sindicato dos

abril contestaram também sobre a não

Hospitalar do Oeste (CHO)", revelou Ivo

da Saúde autorize a vinculação definitiva

distante, foi o "hospital das Caldas que

Enfermeiros.

renovação dos contratos. "Estes colegas,

Gomes, acrescentando que a instituição

e imediata destes enfermeiros, mas que,

procurou para trabalhar, inclusive no

Para contestar a não renovação dos

face à nossa intervenção e denúncia,

tem neste momento "800 profissionais

"sobretudo aprove os "Mapas de pessoal"

serviço de urgência, onde está "bastante

contratos, os nove enfermeiros do

aqui em abril, viram os contratos renova-

de enfermagem".

das instituições, para que estas possam

contente" e quer "continuar vinculado a

serviço de urgência da unidade das

dos, o que foi bom para eles e para a

"No caso do serviço de urgência do

vincular e contratar os enfermeiros, (e

esta instituição".

Caldas da Rainha, juntaram-se na pas-

instituição, pela qualidade dos cuidados

polo das Caldas da Rainha, são nove

outros profissionais), que têm sido

Considera muito triste a situação dos

sada quinta-feira em frente ao hospital

de saúde que a população precisa", con-

enfermeiros que vão sair no fim deste

indispensáveis para responder às

15 enfermeiros, por estarem a passar

das Caldas, em protesto.

tou Ivo Gomes, revelando que agora,

mês, e o que está em causa é a elabo-

necessidades assistenciais das popu-

por esta "situação desnecessariamente,

O Sindicato dos Enfermeiros de

passado quatro meses, o Governo volta a

ração de todo o horário das escalas e

lações".

visto que há uma grande necessidade de

Portugal (SEP), preocupado com a situ-

"fazer o mesmo criando uma nova insta-

algumas valências da urgência que

Vão enviar um comunicado à ministra

profissionais no CHO". Alertou, que

ação contratual do grupo de profission-

bilidade aos profissionais e uma insegu-

podem encerrar, e isto é dramático, não

da Saúde para que "esta situação não

"estão em causa a continuidade e a segu-

ais no Centro Hospitalar do Oeste (CHO),

rança na qualidade da saúde prestada".

podemos deixar que isto aconteça",

volte a acontecer".

rança dos cuidados de saúde, as escalas

juntou-se aos mesmos, realizando uma
conferência de imprensa.
Ivo Gomes, do SEP, disse à imprensa

O elemento do sindicato, recordou que

salientou o elemento do SEP. Divulgou

Questionada pelo JORNAL DAS CAL-

para setembro da urgência, e o paga-

em abril, o Governo "só autorizou a ren-

que são cerca de "100 turnos extras o

DAS, a presidente do conselho de

mento de horas extraordinárias de cerca

ovação desses contratos no dia 29 de

que é exequível para fazer um horário e

administração do CHO, Elsa Baião,

de 100 turnos por mês, neste serviço".zx
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Concerto dos The Gift atraiu milhares
de pessoas à Foz do Arelho

DR

Mariana Martinho

zx A Avenida do Mar, na Foz do
Arelho, encheu-se de milhares de

Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, fez as

"Um verão, um simples verão", "Big Fish"

delícias de todas as gerações presentes,

e o "Clássico". Mas o momento alto do

que dançaram e cantaram ao som dos

concerto foi com o tema "Driving you

diversos temas do grupo.

slow", em que "sentimos que de concer-

pessoas, na noite do passado dia

Em palco, a vocalista da banda, Sónia

to para concerto a adesão e o sorriso do

20 de agosto, para assistirem ao

Tavares, confessou que "já sentia

público para com essa música é maior".

concerto da banda de Alcobaça, os

saudades de vir cantar à região", visto

Apesar do frio, o público presente

The Gift, que fez uma viagem

que já não é a primeira vez que vêm às

"adorou", considerando que "foi um dos

pelas músicas mais recentes, mas

Caldas da Rainha. Também relembrou

melhores concertos que já se assistiu

também pelos temas já conheci-

que "já fui muito feliz aqui na Foz do

até hoje na Foz do Arelho", referiu

dos. O concerto foi organizado

Arelho, num espaço noturno chamado

Catarina Silva. "É uma banda com 27

pela iniciativa Caldas Convida,

Green Hill, mas são tempos que já lá

anos de carreira e que está sempre a

organizado pela Câmara Munici-

vão".

evoluir ", adiantou a fã.

pal das Caldas da Rainha e pela

Entre as canções constaram temas do

Já Carlos Batista frisou que "já perdi a

Junta de Freguesia da Foz do

sétimo álbum, "Altar", que "nos fez

conta das vezes que vi os The Gift atuar,

Arelho.

chegar mais longe", como "Love Without

mas o concerto na Foz do Arelho foi mar-

Com quase duas décadas de carreira,

Violins", "Clinic Hope", "Big Fish" e "You

avilhoso, pois estiveram mais uma vez

a banda, que surgiu em 1994 e é forma-

Yill Be Queen", e ainda temas mais co-

imparáveis". zx

da por Nuno Gonçalves, John Gonçalves,

nhecidos como o "Fácil de Entender",

Festival de Música de Alcobaça
duplicou número de espetadores

Marco Rodrigues
apresenta "As
canções de Carlos
do Carmo" em
setembro

A direção do festival estima que, ao

Alcobaça será dedicado à Música no

zx "As canções de Carlos do Carmo"

-- Festival de Música de Alcobaça

O festival, que decorreu entre 01 de

longo dos 38 dias de duração, o evento

Feminino e aos 150 anos do nascimento

subirão ao palco do Cineteatro de

terminou, no passado dia 6,

julho e 06 de agosto, foi palco para "um

"tenha provocado na economia local um

de Sergei Rachmaninoff, centrando a

Alcobaça, no próximo dia 24 de

depois de 38 dias de concertos em

total de 58 agrupamentos (somando 846

impacto direto superior a 20.000 euros".

sua programação, como habitualmente,

setembro, por Marco Rodrigues.

que, segundo a organização, o

intérpretes), em 43 espetáculos presen-

Citado na mesma nota, o progra-

número de espectadores ultra-

ciados por 7.662 espectadores, dupli-

mador André Cunha Leal, considerou

O Cistermúsica contou este ano com

imortalizadas na voz de Carlos do

passou os 7.600, duplicando a

cando a assistência registada em 2021",

que "o festival é uma das realidades

um orçamento de 425 mil euros, dos

Carmo, e que fazem também parte da

assistência em relação a 2021.

refere uma nota de imprensa da Banda

mais bem conseguidas no panorama

quais 123,51 mil foram financiados pela

vida de todos nós.

de Alcobaça.

dos festivais em Portugal", vincando que,

Direção-Geral das Artes, 129,5 mil

O espetáculo "As canções de Carlos

zx A 30.ª edição do Cistermúsica

Na edição que decorreu sob o tema

organização.

no mês de julho.

O espetáculo reunirá as canções

"Amores Proibidos" e prestou home-

No concelho de Alcobaça realizaram-

nesta edição, a par dos 43 concertos de

tiveram origem em patrocínios e 60 mil

do Carmo" por Marco Rodrigues é um

nagem ao antigo diretor artístico

se 36 concertos, tendo os restantes sido

música erudita, o programa englobou,

euros foram comparticipados pela

espetáculo

Alexandre Delgado, que dirigiu o festival

apresentados em seis concelhos, desde

entre outros, espetáculos de jazz, músi-

Câmara de Alcobaça, contribuindo as

irrepetível, numa homenagem sentida

entre 2002 e 2019, o Cistermúsica

Évora até Arouca, passando por Porto de

cas do mundo, acordeão e dança.

restantes

"tornou a superar algumas marcas

Mós, Marinha Grande, Odivelas e

atingidas no ano anterior", divulgou a

Lisboa.

A organização anunciou ainda que, no
próximo ano, o Festival de Música de

autarquias

onde

emocional,

único

e

se

e pessoal de Marco Rodrigues, ao

realizaram concertos com uma verba

artista e ao homem. Para assistir às

de 58,5 mil euros. zx

21h30. zx

Cheila Peças expõe Auto-Retrato do Interior. O Meu nome
é do Que Me Pinto
Exposição Temporária
no museu do vinho

Educação Especial pela ESECS do

se a criatividade, confirmando a minha

da, a obra pictórica compõe-se por

existência. Concebe-se e destrói-se,

fragmentos que representam fungos e

para de si crescerem milhares.

plantas; enaltecendo-se um constante

em

percurso

em Ensino de Artes Visuais pela

A exposição Auto-Retrato do

Constituem-se vários "eus", de um só

renascer, uma degradação que dá lugar

académico multidisciplinar é bolseira da

Universidade de Évora, sendo licenciada

Interior. O Meu nome é do Que Me

ser. Observa-se uma dicotomia entre a

a outras formas. Marca-se um princípio

FCT, sendo Doutoranda em Belas-Artes

em artes plásticas pela ESAD.CR, do

Pinto da artista plástica alcobacense

pulsão do Eros, de unir, e uma pulsão

como fim de algo, uma natureza que

da FBAUL, com a investigação: "Uma

Instituto Politécnico de Leiria.

