
Trabalhadores dos rebocadores
costeiros veem pensões repostas

Com a intervenção de António Trindade e a ajuda dos deputados do PS do círculo de Leiria

Trabalhadores dos rebocadores
costeiros veem pensões repostas
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zx Estatuto Editorial

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

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

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

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

política e económica, ou outras.

REGIÃO DA NAZARÉ recusa o sensacionalismo, apostando numa informação

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

que correspondam aos interesses da população local.

REGIÃO DA NAZARÉ aposta numa informação diversificada, abrangendo os

mais variados campos de actividade e correspondendo às motivações e interesses

de um público plural.

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

quaisquer hierarquias entre os diferentes sectores de actividade do jornal.

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

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

que pauta a sua prática pelo Código Deontológico dos Jornalistas.

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

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

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

região onde o Região da Nazaré se inscreve.

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

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

poder político e da acção de interesses particulares.

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

gua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro,

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

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

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

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

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

credibilidade pública.

Estatuto Editorial aprovado em:

Nazaré, Abril/2015.
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Atualidade

zx O dramaturgo, docente e cri-

ador, natural da Nazaré, Jorge

Louraço é o novo diretor artístico

do projeto cultural 23 Milhas, pro-

jeto cultural do Município de Ílha-

vo.

Para além da programação em diver-

sas áreas artísticas, o projeto promove a

criação artística, a formação e o pensa-

mento crítico, procurando cultivar a

relação entre artistas e espetadores,

bem como cativar território e comu-

nidade, o que acontece nos espaços da

Casa da Cultura, Fábrica das Ideias,

Cais Criativo e Laboratório das Artes.

Jorge Louraço é doutorado em

Estudos Artísticos na Universidade de

Coimbra, mestre em Antropologia no

ISCTE-IUL e licenciado em Relações

Internacionais Culturais e Políticas na

Universidade do Minho, sendo docente

na Escola Superior de Música e Artes do

Espetáculo (ESMAE) no Porto e tem

desenvolvido trabalho de direcção artís-

tica e dramaturgia.

Este nazareno, nascido em 1973, já foi

crítico de teatro do jornal Público e dra-

maturgo residente no Teatrão, em

Coimbra. Entre outros ensaios, conta-se o

Livro dos Exílios Reais e Imaginários. zx

Nazareno Jorge Louraço 
dirige o 23 Milhas

DR

zx O Crédito Agrícola de

Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio

Maior e Santarém, CRL oferece

computadores aos Bombeiros

Voluntários da Nazaré

O Crédito Agrícola de Alcobaça,

Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Santarém,

CRL, renovando o espírito solidário que

tem manifestado em diversas ações de

responsabilidade social está a dis-

tribuir 50 computadores a instituições

de solidariedade social dos seus con-

celhos de atuação.

No passado dia 4 de novembro doou

2 computadores aos Bombeiros

Voluntários da Nazaré com o objetivo de

contribuir para o bom funcionamento

desta instituição, essencial para a segu-

rança e proteção da população

Nazarena. zx

O Crédito Agrícola  oferece 
computadores aos Bombeiros
Voluntários da Nazaré DR

Iluminações de natal começaram a ser
instaladas

zx  As iluminações de natal começaram a ser instaladas em

vários pontos do concelho da Nazaré, e que irão iluminar as

principais vias comerciais ou e acesso às localidades que

compõem esta área geográfica.

Este ano, devido ao apelo para a redução dos consumos energéticos e à

esperada crise energética como consequência do conflito na Ucrânia, as

luzes serão "desligadas às 00h00", segundo informou o presidente da

Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

O investimento neste projeto de animação das ruas e do comércio

tradicional com a iluminação da época ronda os 75 mil euros.zx
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Com a intervenção dos Deputados do PS eleitos pelo círculo de Leiria

Trabalhadores dos rebocadores costeiros
veem as suas pensões repostas

Clara Bernardino

zx Trabalhadores dos navios

rebocadores costeiros viram as

suas pensões suspensas durante

cerca de dois anos devido a uma

reinterpretação da Lei. Para além

da suspensão, o Centro Nacional

de Pensões impunha a reposição

das pensões já auferidas. Homens

do mar, já aposentados, tiveram

de voltar ao trabalho.

No passado dia 11 de novembro, o

Secretário de Estado da Segurança

Social, Gabriel Bastos, anunciou a

reposição das pensões dos traba-

lhadores dos navios rebocadores

costeiros, após intervenção do deputado

do PS, Salvador Formiga.

A suspensão das reformas dos traba-

lhadores dos navios rebocadores

costeiros remonta a 2019, altura em que

o Centro Nacional de Pensões (CNP) ini-

ciou o envio de notificações aos pensio-

nistas suspendendo de imediato as pen-

sões e solicitando a restituição de mi-

lhares de euros já recebidos. O motivo

invocado era que aquelas embarcações

navegavam com terra à vista e não

estavam abrangidas, nem classificadas

como navios de Marinha Mercante e

Comércio.

Esta decisão atingiu trabalhadores no

continente e nas ilhas, pois abrangeu

todos os profissionais matriculados nos

navios rebocadores costeiros. Alguns

destes pensionistas, procuraram ajuda

na Nazaré, junto de um antigo traba-

lhador da Segurança Social, com expe-

riência nos processos de pensionistas

dos homens do mar. António Trindade,

também ele aposentado, abraçou a

causa e acompanhou os processos de

alguns antigos trabalhadores dos Navios

Rebocadores que vinham de Viana do

Castelo, Peniche, Montijo, Lisboa e

Madeira. Durante cerca de seis meses,

orientou-os e lutou ao seu lado, acom-

panhando-os à Assembleia da

República, onde contaram com o

envolvimento e apoio dos deputados do

PS eleitos pelo círculo de Leiria, Sara

Velez, Salvador Formiga, Jorge Gabriel

Martins e Cláudia Avelar, acreditando

sempre que o problema seria resolvido.

Também nas visitas ao Instituto da

Segurança Social, António Trindade

esteve sempre presente, apoiando uma

causa que, nas suas palavras, "era uma

questão de reposição da justiça". 

António Trindade lamentou que

"homens, que mereciam o descanso de-

vido, depois de uma vida inteira dedica-

da ao mar, tiveram de pedir trabalho aos

antigos patrões e ir de novo ao mar para

sustentarem as famílias. Isso é muito

injusto."

Em declarações ao Jornal Região da

Nazaré, o Deputado Salvador Formiga

contou que foi "contactado pelo Sr.

Trindade e, na altura, marcámos uma

reunião com Presidente do Centro

Nacional de Pensões e duas técnicas e o

entendimento era o de que os Navios

Rebocadores Costeiros não estavam

classificados como sendo da Marinha

Mercante". Tendo em conta que o pare-

cer técnico punha em causa a interpre-

tação da Lei em vigor, a dificuldade de

resolução desta situação obrigou a uma

reunião com a Ministra Ana Mendes

Godinho e o Senhor Secretário de

Estado da Segurança Social e tivemos

toda a Precisávamos que compreen-

dessem o que estava em causa.

Adiantou, ainda, que "foi uma luta que

me disse muito em termos pessoais,

porque o meu pai e o meu avô estiveram

na marinha mercante, e passavam

meses fora da sua família, isso também

me tocou. Tentei colocar-me no lugar

destes trabalhadores que estavam a ver

ruir as suas expetativas. É importante

realçar o papel da Senhora Ministra e do

Senhor Secretário de Estado, que se

empenharam em que não houvesse

qualquer outra interpretação futura que

conduzisse a dúvidas".

A lei em vigor, cujos procedimentos

datam de 18/12/1975 e publicação no

Diário do Governo 2ª Série de 02/01/76,

é conjugada com o número 1 da Portaria

n.º 804/77 de 31/12 e, considerando

ainda a Organização Internacional do

Trabalho - OIT - em 1947 através da

Convenção Relativa às Pensões dos

Trabalhadores do Mar (n.º 71) pre-

coniza a idade de 55 anos como meta a

atingir para a idade de reforma dos

traba-lhadores marítimos inscritos.