Cheila Peças parte do princípio da

de destruição, a da Morte. O ato destru-

consome a paisagem na ausência

Comunicação para um Olhar Específico:

A exposição estará patente de 19 de

procura a essência da criação artística

tivo de um ser que se recria a partir de

humana. Da explosão de esporos con-

Criação de uma Obra de Arte para

agosto a 9 de outubro, no Museu do

enaltecendo a natureza em constante

si, aproximado da natureza, sustentan-

stituem-se novas identidades, novos

Indivíduos

Vinho de Alcobaça - Adega dos

renascer.

zx

A artista plástica
Cheila Peças, nascida em 1990, reside
Portugal.

Com

com

um

Perturbações

do

do-se, dando continuidade à sua espé-

seres que substituem ou se sobrepõem

Espectro do Autismo". Pós-graduada em

Da união do inconsciente com a

cie. Movida pelo pormenor da natureza

a outros. Pretende-se observar e fazer

Curadoria de Arte pela FCSH da

intemporalidade estética de um frag-

na temporalidade que a transforma

parte desta natureza e que esta me

Universidade Nova de Lisboa, Mestre

mento de paisagem intrínseca fertiliza-

sem que a sua paisagem pareça altera-

confirme como pedaço de si.

em Pintura pela FBAUL, Mestre em

Instituto Politécnico de Leiria, Mestre

Balseiros.
Horário: 3.ª feira a Domingo: 10h00 12h30 | 14h00 - 17h30.
Entrada livre zx

publicidade

zx16xz
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no vinte e nove

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

de Julho de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas sessenta e cinco e seguintes do Livro de Notas

Agosto de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cinquenta e seguintes do Livro de Notas

número Cento e Vinte e Dois - J, deste Cartório, Jorge Humberto Vigário Bernardino, C.F. número

número Cento e Vinte e Três - J, deste Cartório, Paulo Eugénio Fragoso Peralta e esposa

158.136.845, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Inês Dos Santos Ascenso

Cecília Ramalho Fernandes Peralta, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,

Bernardino, C.F. número 223.024.228, naturais, ele da dita freguesia de Aljubarrota (São Vicente),

naturais da freguesia de Vimeiro, concelho de Alcobaça, onde residem na Rua Principal, nº 73,

ela da freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós, residentes na Estrada Lagar dos Frades,

C.F., respectivamente, números 171.628.942 e 184.449.073, declararam que são donos e legítimos

n° 6, dito lugar de Ataíja de Cima, declarou que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de out-

possuidores, com exclusão de outrem, do prédio rústico, situado em Fornachos, freguesia de

rem, Prédio rústico, situado em Feteira, freguesia de Aljubarrota (São Vicente) (extinta), actual

Vimeiro, concelho de Alcobaça, composto de terra de semeadura com oliveiras e tanchas com a

freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, composto de terra de semeadura, pinhal e oliveiras

área de quinhentos e oitenta metros quadrados, a confrontar a norte com João Fragoso, a

com a área de três mil trezentos e oitenta e oito vírgula quarenta e seis metros quadrados, a con-

nascente e a poente com estrada, e a sul com Francisco Ramalho, inscrito na matriz predial

frontar a norte com serventia, a nascente com António João da Fonseca, a sul com estrada, e a

respectiva, em nome de Augusto Ramalho, sob o artigo 238, com o valor patrimonial tributável e

poente com Francisco Carvalho, inscrito na matriz predial respectiva, em nome dele justificante,

atribuído de duzentos e vinte euros e sessenta e um cêntimos, não descrito na Conservatória do

sob o artigo 2.256 (anterior artigo rústico 1.096 da freguesia de Aljubarrota (São Vicente)), com o

Registo Predial de Alcobaça e junto ao qual não possuem qualquer outro imóvel rústico contíguo.

valor patrimonial tributário e atribuído de trezentos e setenta e quatro euros e noventa cêntimos,

Que este imóvel veio à posse dos ora primeiros outorgantes por volta do ano de mil novecentos e

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e junto ao qual o seu representado

noventa e sete, por compra meramente verbal feita ao indicado Augusto Ramalho e esposa Maria

não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que o referido imóvel veio à posse do seu rep-

de Jesus Bento, casados sob o regime da comunhão geral de bens, e residentes que foram no

resentado, ainda no seu anterior estado civil de solteiro, maior, por volta do ano de mil novecentos

lugar de Casal do Marquez, dita freguesia de Vimeiro, mas nunca tendo celebrado entre eles qual-

e oitenta e sete, por doação meramente verbal feita pelos seus pais, António Vigário Bernardino e

quer escritura pública, nem tendo agora eles justificantes qualquer título válido para registar a

esposa Joaquina Vigário Bernardino, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens,

sua posse na Conservatória. Assim sendo, a realidade é que são eles quem exploram e utilizam

residentes no dito lugar de Ataíja de Cima, ele actualmente falecido, mas nunca tendo chegado a

o referido imóvel desde que entraram na sua posse, há portanto mais de vinte anos, tendo usado,

formalizar entre eles qualquer escritura pública, nem tendo agora, ele justificante, qualquer docu-

limpado, cultivado e cuidado do prédio, tal como qualquer proprietário dele trataria, posse essa

mento válido para proceder ao seu registo na Conservatória. Que, por falta de título, não tem ele

que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu benefício,

justificante, possibilidade de comprovar pelos meios normais, o seu direito de propriedade. Mas a

zelando pela sua conservação, sendo do conhecimento de toda a gente que os ora justificantes

verdade é que é ele o único titular deste direito, pois vem possuindo o mesmo imóvel desde aque-

são os legítimos proprietários do referido prédio rústico, pelo que têm usufruído do mesmo imóv-

la data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome próprio e na firme convicção

el, pacífica, publicamente, de boa-fé e continuamente, na convicção de possuírem esse direito

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

próprio e exclusivo. Que esta posse pacífica, contínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a

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

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

materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível para seu benefício, tendo usado

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

e cuidado do prédio, tal como qualquer proprietário dele trataria, zelando pela sua conservação,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

limpando e cultivando o mesmo, pagando os respectivos impostos, sendo também do conhecimen-

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

to de toda a gente que é o legítimo proprietário do imóvel. Que esta posse, pacífica, contínua, públi-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ca e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de propriedade por USUCAPIÃO, o

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu direito pelos
meios extrajudiciais normais.
A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.
_______________________________________________________________________________
Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)

1 ano = 12 euros
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A maçã de Alcobaça é a que consome
menos água
A produção da Maçã de

Reconhecendo que os verões amenos

as macieiras estão sujeitas ao longo do

Alcobaça faz uso eficiente da

e as baixas temperaturas geram uma

dia, tanto de vento como de radiação,

rega. Em média, 60 litros de água

"diferenciação climática que permite

temperatura, precipitação", explicou à

dão para cultivar um quilo de

isso", Jorge Soares vincou que a redução

Lusa o técnico Ricardo Soares, acres-

maçãs de Alcobaça. Em Espanha,

do consumo de água nas explorações de

centando que, através dos sensores,

para produzir um quilo do mesmo

maçã se deve à tentativa dos produtores

este mecanismo "indica qual é que é a

fruto são precisos 250 litros de

de serem "resilientes" e lutarem "contra

evapotranspiração, ou seja, a quanti-

água.

a escassez de água" no território, onde

dade de água por metro quadrado que

apenas "5% dos pomares beneficiam de

evapora da macieira", o que permite ao

dois a três regadios públicos".

produtor "fornecer a quantidade exata

zx

"Somos a região da Europa, claramente, que usa menos água para fazer

DR

de litros por árvore", acabando com o

países da América Latina que colocam

"o chamado clube técnico, em que

desperdício.

maçã nos mercados nacionais.

todos os técnicos de todas as organi-

um quilo de maçã e que usa menos água

Na base da redução da quantidade de

para fazer uma maçã", disse à agência

água consumida na produção do fruto

Lusa o presidente Associação de

está um sistema de controlo eficiente da

"Queremos estar na primeira linha

Na senda da eficiência hídrica, a

zações fazem parte de um fórum e de

Produtores de Maçã de Alcobaça

rega dos pomares, através de sondas

da redução e do uso eficiente da água",

associação tem já em experimentação

um espaço de partilha de conheci-

(APMA), Jorge Soares, estimando que no

colocadas no subsolo e ligadas a

afirmou Jorge Soares, sublinhando

um sistema inteligente que avalie, no

mento"

cultivo do fruto sejam usados em média

estações meteorológicas.

que os produtores conseguem hoje,

futuro, o crescimento e qualidade do

Soares, "acelerar um processo de

visando,
da

segundo

Jorge

60 litros de água por quilo, quando em

"Temos uma estação meteorológica

face à ge-ração anterior, "usar para

fruto e que determine as quantidades

racionalização

Espanha esse valor sobe para 250 litros

que está colocada junto das macieiras,

produzir a mesma maçã cerca de um

e horas de rega adequadas.

alcançar dois objetivos comuns: ter

produção"

e

por quilo e na Argentina para 350 litros

propositadamente, para conseguirmos

quarto da quantidade que se usava",

A APMA, que junta 22 organizações

por quilo.

perceber quais são as condições a que

ou, cerca de 1/6 comparativamente a

de produtores, criou também este ano

melhores maçãs e proteger o ambiente. zx

Santarém recebe o Fórum Nacional de Apicultura
e a Feira Nacional do Mel
sumidores portugueses.