A confirmação deste entendimento

foi dado no dia 11/11/2022 pelo

Secretário de Estado da Segurança

Social, Gabriel Bastos, ao afirmar que

houve um esclarecimento da Direção

Geral de Recursos Marítimos (DGRM)

sobre o facto de os Navios Rebocadores

poderem ser equiparados aos da

Marinha Mercante e Comércio, tendo

sido dadas instruções ao Centro

Nacional de Pensões para proceder, de

imediato, ao tratamento e regularização

dos processos de reformas dos traba-

lhadores dos rebocadores costeiros que

foram alvo desta situação. zx 

zx O passado dia 7 de novem-

bro de 2022 marcou, definitiva-

mente, o arranque da época de

ondas grandes na Praia do Norte,

na Nazaré.

O canhão recebeu naquele dia a

primeira ondulação de respeito da tem-

porada, e surfistas de ondas grandes,

vindos de várias partes do mundo via-

jaram para aproveitar as montanhas de

água. 

As primeiras ondulações começam a

entrar normalmente no fim de outubro e

podem ir até meados de março, início

da primavera no hemisfério norte.

Entretanto, até ao final do ano, está

aberta a janela de oportunidade para a

realização do evento "Nazaré Tow In

Challenge 2023", competição Mundial

de Ondas grandes da World

Surf League a realizar na Nazaré

entre 01 de novembro de 31 de dezem-

bro de 2022.

A Autarquia comparticipa este even-

to com o montante de até 50.000 €

(cinquenta mil euros), "na prossecução

da realização dos eventos, reconhecen-

do o Município da Nazaré que a exe-

cução deste protocolo terá elevada

relevância a nível da promoção e desen-

volvimento turístico do Concelho da

Nazaré".

Antes de se conhecer a data apropri-

ada para este evento, que trará à Praia

do Norte, os habituais surfistas mais

destemidos do mundo, em busca de

novos recordes, já está em curso o

Plano de Segurança na Praia do Norte,

do Município da Nazaré, que se aciona

de acordo com a perigosidade da ondu-

lação prevista para cada dia.

O plano foi apresentado recente-

mente a sufistas e todos os interessa-

dos nesta matéria e visa ter no terreno

os meios técnicos e humanos capazes

de dar resposta a qualquer ocorrência

que surja no âmbito dos treinos de surf

dos atletas. zx  JL

Começou a temporada de ondas gigantes
na Praia do Norte DR

DR
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zx  O atual presidente da

Distrital de Leiria, e único can-

didato ao cargo, Walter Chichar-

ro, assegurou, no passado dia 4

de novembro, a reeleição como

presidente da distrital de Leiria

do Partido Socialista.

Sobre a moção "Reforçar o PS,

Reforçar a Região", o também presi-

dente da Câmara Municipal da Nazaré

obteve 504 dos 585 votos expressos.

Em declarações à imprensa, o presi-

dente reeleito destacou o fato das

eleições "terem contado com uma eleva-

da participação. Confesso que receie

que o fato de só existir uma candidatu-

ra levasse a algum alheamento do ato

eleitoral, mas, felizmente, os militantes

das diversas concelhias quiseram

demonstrar o seu apoio a esta candi-

datura, o que nos acrescenta ainda

mais responsabilidade no desempenho

das nossas funções. Sabemos que

vimos de um mandato cheio de resulta-

dos que eram considerados inal-

cançáveis e difíceis de repetir, mas os

resultados de ontem só nos dão ainda

mais motivação para continuarmos a

reforçar o PS e a região".

Walter Chicharro reforçou ainda que

"quero continuar ao lado de todos os

habitantes do nosso distrito. Na minha

equipa temos bem claro que os inte-

resses dos nossos cidadãos terão de ser

sempre os interesses do Partido

Socialista e que não podemos deixar de

lutar pelos principais objetivos da

região. O Hospital do Oeste, o Aeroporto

de Monte Real e a localização do

Aeroporto Internacional de Lisboa a

norte do Tejo, a requalificação do IC 8, a

construção do IC 11, a resolução dos

problemas dos afluentes das pecuárias

ou a reflorestação do Pinhal de Leiria

são algumas prioridades do nosso par-

tido e fazem parte do caderno de encar-

gos dos nossos eleitos e que não permi-

tiremos que sejam esquecidas"

O congresso federativo ocorrerá

em Ansião no próximo dia 19 de

novembro. zx JL

Walter Chicharro reeleito presidente
da distrital socialista de Leiria

Propostas para Orçamento
Participativo de 2022 podem ser
entregues até 20 de novembro

zx As propostas candidatas ao

Orçamento Participativo do

Município de Nazaré, dotado de

um orçamento de 15 mil euros,

devem ser entregues de 8 a 20 de

novembro, nos espaços destina-

dos para efeito.

Podem apresentar propostas todos os

cidadãos maiores de 16 anos, que com-

provadamente sejam naturais, resi-

dentes, trabalhadores ou estudantes na

área afeta ao Município de Nazaré.

Este projeto da Câmara Municipal

tem como objetivo a recolha de contri-

butos de cidadãos que pretendam ter

papel ativo na implementação e exe-

cução de ações destinadas a reduzir

carências sociais.

De acordo com o Regulamento do OP,

entre as finalidades deste projeto estão

a solidificação do vínculo entre a autar-

quia e os seus munícipes e, conse-

quentemente, "aprofundar a qualidade

do processo democrático local, pois os

orçamentos participativos exprimem o

enraizamento da participação

democrática e da ligação dos cidadãos à

causa pública, sem prejuízo dos con-

tributos que sempre foram consagrados,

nomeadamente, dos Partidos Políticos

(no âmbito do respeito pelo Estatuto do

Direito à Oposição), dos Órgãos das

Freguesias e da recolha sistemática de

sugestões dos Munícipes e outras enti-

dades, materializada na audição con-

tínua dos cidadãos, das coletividades,

das entidades públicas e privadas e de

outros canais de comunicação com o

Executivo, colocados diretamente à dis-

posição de toda e qualquer pessoa".

"Neste processo, que se quer de

aprendizagem conjunta, visa-se con-

tribuir para uma intervenção informa-

da, responsável e sustentada da popu-

lação nos processos governativos

locais, assim como garantir uma efetiva

correspondência entre as verdadeiras

necessidades e as naturais aspirações

da população" refere Milton Estrelinha,

Adjunto do Presidente da Câmara

Municipal.

A recolha de propostas por parte do

promotor será feita em formulário ao

dispor na receção dos Paços de

Concelho ou na sede de Freguesia de

Valado dos Frades ou de Famalicão.

Para mais informação sobre o que é o

Orçamento Participativo e preenchi-

mento do formulário, os interessados

deverão consultar a página:

https://www.cm-nazare.pt/autar-

quia/orcamento-participativo no site da

Câmara Municipal.

O projeto vencedor será conhecido a

19 de dezembro. zx

zx A Cáritas Diocesana de

Lisboa promoveu o encontro

"Conhecer, discernir para melhor

Agir", em Famalicão da Nazaré,

em que participou a vereadora

da Câmara da Nazaré, Regina

Piedade, como oradora convida-

da.

A vereadora com o Pelouro da Ação e

Direitos Sociais sublinhou a importân-

cia da autonomia por via do trabalho e

alertou para o facto de "assistir não

chega, nem resolve as dificuldades de

ninguém".

"Uma intervenção em rede, alicerça-

da sobre a comunidade, é extrema-

mente crucial", disse a Vereadora.

Cáritas Diocesana de Lisboa apoiou

dezenas de famílias, paróquias, centros

sociais paroquiais, Cáritas Paroquiais e

outros organismos da sociedade civil,

no território do Patriarcado de Lisboa,

nos últimos dois anos.

O esforço financeiro, de quase 1 mil-

hão de euros, deveu-se aos efeitos da

pandemia sobre as pessoas e os seus

rendimentos, tendo sido destinado a

colmatar carências alimentares, garan-

tir a habitação, acesso a serviços de

primeira necessidade, a cuidados de

saúde, a continuidade do ensino à dis-

tância, e a capacitar as organizações,

Cáritas e Grupos Paroquias de Ação

Social, para darem resposta de proxi-

midade.