dutos (mel, pólen, pão de abelha), mar-

zx Santarém acolhe nos dias 18,

taram esforços e vontades, fazendo da

Nacional de Apicultura adquire primor-

19 e 20 de novembro em 2022 o

cidade de Santarém e do Ribatejo, o

dial importância, pelo enfase e projeção

O local e espaço escolhidos para a

Fórum Nacional de Apicultura e a

ponto de encontro da apicultura nacional

que emprestam à apicultura nacional. O

realização de ambos os eventos, a

Para Nuno Russo, Vereador da Câmara

Feira Nacional do Mel, os maiores

em 2022.

futuro PEPAC e as ajudas ao setor apíco-

emblemática Casa do Campino, equipa-

Municipal de Santarém com o pelouro do

la serão um dos temas centrais em 2022.

mento localizado no centro da cidade de

Apoio ao Desenvolvimento Agrícola do

eventos

do

sector

apícola

Num ano que ficará na memória, como

cando o reencontro com o público.

um ano muito difícil para o setor apícola,

Esta edição da Feira Nacional do Mel, a

Santarém, e que reúne todas as

Concelho, "a escolha de Santarém para

Após dois anos de interrupção, a

com a produtividade a atingir valores

principal montra do Mel de Portugal, pro-

condições para que ambos os eventos

receber estes eventos, os maiores do

FNAP, a Associação dos Apicultores da

mínimos devido à seca, e os incêndios

porcionará aos apicultores e às suas

sejam um sucesso, proporcionará espaço

setor apícola nacional, é mais um reco-

Região de Leiria, Ribatejo e Oeste e a

rurais a ameaçarem a sustentabilidade

organizações a oportunidade de dar a

para os produtores nacionais realizarem

nhecimento da importância que a capital

Câmara Municipal de Santarém jun-

das explorações apícolas, o Fórum

conhecer o Mel das suas regiões aos con-

várias atividades de degustação dos pro-

do Ribatejo tem para a agricultura". zx

nacional.

A DECO informa:

Nova lei das telecomunicações
a qualidade dos serviços de acesso à

bleia da República, apesar de ter visto

consideram ser de necessidade absolu-

da média da União Europeia, onde

comunicações

internet e de comunicações interpes-

algumas das suas reivindicações aco-

ta a mudança das regras atuais relati-

diminuíram 10,8%, no mesmo período. zx

eletrónicas que estabelece um

soais acessíveis ao público; a mudança

lhidas, lamenta que algumas medidas

vas às fidelizações dos contratos de

regime mais protetor do consu-

de fornecedor e portabilidade dos

que

absolutamente

telecomunicações, que tornem consu-

midor e permite melhor concor-

números e as ofertas agregadas.

zx Foi publicada em agosto, a
nova

lei

das

considerou

necessárias não tenham sido introduzi-

midores mais livres na sua escolha,

Importa destacar que o CECE confere

das na legislação nacional. Referimo-

bem como não podem ser ignorados os

No que aos consumidores mais inter-

aos Estados Membros a liberdade de

nos, por exemplo, a regras mais justas

graves problemas de concorrência exis-

essa, esta legislação, que transpôs para

manter ou introduzir no seu direito

para o cálculo da compensação a pagar

tentes no setor, onde apenas três oper-

Portugal a Diretiva Comunitária que

nacional medidas consideradas neces-

pelo consumidor em caso de denúncia

adores detêm mais de 90% do mercado,

estabelece o Código Europeu das

sárias e mais protetoras dos uti-

antecipada do contrato, durante o perío-

onde existem gravíssimos obstáculos à

Comunicações Eletrónicas (CECE),

lizadores finais.

do de fidelização.

mobilidade entre operadores, onde são

rência entre operadoras.

reforça o regime de proteção do con-

Assim, a DECO, que oportunamente

Com efeito, num contexto de trans-

denunciados indícios de práticas con-

sumidor como a duração do contrato e

fez chegar as suas preocupações nesta

posição do CECE, não podem ser igno-

certadas e no qual se constata que os

rescisão; os requisitos de informação

matéria a todos os Grupos Parla-

rados os recorrentes alertas de autori-

preços nas telecomunicações em

sobre os contratos; a comparabilidade

mentares e ao Grupo de Trabalho-

dades

da

Portugal subiram 6,5%, entre final de

de ofertas; a publicação de informação;

Comunicações Eletrónicas da Assem-

Concorrência (AdC) ou a ANACOM que

2009 e dezembro de 2020, ao contrário

como

a

Autoridade

A DECO RIBATEJO E OESTE informa
que se mantém disponível diariamente
para esclarecer as dúvidas dos consumidores, de forma a mantê-los informados e mais protegidos. Pode entrar
em contacto connosco através do nosso
endereço eletrónico: deco.ribatejoeoste@deco.pt e/ou através do
seguinte contacto telefónico: 243 329
950.
Siga-nos nas redes sociais Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube.
Agosto 2022
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tauromaquia
Tauromaquia: Tauródromo Nazareno com muitos espectadores, vibrando com a afición.

Nova Geração do Toureio (Francisco Núncio e
Joaquim Brito Paes) marcam pontos na Nazaré
JJP
ao estribo, tendo na lide de bandarilhas

trário, nas bandarilhas curtas esteve em

toureio a sesgo, apontando ainda assim

andado em bom nível. Algumas pas-

alto nível novamente, toureando de frente

ferros de mérito. Joaquim Ribeiro "

zx A Praça de Toiros do Sitio da Nazaré,

sagens em falso derivado ao conceito de

fazendo gala do seu conceito de batida ao

Cuqui", lidou um toiro que pesava 440

com organização da Empresa Doses de

batida ao pitón contrário e em que as

piton contrário, e com domínio total do

kgs, e que não deu opções ao toureiro da

Bravura, recebeu no passado sábado dia

abordagens têm de ser bem medidas,

centro da sorte a apontar ferros de

Moita, "Cuqui" ainda empolgou o público

20 de Agosto a sua quarta corrida de

acabando depois por acertar o timing da

quilate elevado, culminou a sua actuação

com uma cingida chicuelina no tércio de

toiros da temporada e que tinha como

reunião e a deixar ferros com emoção,

com bons ferros em sorte mourina,

capite, mas no tércio de muleta as

grandes atrativos um concurso de

perante um toiro (540 quilos), colabo-

aguentando ao estribo a investida do seu

condições do toiro pioraram, e não per-

ganadarias e de pegas.

Reportagens de Bruno Paparrola

rador da ganadaria Passanha e que se

oponente. O segundo toiro da noite foi

mitiram luzimento ao toureiro que bem

O cartel foi composto pelos Cavaleiros:

deu aos enganos nas abordagens que o

lidado pelo cavaleiro Marcos Bastinhas

se empregou para dar a volta ao seu opo-

Luís Rouxinol, Sónia Matias, Ana Batista,

mais jovem da dinastia Brito Paes, o

que deu excelente réplica ao triunfo do

nente, no tércio de bandarilhas este foi de

Emiliano Gamero (rejoneador mexicano),

sujeitou.

cavaleiro João Moura Jr. Começou por ir

menos a mais, a cumprir com destreza.

Francisco F. Núncio e Joaquim Brito Paes.

No que diz respeito à forcadagem

buscar o toiro à porta dos curros, dobran-

Diogo Peseiro, não foi fácil ter o maior

Pegaram os seis toiros de distintas

pelos amadores do Ribatejo foram caras:

do-se bem com o oponente, o ponto alto

luzimento também no que concerne ao

ganadarias (Prudêncio, Lopes Branco,

Rafael Costa à quarta tentativa e Bruno

da sua actuação chegou na lide de ban-

toureio a pé esta noite na Nazaré. O toiro

Passanha, Eng. Jorge de Carvalho, Santa

Inácio à primeira tentativa e pelos de

darilhas, apontando três ferros de risco

com 450 kgs, ainda pro-meteu na

Maria e Calejo Pires), os grupos de forca-

Cascais foram caras: Afonso Cruz numa

com acentuada batida ao pitón contrário

maneira

dos amadores do Ribatejo, Cascais e

boa pega à córnea à primeira tentativa e

que colocaram em êxtase o público pre-

burladeros e no capote de Diogo Peseiro,

Coimbra.

em

como

acometia

aos

Carlos Dias à quarta tentativa com as aju-

sente no tauródromo nazareno, tendo

Joaquim Brito Paes com ganas de triun-

mas começou a perder fulgor do tércio de

Abriu praça o cavaleiro Luís Rouxinol

das carregadas e por último pelos

também um toiro pela frente que se deu

fo na Nazaré

bandarilhas (que realizou com poderio)

perante um toiro com 580 quilos,

amadores de Coimbra pegaram Pedro

aos enganos no momento da sorte.