O encontro, uma iniciativa da Cáritas

Diocesana de Lisboa, que se realizou no

passado dia 8 de outubro, serviu, ainda,

para a apresentação do Relatório de

Atividades de 2021. zx JL

Encontro da Cáritas Diocesana de Lisboa 
decorreu em Famalicão da Nazaré

DR
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Nazaré ultrapassa limite de 
endividamento em 2021

zx A Nazaré ultrapassou o limite

de endividamento permitido por

lei em 2021, numa lista em que 12

municípios já estão a pagar

empréstimos a programas de

apoio para câmaras endividadas,

segundo o Anuário Financeiro dos

Municípios Portugueses, apresen-

tado na passada semana.

Ao nível nacional, são vinte os municí-

pios que, tinham no final do ano passado

uma dívida total superior em 1,5 vezes à

média da receita corrente líquida cobra-

da nos três anos anteriores.

Segundo o documento, a lista de

Câmaras que ultrapassaram os limites

de endividamento é encabeçada por

Fornos de Algodres, Vila Franca do

Campo, Vila Real de Santo António,

Cartaxo, Nordeste, Nazaré e Fundão.

Os restantes municípios eram

Portimão, Vila Nova de Poiares,

Alfândega da Fé, Freixo de Espada à

Cinta, Alandroal, Lagoa (Açores),

Reguengos de Monsaraz, Belmonte,

Paços de Ferreira, Seia, Évora, Peso da

Régua e Tabuaço.

Segundo a lei das finanças locais,

estes municípios poderão ter cortes de

10% nas transferências do Estado e

devem requerer a aplicação de um plano

de saneamento financeiro, através da

contração de um empréstimo.

Segundo o Anuário que analisa as con-

tas dos municípios, três destas autar-

quias voltaram a contrair novos reforços

junto do FAM em 2021: Vila Franca do

Campo recebeu 1,3 milhões de euros

(ME), Nazaré 1,85 ME e Vila Real de

Santo António 257,7 mil euros.

No final de 2021, eram 13 os municí-

pios que estavam a pagar ajudas rece-

bidas através do FAM, um mecanismo de

recuperação e de assistência financeira

dos municípios, mediante a aplicação de

medidas de reequilíbrio orçamental e de

reestruturação da dívida.

O conjunto destes municípios amorti-

zou nesse ano o total de 9,7 ME euros,

mas, em termos globais, ainda devem ao

FAM mais de 438,1 ME.

Em Comunicado, a CDU da Nazaré

refere que o Município da Nazaré está

"mergulhado num crónico processo de

excesso de endividamento - sem fim à

vista"

A CDU refere-se a um "propalado

sucesso, todo o crescimento económico,

todas as ondas e bolas a saltitar no areal,

possuindo, segundo as palavras do se-

nhor presidente da Câmara, a 2ª marca

portuguesa com maior visibilidade no

mundo - logo a seguir a Cristiano

Ronaldo" para contrapor com o que clas-

sifica de "avalanche de impostos, taxas e

tarifas nos serviços municipais pagos

pelo máximo, a entrar na CMN há vários

anos, com toda a alienação de

património a que temos assistido, com a

maximização da privatização do espaço

público para lugares de estacionamento

pago".

"A caminhar a passos largos para uma

década de governação, é este o municí-

pio que o PS ajudou a construir: um dos

mais endividados do país! Também aqui,

estamos na crista da onda", diz a CDU.

Os comunistas falam de uma "enorme

propaganda colocada em marcha, onde

este PS também tem gastado milhões"

que se traduzem num "executivo

desnorteado, a navegar à vista e com 7

arrais a bordo, visivelmente dividido, e

onde as cadeiras já dançam com os olhos

já postos nas próximas eleições

autárquicas, enquanto as populações

sofrem com a degradação económica e

social a que assistimos".

Sobre a revelação do anuário, Walter

Chicharro comentou que "ao contrário de

alguns escribas, nós não gostamos de

ficar pelos títulos e gostamos de olhar

para tudo o que está nos quadros… E

posso dizer que a melhoria desse indi-

cador é notória de ano para ano. Não

somos nós que o dizemos. São os

quadros".