(Prudêncio), numa actuação em que teve

Casalta numa excelente pega à córnea à

Culminou a sua actuação com um par de

toiro que iria calhar ao grupo de Vila

toureio de cercanias mas o toiro a não

de suar perante o comportamento do

primeira tentativa e André Macedo

bandarilhas de boa nota. O segundo do

Franca não se consumou por inutilização

investir, mais pelo valor e tremendismo

oponente, visto que se adiantava um

fechando-se à córnea à segunda tentati-

seu lote pesava 515 kg, lide empolgante,

do toiro.

do que luzimento na faena, ainda assim

pouco no momento da reunião, entendeu

va. Estava em disputa o troféu para a

com ritmo e sem tempos mortos, que gal-

Corrida Mista 13 de Agosto

foi o suficiente para o público lhe exigir

o bem apesar do oponente se adiantar no

melhor pega tendo sido atribuído ao

vanizou o público, perante um toiro que

Mansidão dos toiros da ganadaria de

volta ao ruedo. António Telles filho teve

momento da reunião, nota para o bom

forçado dos amadores de Coimbra, Pedro

era tardo nas investidas, cumprindo a

José Luís Cochicho marcou a terceira

pela frente um toiro com 480 kgs, que de

par bandarilhas que cravou. Sónia Matias

Casalta, na pega efectuada ao terceiro

ferragem de forma correcta o que não pôs

corrida da temporada na Nazaré.

saída começou a dar mostrar de ser

lidou o segundo toiro da noite e em que

toiro da noite pertencente à ganadaria

o toiro pôs o cavaleiro. O terceiro da

Em praça estiveram os Cavaleiros:

reservado e se querer fechar em tábuas,

esteve algo irregular, muita velocidade

Calejo Pires. O prémio de melhor toiro da

ordem pesava 540 kgs e foi lidado pelo

António Ribeiro Telles, Manuel Telles

o que se viria a suce-der. Bem tentou

nos momentos da reunião, reuniões

noite foi atribuído ao da ganadaria

cavaleiro Luís Rouxinol Jr. numa lide de

Bastos, os cavaleiro praticante António

António andar sempre ligado com seu

desajustadas, perante um toiro com 470

Passanha, que foi lidado pelo cavaleiro

menos a mais, começou com alguns per-

Ribeiro Telles filho e Tristão Ribeiro

oponente, de forma a tirá-lo das tábuas

quilos (Lopes Branco), não tendo sido um

Joaquim Brito Paes em sexto lugar.

para diante. Peseiro ainda tentou um

calços na colocação da ferragem, puxan-

Telles Queiroz (fazendo ambos o seu

mas as tentativas a saírem goradas. Fez

regresso feliz à Nazaré. Ana Batista lidou

Triunfos de João Moura Jr. e

do da casta para ir aumentando pata-

debate na arena da Nazaré). Na parte

da raça e casta, as suas melhores vir-

o terceiro toiro da noite, este pertencente

Marcos Bastinhas em noite de

mares de nível na sua actuação. Pisando

apeada apeada actuaram o matador de

tudes para dar a volta aos acontecimen-

à ganadaria Calejo Pires e que acusou na

grande competição

terrenos de compromisso para deixar a

toiros português Joaquim Ribeiro "Cuqui"

tos da sua lide, cravando a ferragem em

balança 480 quilos. Lide de menos a mais

A Praça de Toiros no sítio da Nazaré

ferragem curta com impacto, perante um

(que debutava como Matador de Toiros

sortes a sesgo com valor e vontade de tri-

da cavaleira de Salvaterra de Magos, pe-

recebeu no passado dia 6 de Agosto a

toiro que se adiantava um pouco no

na Nazaré) e o novilheiro português

unfo. Tristão Telles Queiroz, teve o

rante um toiro que se moveu e investiu

segunda corrida da sua temporada.

momento da reunião, sendo que foi auto-

Diogo Peseiro. Pegaram os toiros da

condão de fazer vibrar o público presente

dando maior brio à actuação da cavaleira,

O cartel foi composto pelos Cavaleiros:

rizada volta à arena ao ganadero Diogo

ganadaria de José Luís Cochicho que este

na praça de toiros nazarena, com toureio

que nos ferros curtos esteve em bom

João Moura Jr., Marcos Bastinhas e Luís

Passanha, depois da lide do terceiro toiro

ano comemora o 30° aniversário da sua

variado apesar das muitas passagens em

plano. Emiliano Gamero teve a lide pos-

Rouxinol Jr. Pegaram os seis toiros da

da noite. O último toiro da noite pesava

fundação, os grupos de formadores

falso na parte inicial da lide de bandari-

sível perante um toiro da ganadaria do

prestigiada ganadaria Passanha (num

505 kgs., em que Luís Rouxinol Jr, teve a

amadores de Santarém e Coruche.

lhas, apontou um bom ferro curto em

Eng. Jorge de Carvalho de 515 quilos,

cômputo geral deram bom jogo e permiti-

lide possível perante um oponente que

António Telles, teve uma lide de maes-

sorte frontal pisando terrenos de com-

manso e reservado e que não permitiu

ram triunfo dos toureiros) os grupos de

deu sensação de estar algo limitado fisi-

tria perante um toiro reservado que acu-

promisso, para depois num plano mais

grande luzimento ao rejoneador mexi-

forcados amadores de Montemor e Vila

camente o que não facilitou o labor do

sou na balança os 470 kgs, tendo que

de acesso à galeria cravar dois ferros em

cano, valeu para empolgar o público com

Franca.

cavaleiro de Pegões, que bem tentou dar

andar sempre ligado ao seu oponente, o

sorte violino e um palmo em redondo.

os dois violinos que cravou na lide de

Abriu praça o cavaleiro João Moura Jr

a volta às condições do toiro que teve por

que não pôs o toiro pôs o cavaleiro tendo

No que diz respeito à forcadagem, foi

bandarilhas. Francisco F. Núncio lidou o

que lidou um toiro que acusou na ba-

diante, mas a tarefa a não ser nada fácil,

de pisar terrenos de compromisso para

uma noite de grandes pegas com ambos

quinto da ordem tendo estado em bom

lança 520 kgs. Excelente atuação do ca-

apesar das ganas de triunfo.

deixar a ferragem da ordem, apesar da

os grupos a mostrarem o excelente

plano, com um toureio sério, frontal

valeiro de Monforte, figura do toureio,

No campo da forcadagem pelos

pouca investida do toiro que teve pela

momento de forma que atravessam.

andando sempre ligado ao oponente, e

esteve em plano triunfal no seu primeiro

amadores de Montemor foram caras:

frente, António Ribeiro Telles exibiu-se

Pelos amadores de Santarém foram

entrando em terrenos de compromisso

num toureio sério, sempre ligado ao seu

José Maria Cortes com uma excelente

em plano de figura do toureio, na maneira

caras: Caetano Galhego numa grande

para apontar bandarilhas de boa nota,

oponente, toureando de frente e com

pega á córnea à primeira tentativa e

em como entendeu as condições do toiro

pega à barbela à primeira tentativa e

perante um Santa Maria com 500 quilos e

ligeira batida ao piton contrário a deixar

Francisco Borges numa grande pega à

e a sua colocação para deixar a ferragem.

Manuel Ribeiro de Almeida numa

em que teve também de mostrar os dotes

bandarilhas de alta qualidade perante

córnea à segunda tentativa, uma pega

Manuel Telles Bastos lidou o segundo da

tremenda pega à córnea à segunda tenta-

de lidador apesar do pouco tempo de

um bom toiro Passanha. O segundo toiro

consumada à córnea à primeira tentativa,

ordem apesar de desde cedo o toiro que

tiva, sendo que pelos de Coruche foram

alternativa que leva. Joaquim Brito Paes,

do seu lote pesava 510 kgs, e permitiu

pelos de Vila Franca foi consumada

pesava 505 kgs se ter fechado em tábuas,

caras António Tomás excelente pega à

fechou a noite com uma actuação pauta-

mais uma excelente actuação a Moura Jr.

grande pega à córnea á primeira tentati-

o cavaleiro teve um prestação e em que

barbela à primeira tentativa e Martim

da pela emoção e risco, de saída apontou

Começando bem de inicio com dois bons

va, Pedro Silva, numa boa pega à córnea

fez da raça a sua palavra de ordem, pro-

Tomás numa grande pega à barbela à

um segundo bom ferro comprido cravado

ferros compridos batendo ao pitón con-

à primeira tentativa, sendo o terceiro

porcionando bons momentos num

primeira tentativa. zx
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Ciclismo: Na 29ª edição do Circuito de Ciclismo de S. Bernardo, com muito público a assistir.

Eulálio Afonso dominou
a prova a seu belo prazer
com muito pu-blico a assistir, o grande

Joaquim José Paparrola

que foi atleta na formação do Alcobaça

de Sub23.
Nas contagens intermédias, António

vencedor desta competição foi Eulálio

Clube de Ciclismo recebeu o Troféu

zx Inserida nas festas do dia

Afonso (Glassdrive/Q8/Anicolor), com o

Barbio

Mortágua/Ovos

Timóteo de Matos, criado para home-

da cidade, realizou-se a 29ª

tempo final de 2h:02m:36s. No 2º lugar

Matinhados) foi o vencedor do Maior

nagear o falecido Presidente da Direção

edição do Circuito de Ciclismo

ficou

(Tavfer/

Número de Voltas; Márcio Barbosa

do Alcobaça Clube de Ciclismo. Por

de S. Bernardo, em Alcobaça.