O autarca refere, a título de exemplo, a

data em que o seu executivo assumiu os

destinos do município "a divida era de 42

864 154€. Divida que mais tarde se veio a

perceber que era afinal de quarenta e

seis milhões de euros, já que existia divi-

da anterior a 2013 que não estava con-

siderada nas contas que recebemos.…

No final de 2021 a divida já tinha baixado

para 32 911 513€. Estamos a falar de

uma redução de quase quatorze milhões

de euros. E sabemos que no final do pre-

sente ano estaremos ainda mais perto do

nosso objetivo principal, que é chegar ao

ponto que nos permite baixar os impos-

tos municipais.

Outro dado para que muitos não

olham com a atenção e o cuidado devido

é precisamente o desse indicador que

coloca na sua questão".

Sobre o ranking divulgado no anuário,

o socialista admite ser "verdade que a

Nazaré é um dos concelhos que mais

ultrapassou, em 2021, o limite de endivi-

damento previsto na lei. Mas não o ultra-

passou só em 2021… É cronicamente

ultrapassado desde muito antes de 2013,

quando herdamos uma divida superior

em 431% sobre as receitas dos anos

anteriores… Mas nesse mesmo quadro,

podemos ver que esse valor é agora de

258%, ou seja, descemos a divida de 4,3

vezes a nossa receita, para 2,5 vezes a

nossa receita".

"Simplificando ainda mais. Em 2013,

por cada euro que entrava nas contas do

município, tínhamos quatro euros e trin-

ta e um para pagar. Em 2021, por cada

euro que entrou nas contas do município,

tínhamos dois euros e cinquenta e oito

para pagar. Creio que assim é mais fácil

entender o trabalho que estamos a

fazer".

A Nazaré já se encontra a pagar

empréstimos contraídos por endivida-

mentos ao Fundo de Apoio Municipal, e

Walter Chicharro garante que irá "man-

ter a estratégia que colocámos em práti-

ca assim que assumimos a gestão do

município e em que recebemos do PSD

uma das maiores dívidas por habitante

do país. A nossa divida está toda negoci-

ada e cabimentada, recuperámos a con-

fiança dos nossos fornecedores e são

cada vez mais os que nos querem

fornecer serviços em virtude da rapidez

com que honramos os nossos compro-

missos. E convém não esquecer que

nunca deixámos de fazer obra, tal como

o demonstra o facto de sermos um dos

concelhos com maior taxa de execução

do quadro comunitário 2020". zx JL

DR

zx A dependência da empresa

municipal Nazaré Qualifica dos

subsídios da Câmara e irregular-

idades contabilísticas, entre 2016

e 2018 estão entre os alertas dei-

xados pela auditoria da Inspeção

Geral das Finanças à empresa

municipal.

A auditoria visava verificar a situação

financeira da NQ no triénio 2016/2018

bem como o cumprimento da lei e do

Código dos Contratos Públicos nas suas

relações financeiras com a Câmara da

Nazaré.

A Inspeção Geral das Finanças (IGF)

conclui que a Câmara e os Serviços

Municipalizados atribuíram subsídios

de exploração incorretamente reco-

nhecidos contabilisticamente como

prestação de serviços nos valores de 2,8

e 2,5 milhões de euros, o que não

cumpre as regras do Sistema de

Normalização Contabilística, dando

"uma imagem distorcida da atividade

efetivamente desenvolvida pela empre-

sa". 

Para além destas situações, a audito-

ria aponta fragilidades na outorga de

contratos programa entre o município e

a empresa, assim como o incumprimen-

to do Código dos Contratos Públicos nos

contratos de aquisição de bens e

serviços relativos aos anos de 2017 e

2018, respetivamente (247.205 euros e

182.806 euros), consideradas despesas

ilegais, que podem ser sancionadas pelo

Tribunal de Contas (TdC).