Mortágua/Ovos Matinados), e no 3º

(ABTF Betão/Feirense) foi o vencedor da

equipas venceu a Efapel Cycling em 1º

ficou

(ABTF

Volta Mais Rápida; Joaquim Silva

lugar; Kelly/Simoldes/UDO em 2º lugar;

percurso de 85 quilómetros pelos

Betão/Feirense). É de referir ainda, que

(Efapel Cycling) foi o vencedor do

Tavfer/Mortágua/Ovos Matinhados em

Eulálio Afonso venceu a 29ª edição do

arredores da cidade cisterciense, e

Eulálio Afonso venceu ainda no escalão

Prémio da Montanha e Renato Macedo,

3º lugar; Glassdrive/Q8/Anicolor. zx

Circuito de Ciclismo de S. Bernardo

Com um total de 41 ciclistas num

António
Márcio

Barbio
Barbosa

(Tavfer/

Hóquei em Patins: Depois de nove anos consecutivos no escalão máximo do hóquei nacional, o clube turquelense desceu de divisão.

"O objetivo é a subida à primeira divisão"
Guillem Perez treinador
da equipa sénior "A" do
HC Turquel falou ao
nosso quinzenário.

mesmo dia da descida tínhamos a nossa

dia. A subida tem que ser uma conse-

iniciar uma nova fase, com mudanças e

espera no pavilhão centenares de pes-

quência do nosso trabalho diário, temos

a nossa ideia é evoluir com paciência e

soas do povo. O golpe foi forte mas com

que merecer.

vontade de fazer mais e melhor. Na

J.R.N. - Como sentiu no início o

seguir já estávamos a pensar como fazer

clube e os seus adeptos, acha que

J.R.N.- Quais os objetivos da

para voltar a primeira.

a aldeia do hóquei tem tudo para

sua equipa para a próxima tem-

seguir no bom caminho na modal-

porada?

J.R.N- O Guillem pela experiencia que tem como treinador,
novo à primeira divisão?

G. P.- Temos um projeto para a for-

idade?
G. P.- Tenho uma palavra, espetacu-

mação que tem tudo para dar certo a

lar! Já sabia e conhecia um bocadinho

longo prazo. Para nós é a base de tudo e

acredita que o HCT pode subir de
zx Jornal Região da Nazaré- Que

Aldeia temos tudo!

estes adeptos tudo é mais fácil. No dia a

Uma entrevista de
Joaquim José Paparrola

balanço faz da temporada do

G.P.- Se queremos voltar à primeira

da história do Turquel. Mas é muito

por isso vamos ter o foco em criar as

Turquel! A descida de divisão foi

divisão só há um caminho. Trabalhar

maior do que eu achava. A fidelidade dos

condições para que os jogadores e

um rude golpe para o clube?

mais e melhor que as outras equipas.

nossos adeptos é incrível e o seu apoio é

jogadoras possam ser felizes, boas pes-

Guillem Perez - Descer não é fácil

Mas não só estamos aqui para isso, o

essencial, precisamos deles porque jo-

soas e atletas. E para equipa principal, o

de digerir. Mas este clube é diferente, no

que pretendemos é ser melhores cada

gamos com mais um. Para o ano vamos

objetivo é a subida à primeira divisão. zx

Futsal Distrital: Pedro Rodrigues o treinador da equipa sénior do CCDS Casal Velho, é quem diz.

"Queremos subir aos nacionais, vai ser difícil e exigente mas vamos estar na luta."
Falámos com o timoneiro da
equipa de futsal da freguesia
de Alfeizerão, sobre a temporada passada e do que ai vem.

HCT

DR
fase inicial. A partir de Janeiro ficamos fora

Guillem Perez treinador do Turquel
aposta na subida de divisão

Futebol de Praia:
Nazareno Tiago Batalha
regressa à Selecção
Nacional

da corrida do título.
como

zx O jogador de futebol de praia,

treinador, depois de ter sido uma

Tiago Batalha foi convocado para

referência do clube como jogador?

representar a Selecção Nacio-nal

J.R.N.-

Como

se

sente

P.R. -O objetivo agora é ser melhor e

que está em Catânia (Itália), a

crescer com a equipa, é verdade que fui

qual iniciou na passada segunda-

uma referência enquanto jogador neste

feira a fase de qualificação com

zx Jornal Região da Nazaré - Depois

clube, mas quero deixar agora a minha

vista aos Jogos Mundiais de

do que a tua equipa fez nesta época,

marca como treinador enquanto sénior. O

Areia.

o que faltou para levares a equipa

caminho vai ser igualmente difícil, mas será

Moldávia, (6-3), numa partida em

aos nacionais?

também desafiante...

Uma entrevista de
Joaquim José Paparrola

DR

Pedro Rodrigues o mister casalense

Portugal

venceu

a

que Tiago Batalha ficou fora dos
eleitos para este jogo. Os golos

Pedro Rodrigues - O que faltou foi re-

J.R.N.- o Casal Velho venceu a taça

gularidade nos resultados, modificamos

distrito e a supertaça, o que se pode

ao nível de títulos, porém como referi ante-

lusos foram da autoria de,

totalmente a equipa e com isso demoramos

esperar da equipa para a nova tem-

riormente, para se subir é preciso regulari-

Belchior, (2), Léo Martins, (2),

a construir o nosso caminho, a juntar ao

porada?

dade de resultados, e aí vai estar o nosso

André

Lourenço,

e

Miguel

número de casos de covid entre Dezembro

P.R.- Esta época 22/23 o principal será

foco. Quanto à Taça Distrital, será sempre

Pintado. De referir ainda que os

e Janeiro mais as lesões graves que tive-

subir aos nacionais, a divisão de honra vai

jogo a jogo, todos juntos vamos querer

nazarenos, Jordan Santos e

mos, obrigou nos a ir buscar mais

estar mais difícil e exigente e espero que

ambicionar sempre mais. Esperamos estar

Ruben Brilhante estão de fora

jogadores, posto isto só nos últimos meses

nós enquanto clube e equipa consigamos

a altura dos desafios este ano. Para mim, vai

desta competição por conti-

da época, quer nas exibições quer nos

acompanhar esta dificuldade e subir de

ser a divisão de honra mais competitiva dos

nuarem lesionados. zx JJP

resultados fomos bem melhores que numa

divisão. O que vier será sempre bem-vindo

últimos anos. zx

Tiago Batalha de novo ao
serviço de Portugal

desporto
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Desporto
Futebol de Praia: "O Sotão" realizou uma grande temporada, culminando com a presença na final da Taça de Portugal.

Braga faz triplete vencendo Elite, Taça
de Portugal e Supertaça
JJP

Pinto, Alexandre Sales e Duarte Vivo

Joaquim José Paparrola

para a equipa nazarena, que assim ficou
zx O Estádio do Viveiro "Jordan Santos"

no 4º lugar da competição. Em jogo da

de na Nazaré de 19 a 21 de Agosto foi o

meias-finais, "O Sotão" perdeu com o

palco da Fase Final da Taça de Portugal

Sporting Braga, (5-2). Benjamin Júnior e

de sénior masculina.

Alexandre Lança marcaram para a

O Sporting C. Braga revalidou o titulo

equipa da Nazaré. Noutra partida, a C.

de vencedor desta competição ao vencer

Benfica Loures goleou o Sporting CP, (7-

na final a ACD "O Sotão", (6-2). Numa

0). Tiago Batalha marcou um dos golos.

final bem jogada, os bracarenses foram
mais fortes perante um adversário

Campeonato Nacional

fortíssimo e com a moral em alta após

Na final desta prova, o GD Chaves

chegar a esta final. A turma nazarena

venceu o CF "Os Belenenses", (6-3), com

esteve a vencer com um golo de Duarte

golos de Tiago Pinto (3), Bruno Sousa,

Vivo, porém, os bracarenses mostraram

Francisco Delgado e Sarandi Benitez.
Pelos rapazes de Belém marcaram;

ser superiores e venceram com naturalidade.

Milciades Chavez, David Cosmeli e José

ACD O Sotão foi finalista vencido na Taça de Portugal

Aleixo. É de referir que estas duas

Os golos da equipa do Minho foram da
autoria de: Léo Martins (3), Filipe Silva,

Lança

tentos

obter um hat-trick. É de salientar ainda,

Estádio do Viveiro "Jordan Santos" na

equipas garantiram o acesso à divisão

Diogo Oliveira e Alexandre Sales (pb).

nazarenos. O Braga goleou o GRAP, (10-

a presença do nazareno João Gandaio
NBE

Nazaré, as fases finais do Campeonato

de Elite.

fizeram

os

outros

SC Braga venceu a Taça de Portugal fazendo assim o triplete nesta temporada

NBE

Alexandre Batista, Jordan Santos, Ruben Brilhante e Filipe Codinha sagraram-se
Campeões da Elite pelo Braga

JJP

Pelo Sotão faturaram Duarte Vivo e

de Elite e Campeonato Nacional masculino e feminino.

Alexandre Sales. Alexandre Batista e

Nos oitavos de final, a ADN Nazaré
2022 perdeu com o GRAP, (1-4), com um

Filipe Codinha foram utilizados neste

Na Elite, o Sporting C. Braga, dos

golo de Bruno Oliveira, ficando assim a

encontro pelo Braga, Ruben Brilhante e

nazarenos, Jordan Santos (não jogou

equipa nazarena pelo caminho nesta

Jordan Santos lesionados não foram

esta prova devido a lesão), Ruben

sua estreia.

opção.

Brilhante, Alexandre Batista e Filipe

Nas meias-finais, a ACD "O Sotão"

Codinha, revalidou o título de Campeão

venceu nas grandes penalidades a Casa

Nacional, ao derrotar na final, (3-2), a

Na grande final, a AD Pastéis venceu a

Benfica Loures, (5-3), depois de uma

Casa Benfica de Loures dos nazarenos,

ACD "O Sotão", (3-2), Jéssica Santos e

igualdade (1-1) no tempo regulamentar.

Tiago Batalha, Diogo Dias e Samuel

Ema Toscano marcaram para a turma

Tiago Légua marcou para o "Sotão".

Mendes. Num bom jogo e com muita

nazarena, enquanto Joana Meira, Jamila

Tiago Batalha, Diogo Dias e Samuel

incerteza no marcador, Bê Martins,

Marreiro e Andreia Silva facturaram

Mendes ficaram pelo caminho nesta

Filipe Silva e Léo Martins marcaram

para as vencedoras. Na atribuição do 3º

prova.

para os bracarenses, Tiago Batalha e

e 4º lugares, a AD Nazaré 2022 venceu a

Chicky Ardil para os benfiquistas de

UR Cadima, (3-6), com golos de Carolina

Loures. Este é 6º título dos comandados

Caetano (3), Laura Rosa (2) e Carolina

de Bruno Torres nesta prova.

Almeida. No jogos das meias-finais, a

Noutro jogo, o Braga goleou o Sporting
CP, (5-0), com Alexandre Batista a mar-

Duarte Vivo esteve grande plano nesta temporada

car um dos golos.
Nos quartos-de-final, a ACD "O Sotão"

1), Filipe Codinha, e Alexandre Batista,

goleou o Alfarim, (7-3), com Duarte Vivo

marcaram dois golos cada. Por fim, a

em destaque ao obter quatro golos,

Casa Benfica Loures goleou também o

Benjamin Júnior, Silvinho e Alexandre

Leixões SC, (9-1), com Tiago Batalha a

na baliza do Caxinas.
Braga revalida título nacional
na Elite.
Decorreu de 4 a 7 de Agosto no

Campeonato Nacional Feminino

Na atribuição dos 3º e 4º lugar, a ACD

AD Nazaré 2022, perdeu com a AD

"O Sotão" perdeu com o Sporting CP,

Pastéis, (2-9)., enquanto "O Sotão"

após prolongamento, depois de uma

venceu a UR Cadima, (5-1). zx

igualdade, (3-3), com golos de Hugo

31 de agosto de 2022
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Futebol Distrital: Depois de dois anos no último escalão do futebol distrital de Leiria, a Benedita volta a ter a sua equipa sénior na Honra.

"Queremos realizar um campeonato
à altura da história do ABCD"
O nosso quinzenário falou
com o mister Pedro Cordeiro
sobre a temporada transacta
do Beneditense que subiu de
novo à Divisão de Honra.

divisão noutras épocas, qual foi o

na equipa que foi campeã, dominando os

deu-nos a confiança toda que a vaga de

antidoto para o sucesso?

nossos adversários.

subida era nossa!

Pedro Cordeiro - O antídoto foi o tra-

J.R.N.- Em que altura da época

J.R.N.- Agora na divisão de

balho! Foi importante conhecer a fundo o

sentiu que a subida era mesmo

honra, o que espera encontrar, os

plantel, adaptar o modelo de jogo para

uma realidade?

objectivos do ABCD, sabendo que a

DR

explorar da melhor maneira as carac-

P.C. - A subida era o principal objetivo

mesma vai ser muito competitiva?

terísticas individuais e coletivas da

da época, dentro do nosso balneário sem-

P.C.- A próxima época será um desafio

Uma entrevista de

equipa e transmitir-lhes total confiança,

pre tivemos essa responsabilidade e a

aliciante, um campeonato muito competi-

Joaquim José Paparrola

sempre dissemos que éramos a melhor

crença que iríamos para a divisão de

tivo e nós estamos a procurar construir

equipa e isso veio a revelar-se. Mas no

honra! Penso que o momento chave foi a

um bom grupo, que nos permita lutar

zx Jornal Região da Nazaré-

final, o antídoto foi mesmo o trabalho,

vitória frente ao Caldas "B" a três jornadas

pelos 3 pontos em qualquer jogo, em qual-

Sabendo que a equipa sénior esta-

duro e sustentado, a evolução que fomos

do fim, recuperámos de duas desvanta-

quer campo. Não temos nenhum objetivo

tivos e realizar um campeonato à altura

va com dificuldades em subir de

tendo ao longo do tempo e que nos tornou

gens no marcador e ganhámos o jogo,

definido, queremos ser muito competi-

da história do ABCD. zx

Pedro Cordeiro o mister do
Beneditense

Futebol Internacional: Mister Orlando Fernandes continua pela aventura Hondurenha como treinador adjunto do CDS Vida.

DR

" O mercado em Portugal é muito fechado,
de momento não me vejo a treinar por aí."
Com uma forte ligação à
Nazaré, onde reside desde há
muitos anos, Orlando
Fernandes teve de sair de
Portugal para trabalhar naquilo
que mais gosta, o futebol.
Depois de ter treinado, as
equipas seniores do GD "Os
Nazarenos" e camadas jovens,
e CD Pataiense, ainda uma
experiência por Angola, quisemos saber por onde anda o
mister.
Uma entrevista de
Joaquim José Paparrola

zx Jornal Região da Nazaré - Depois

mentalidades porque a nível do treino

equipas ditas grandes, porém em termos

da experiência em Angola como está

somos nós que decidimos o trabalho que

individuais estamos melhor, o que nos dá

a decorrer a estadia nas Honduras,

se faz, agora as mentalidades vamos ten-

algumas garantias para melhorar em ter-

ao serviço do CDS Vida?

tando mudar algumas coisas aos poucos

mos coletivos. Já chegamos às meias-

Orlando Fernandes - Depois de

porque o ser profissional para eles é muito

finais e este torneio passa mesmo por

Angola para já está a correr bem, já cá

diferente daquilo que nós queremos, mas

chegar a final e se possível vencê-la.

estou há um ano e sempre fui muito bem

estão sempre disponíveis para evoluir e

tratado por todos. O clube tem um novo

aprender e escutar.

dono que quer que o mesmo cresça, é uma

J.R.N.- Quais os objectivos para

cidade muito bonita, o único problema é

esta temporada? Tem o plantel que

mesmo o calor que é difícil de nos adaptar-

desejava ter?

Orlando Fernandes um mister que
gosta de treinar lá por fora

J.R.N- Para quando o regresso
para treinar em Portugal, ou de

tando melhorar e aperfeiçoar todos os

momento não pensa no regresso?

dias para que se aparecer uma boa pro-

O.F- Para ser sincero não me vejo a

posta de trabalho no nosso país eu pense

treinar em Portugal a curto médio prazo, é

realmente se vale a pena arriscar. Já

O.F.- Passa por chegar à final do

um mercado muito fechado, em que quem

agora gostaria de agradecer à tua pessoa,

J.R.N.- Que diferenças tem encon-

torneio. Houve um investimento da parte

não estiver bem colocado e quem não

e ao Jornal Região da Nazaré, por se

trado nestes países, em relação ao

do dono do clube em que conseguimos

tiver bons conhecimentos, tem muita difi-

terem lembrado de mim para a entrevista,

treino e mentalidades?

melhorar a equipa, os únicos jogadores

culdade em entrar num clube que possa

assim como, por nunca se esquecerem de

que saíram da equipa foram para as

fazer um bom trabalho. Como tal vou ten-

quem está fora de Portugal. zx

mos.

O.F.- As diferenças passam mais pelas

DR

Futebol Formação: Flávio Silva "Pistolas" como é conhecido nas hostes desportivas, disparou.

"Conseguimos a manutenção e chegámos
às meias-finais da Taça Distrital."
Falámos com o treinador dos
Juniores do GD "Os
Nazarenos" sobre a temporada finda, e da prestação da
sua equipa de Futebol de
Praia.

e fomos às meias- finais da taça distrital.

lance do jogo, podíamos ter empatado o

GDN, que balanço faz da prestação

Não se podia pedir mais a estes miúdos,

jogo numa bola que foi à barra da baliza do

da equipa no Euro Winners,

sabendo que 80% deles nunca tinha jogado

Peniche, acabando por perdermos (2-3).

campeonato e taça de Portugal?

Uma entrevista de

da taça, o que falhou para atingir a

uma divisão de honra nos escalões inferiores.
J.R.N.- Chegaram às meias-finais

J.R.N.- Como vai ser a próxima

F.S. -Em relação ao futebol de praia

temporada, vai ficar na equipa

uma experiência positiva em todos os

Júnior?

aspectos! Um ano de aprendizagem tanto

F.S.- Vou ficar nos juniores novamente,

para mim como para a maior parte dos

Flávio Silva o treinador da equipa
junior do GD Os Nazarenos

vai ser certamente uma época difícil e de

atletas, não nos podemos esquecer que

lado, em relação ao campeonato acho

F. S. - Nas meias- finais da taça demos

muito trabalho, sabendo que muitos miú-

esta equipa foi feita em cima do joelho, em

podíamos e devíamos ter feito melhor,

zx Jornal Região da Nazaré - Que

tudo o que tínhamos, dignificámos a

dos vão estudar para a universidade, mas

que a maior parte dos jogadores nunca

mas isto é um conjunto de factores que

balanço faz da temporada da

camisola do clube, perdemos com a melhor

vamos certamente lutar pelos objectivos

tinham jogado futebol de praia. Acho que

tem que se melhorar. Tanto nós como

equipa no campeonato? Esperava

equipa da nossa divisão, tanto é que o

propostos que na minha opinião passa pela

a nossa participação na euro winners foi

equipa principalmente tacticamente,

mais?

Peniche acabou por ser campeão da divisão

manutenção!

bastante positiva, além de termos feito

alguns jogadores influentes não podiam

bons resultados, serviu de pré - época, na

treinar devido ao trabalho, as arbitragens

como

taça acho que fomos superiores ao Porto

também não foram felizes na maior parte

treinador do futebol de praia do

Mendo, mas a sorte não esteve do nosso

dos jogos contra nós! zx

Joaquim José Paparrola

final?

Flávio Silva -O balanço da temporada

de honra e ganhar a taça! Podíamos ser nós

Futebol de praia

é claramente positivo! Conseguimos atingir

a passar a eliminatória mas no futebol, o

J.R.N-

o principal objectivo que era a manutenção

factor sorte é muito importante e no último

Nesta

estreia

publicidade

zx22xz
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no oito de Agosto

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no doze de Agosto

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

de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas setenta e duas e seguintes do Livro de Notas número Cento

Cento e Vinte e Dois - J, deste Cartório, António Lourenço Coelho Rodrigues e esposa Maria

e Vinte e Três - J, deste Cartório, João de Matos Fonseca, casado sob o regime da comunhão de

Rosa Henriques Ovelheiro Rodrigues, casados sob o regime da comunhão geral de bens, natu-

adquiridos com Cremilde Pereira Luís Fonseca, natural da freguesia de Aljubarrota (Prazeres) (extin-

rais da freguesia de Aljubarrota (S. Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de

ta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, onde reside no lugar de Tojeira, na Rua do

Alcobaça, onde residem no lugar de Casais de Santa Teresa, na Rua Antero, nº 37, C.F., respectiva-

Depósito de Água, n.º 10, C.F. número 140.346.295, declarou que que é dono e legítimo possuidor, com

mente, números 165.326.247 e 170.270.459, declararam que são donos e legítimos possuidores, com

exclusão de outrem, do metade indivisa do prédio rústico, denominado Vale das Pereiras,

exclusão de outrem, do prédio rústico, situado em Casais de Santa Teresa, denominado Terra

situado em Aljubarrota (Prazeres), freguesia de Aljubarrota (Prazeres) (extinta), actual fregue-

do Augusto, freguesia de Aljubarrota (S. Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, con-

sia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, composto no todo de terra de semeadura, vinha e

celho de Alcobaça, composto de terra de semeadura, com a área de mil duzentos e catorze vírgula

oliveiras com um poço de água com a área de quatro mil e quinze metros quadrados, a confrontar a

dezanove metros quadrados, a confrontar a norte com Orlando Costa Tavares e outros, a sul com Maria

norte com Joaquim Amado Rosa, a poente com estrada e Carla Sofia Cordeiro Nobre, a sul com Carla

Albertina Vicente e António Vicente Martins, a nascente com António Lourenço Coelho Rodrigues, e a

Sofia Cordeiro Nobre, e a nascente com ribeiro, inscrito na matriz predial respectiva, em nome do jus-

poente com António Carreira Salgueiro, inscrito na matriz predial respectiva, quanto a seis sétimos

tificante João de Matos Fonseca, sob o artigo 1.293, com o valor patrimonial tributável, correspondente

indivisos em nome de Joaquim Rodrigues - cabeça de casal da herança de, e quanto a um sétimo indi-

ao direito, e atribuído de duzentos e setenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos, descrito na

visos em nome de Joaquim Manuel Coelho Bernardo - cabeça de casal da herança de, sob o artigo

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob número seiscentos e vinte e dois / Aljubarrota

7.536 (anterior artigo rústico 3.952 da freguesia de Aljubarrota (S. Vicente)), com o valor patrimonial

(Prazeres), aí registada a aquisição quanto a um quarto indiviso a favor de João de Matos e esposa

tributário e atribuído de setenta e cinco euros e dezasseis cêntimos, não descrito na

Maria Perpétua de Sousa, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes no lugar de

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça. Que o identificado imóvel veio à posse do justificante

Carvalhal, freguesia de Aljubarrota (Prazeres), concelho de Alcobaça, pela Apresentação onze de

marido, por volta do ano de mil novecentos e setenta e cinco, ainda no seu estado de solteiro, maior,

vinte e dois de Março de mil novecentos e noventa e cinco, quanto a um terço indiviso a favor de

por doação meramente verbal feita pelos seus avós paternos, Joaquim Rodrigues, que também usava

Joaquina Maria de Matos e marido José Luís Cordeiro, casados sob o regime da comunhão geral de

e era conhecido por Joaquim Gomes Rodrigues e esposa Rosa Martins e Joaquim Manuel Coelho

bens, residentes na Rua das Voltinhas, nº 4, lugar de Carvalhal, freguesia de Aljubarrota (Prazeres),

Bernardo, viúvo, residente no dito lugar de Casais de Santa Teresa, mas nunca tendo chegado a for-

concelho de Alcobaça, pela Apresentação uma de dez de Agosto de mil novecentos e noventa e três,

malizar entre eles qualquer escritura pública de Doação e não tendo eles agora justificantes, qualquer

e quanto a um sexto indiviso a favor de Joaquina Maria de Matos, viúva pela Apresentação três de

título válido para registar o referido imóvel na Conservatória. Que, assim, por falta de título, não têm,

dez de Agosto de mil novecentos e noventa e três. Que os referidos direitos vieram à sua posse, em

eles justificantes, possibilidade de comprovar, pelos meios normais, o seu direito de propriedade. Mas

Maio de mil novecentos e noventa e três, quanto ao direito de Joaquina Maria de Matos e marido José

a verdade é que eles são os titulares desse direito, pois vêm possuindo o mesmo bem desde aquela

Luís Cordeiro, em Junho de mil novecentos e noventa e quatro quanto ao direito de Joaquina Maria de

data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome próprio e na firme convicção de não

Matos, viúva, e em Janeiro de mil novecentos e noventa e seis, quanto ao direito de João de Matos e

lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de toda

esposa Maria Perpétua de Sousa, todas por doação meramente verbal, mas nunca tendo chegado a for-

a gente, ostensiva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializado pelo

malizar entre eles qualquer escritura pública de Doação, nem sendo agora possível realizá-la. Assim

aproveitamento de que o mesmo é susceptível, limpando e cultivando o mesmo, para seu benefício,

sendo, tais Doações verbais não tiveram a virtualidade jurídica de transmitir o referido direito a seu

zelando pela sua conservação e pagando os respectivos impostos. Que esta posse, pacífica, contínua,

favor, sendo certo, por via disso, que passou o mesmo a usufruir do indicado direito, como legítimo pro-

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

prietário, uma vez que é dono da restante metade indivisa, em seu nome próprio, na convicção de pos-

que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu direito pelos meios extrajudiciais

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

normais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

posse essa pública, pacífica e contínua. Deste modo, a realidade é que é o justificante quem explora o

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

referido direito no imóvel desde que entrou na sua posse, há, portanto, mais de vinte anos, tendo usado

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

e cuidado do mesmo, tal como qualquer proprietário dele trataria, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu benefício, zelando pela sua conservação, limpando e cultivando o mesmo, sendo também do conhecimento de toda a gente que o justificante é o legítimo proprietário do 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 documental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais.
A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.
Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)
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Hóquei em Patins: Valongo vence a XXI
edição do Torneio Dr. Joaquim Guerra
DR

divisão nacional, como tal estes jogos

Por fim, na ronda 3, o Sporting CP venceu

serviram para a equipa do concelho de

o HC Turquel, (4-1), enquanto a AD

zx Realizou-se nos passados dias

Alcobaça continuar a sua preparação

Valongo venceu a UD Oliveirense, (5-2). A

27 e 28 de Agosto, no pavilhão de

para tentar entrar em grande na nova

turma de Valongo acabou por ser a vence-

Turquel, o XXI Torneio Dr. Joaquim

época, de novo sob o comando de Guillem

dora desta prova ao terminar com 7 pon-

Guerra, em Hóquei em Patins.

Perez.

tos, os mesmos que a turma leonina, só

Joaquim José Paparrola

que marcou mais golos.

Um quadrangular já com muito renome

Na primeiro jogo da prova, o Hóquei de

e com equipas de verdadeira elite, senão

Turquel perdeu com a Oliveirense, (4-8).

Com estes resultados a classificação

vejamos: Sporting Clube Portugal, União

Noutro jogo o Sporting CP empatou com a

final ficou assim ordenada: 1º Associação

Desportiva

AD Valongo, (4-4).

Desportiva de Valongo; 2º Sporting Clube

Oliveirense,

Associação

Desportiva Valongo e Hóquei Clube de

Na ronda 2, o Sporting CP venceu a

de Portugal; 3º União Desportiva

Turquel. Como é sabido, a equipa turque-

Oliveirense, (6-2), enquanto o HC Turquel

Oliveirense; 4º Hóquei Clube de

lense vai jogar esta temporada na 2ª

foi derrotado pelos valonguenses, (1-6).

Turquel. zx

Valongo venceu a a XXI edição do Torneio Dr. Joaquim Guerra
DR

Futebol Nacional: André Mendes o mais jovem de sempre a jogar pelos Leirienses.

"Desejo alcançar a subida de
divisão no campeonato nacional
de juniores."
zx O futebolista André Mendes,

de Leiria a jogar na equipa principal,

nesta modalidade, o jovem disparou

natural de Nazaré, tornou-se o

porque é uma grande oportunidade e ten-

certeiro, “sim, claro. Desde muito cedo

jogador mais jovem de sempre a

tei aproveitar ao máximo a experiência."

que o meu pai me incentivava a jogar

jogar pela União de Leiria em jogos

Sobre o seu futuro imediato o jovem

futebol e o facto de ele ter sido jogador

da equipa principal pelo clube da

craque salientou, “neste momento só

também ajudou a que eu gostasse tanto

cidade Lis.

quero ajudar a União de Leiria, seja em

de praticar futebol.”

Com apenas 16 anos e oito meses,

que equipa for (juniores ou seniores).

Ainda nesta jornada, o Caldas SC, com

André entrou ao minuto 87, na goleada do

Mas claro que desejo alcançar a subida

o nazareno Juvenal Oliveira no 11 inicial,

Leiria frente ao Vitória de Setúbal, (4-0)

de divisão no campeonato nacional de

foi empatar ao reduto do Fontinhas, (1-1.

na 1ª jornada da Liga 3, série B. É de

juniores. Como qualquer jovem que pra-

O Beneditense Marcelo Marquês entrou

referir que André Mendes fez formação

tica esta modalidade, gostava de chegar

aos 80 minutos na equipa caldense. Na

no GD "Os Nazarenos" e AC Marinhense.

ao mais longe possível, como por exemp-

ronda 2, o Caldas com Juvenal Oliveira a

Em decla-rações ao JRN, André começou

lo, jogar na primeira liga e chegar à

titular, empatou em casa com o Oliveira

por referir, “para mim significa muito ser

seleção portuguesa". Sobre o facto de ter

do Hospital, (0-0). zx JJP

o jogador mais jovem de sempre da União

seguido as pisadas do seu pai, Ricardo

André Mendes um nazareno que se estreou com 16 anos pelos seniores
da União de Leiria na Liga 3

Futebol Distrital: GDN, GCA e ABCD entram na Honra
no próximo dia 25 de Setembro
Marinhense "B" - G. C. Alcobaça. 4ª Jornada

Jornada - 27-11-22: G. C. Alcobaça - G.D.

- 16-10-22: GD "Os Nazarenos"- G. D.

Guiense; GD "Os Nazarenos" - AD

zx Com o início a 25 de Setembro da tem-

Alvaiázere; G. C. Alcobaça - L. Marrazes; A.

Portomosense; A.C. Marinhense "B" - A.

porada 2022- 2023, o sorteio do

Beneditense C.D.- I.D. Vieirense. 5ª

Beneditense C.D. 10ª Jornada- 04-11-22:

Campeonato da Divisão de Honra de

Jornada- 23-10-22: GD "Os Nazarenos"- G.

AD Portomosense - G. C. Alcobaça; G.D.

Futebol seniores masculinos, onde estão

C. Alcobaça; Caldas S.C. "B"- A. Beneditense

Peniche - GD "Os Nazarenos"; A.

inseridos o GDN, CCA, e ABCD, foi o

C.D. 6ª Jornada: 30-10-22: G. C. Alcobaça -

Beneditense C.D. - L. Marrazes. 11ª

seguinte. 1ª Jornada- 25-09 -22: UR

G. D. Alvaiázere; S.C.E. Bombarralense-

Jornada - 11-12-22: G. C. Alcobaça - G.D.

Mirense- GD "Os Nazarenos"; Alq. Serra- G.

GD "Os Nazarenos"; A. Beneditense C.D.-

Peniche; GD "Os Nazarenos" - A.

C. Alcobaça; A. Beneditense C.D.- AD

S.C. Pombal. 7ª Jornada- 06-11-22: G. C.

Beneditense C.D.12ª Jornada- 18-12-22: A.

Portomosense. 2ª Jornada- 02-10-22: GD

Alcobaça - S.C.E. Bombarralense; GD "Os

Beneditense C.D. - G. C. Alcobaça; I.D.

"Os Nazarenos"- A.C. Marinhense "B"; G. C.

Nazarenos"- A.C. Avelarense; Alq. Serra-

Vieirense-

Nazarenos".13ª

Caldas S.C. "B"- G. C. Alcobaça; S.C.

jogam entre si, "Os Nazarenos" e Ginásio

Alcobaça- UR Mirense; GD Peniche- A.

A. Beneditense C.D. 8ª Jornada- 20-11-22:

Jornada- 08-01-23: S.C.E. Bombarralense

Pombal- GD "Os Nazarenos". 15ª Jornada-

de Alcobaça. Na jornada 11, Nazarenos e

Beneditense C.D. 3ª Jornada- 09-10-22: L.

A.C. Avelarense - G. C. Alcobaça; G.D.

- A. Beneditense C.D; GD "Os Nazarenos"

29-01-23: G.D. Guiense - A. Beneditense

Beneditense jogam entre si. Na ronda 12

Marrazes- GD "Os Nazarenos"; G. D.

Guiense- GD "Os Nazarenos"; A.

- Caldas S.C. "B". 14ª Jornada - 15-01-23: A.

C.D; G. C. Alcobaça - S.C. Pombal; GD "Os

Beneditenses e ginasistas medem forças

Alvaiázere-

Beneditense C.D.- U.R. Mirense. 9ª

Beneditense C.D. - A.C. Avelarense;

Nazarenos" - Alq. Serra. Na ronda cinco

no dérbi alcobacense. zx

Joaquim José Paparrola

A.

Beneditense

C.D;

GD

"Os

46ª Meia Maratona
Internacional da Nazaré
voltará em novembro

DR

zx A Meia Maratona Internaci-

maratona em Portugal, que irá para

inscrições, o que deverá estar opera-

consequentes dificuldades de sus-

onal da Nazaré - Associação de

a estrada no próximo dia 13 de

cional durante a primeira quinzena de

tentabilidade financeira da prova.

Cultura e Desporto (MMIN) e o Clube

novembro.

setembro.

A Meia da Nazaré anunciou o seu

de Atletismo da Nazaré (CAN)

As inscrições para participar na prova

A corrida esteve suspensa durante os

regressa à estrada através de uma parce-

assumem a organização conjunta

ainda não abriram, estando a organiza-

últimos dois anos devido à pandemia

ria entre a MMIN e o CAN, com o objetivo

da 46ª edição da mais antiga meia

ção a preparar o site para a receção das

causada pela doença da covid-19 e às

dinamizar a organização e o atletismo. zx

Seleção Nacional preparou a
qualificação para os Jogos
Mundiais de Areia 2023 na Nazaré

São Martinho do Porto recebe
prova de triatlo em setembro
zx Já abriram as inscrições para a

gra 750 metros de natação na baía, 20

A Seleção Nacional de Futebol de

Lourenço, Bernardo Santos, Bruno Torres,

primeira prova de triatlo realizada em

quilómetros de ciclismo e, por fim, 5 quilóme-

Praia esteve concentrada na Nazaré, até à

Leonardo Santos e Pedro Mano; e do Sporting CP:

São Martinho do Porto, concelho de

tros de corrida na marginal.

passada sexta-feira, onde preparou a sua

Nuno Belchior, Rodrigo Pinhal e Rui Coimbra.

Alcobaça. A competição realizar-se-á

zx

participação na Fase de Qualificação para
os Jogos Mundiais de Areia 2023.

Os jogos da Fase de Qualificação para os Jogos

nos dias 17 e 18 de setembro, às 10h.

Esta prova constitui uma colaboração entre
a Federação de Triatlo de Portugal, o

Mundiais de Areia 2023 disputar-se-ão na Catânia,

No primeiro dia, será cumprido o

Município de Alcobaça, a Junta de Freguesia

Mário Narciso convocou, para esta operação, da

em Itália, para onde a equipa partiu no passado

Campeonato Nacional de Clubes Estafetas,

de São Martinho do Porto e o Clube de Natação

Casa Benfica Loures: Bernardo Lopes, João Cabral,

sábado, dia 27 de agosto. A Equipa das Quinas irá,

apenas para atletas federados. Entretanto, no

de Alcobaça.

Elinton Andrade, Miguel Pintado e Tiago Batalha;

ainda, disputar a Superfinal da Liga Europeia, na

segundo dia, incluindo os atletas não-federa-

do Leixões SC: Ruben Regufe; do SC Braga: André

Sardenha, em Itália, a 4 de setembro. zx

dos, suceder-se-á a Taça de Portugal, que inte-

Inscrições pelo endereço de correio
eletrónico triatlo@natacaoalcobaca.pt. zx

PUB.