O documento, levado a reunião de

Câmara, alerta para a "ausência de

autossustentabilidade" da empresa, que

apresentou uma "forte dependência" dos

apoios financeiros do município durante

aquele período, e aponta para fragili-

dades ao Plano de Gestão de Riscos de

Corrupção e Infrações Conexas (PGR-

CIC), aprovado em 2019 e revisto em

2020.

No documento, onde a IGF ressalva,

ainda assim, que a Nazaré Qualifica

cumpriu os critérios legais de sus-

tentabilidade, são apontadas várias pro-

postas para eliminar as fragilidades dos

contratos-programa, do cumprimento

das normas dos respetivos códigos con-

tabilísticos e a elaboração de um

relatório anual sobre a execução do

PGRCIC.

Entre as sugestões à Câmara e à

administração da Nazaré Qualifica, a

IGF fala na adoção de medidas de

gestão que invertam a evolução negativa

do passivo, diminuam as transferências

do município e promovam a autossus-

tentabilidade da empresa.

O presidente da Câmara da Nazaré,

Walter Chicharro (PS), informou que

desde a sua tomada de posse, em 2013,

"tudo tem vindo a ser feito no sentido de

garantir a sustentabilidade da empresa

que, "em 2019, teve já de receitas

próprias 62% das suas receitas totais".

Walter Chicharro explicou que a

empresa possui receitas próprias das

entradas no Forte de S. Miguel e dos

produtos da marca Praia do Norte, do

Centro de Alto Rendimento, dos par-

ques de estacionamento,

A CDU reagiu à auditoria da IGF e

suas conclusões afirmando que estas só

"vem dar razão às intervenções dos

seus eleitos", quer na Câmara quer na

Assembleia Municipal, e em que acusa

a maioria socialista de "total incapaci-

dade em gerir os destinos" da referida

empresa pública municipal. zx JL

Irregularidades e forte dependência financeira
da empresa Nazaré Qualifica segundo auditoria
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zx A Câmara Municipal da

Nazaré aprovou, no passado dia

31, uma proposta em que é pedido

ao Governo que reforce medidas

de apoio à aquisição de todos os

combustíveis utilizados na pesca

profissional para fazer face à

escalada dos preços dos com-

bustíveis e os seus impactos no

setor da pesca.

De acordo com a proposta elaborada

pelo vereador da CDU, João Paulo

Delgado, a autarquia sublinha a necessi-

dade de ser harmonizada a forma de

aquisição da gasolina para a pesca

profissional, alinhando-a com a

aquisição do gasóleo, ou seja, com os

descontos a serem aplicados no ato da

aquisição do combustível.

Para o vereador da CDU, vive-se uma

"insustentável situação" no setor da

pesca, tendo em conta os "inaceitáveis

preços dos combustíveis, influenciados

designadamente pela especulação apli-

cada aos produtos petrolíferos".

"Os pescadores da Nazaré estão a

sofrer imenso com os impactos desta

grave situação, sendo atualmente a

esmagadora maioria os que utilizam

motores fora de borda a gasolina", mani-

festa.

O vereador faz notar que as pescas

são "um setor estratégico que garante

uma parte significativa do abastecimento

alimentar à população portuguesa, o que

contribui decisivamente para que o

défice da nossa balança alimentar não

seja ainda mais penalizador para as con-

tas públicas do que já é".

"O pescado é dos produtos alimenta-

res cujo preço mais tem subido ao con-

sumidor no contexto em que vivemos. No

entanto, essa subida não se fez sentir da

mesma forma na produção", sustenta.

João Paulo Delgado alerta que "a pesca

descarregada está sujeita ao leilão da

primeira venda, e a formação do seu

preço é determinada pela comercializa-

ção, designadamente pela grande dis-

tribuição, que pode usar a conjuntura

para fazer subir, ainda mais, os preços

ao consumidor", enquanto que "a pro-

dução está com pés e mãos amarrados".

Medidas propostas pela CDU:

1- Que se reforcem financeiramente e

prolonguem os apoios públicos à

aquisição de todos os combustíveis uti-

lizados na pesca profissional;

2- Que, e tendo em conta as carac-

terísticas da nossa frota local, se harmo-

nize rapidamente a forma de aquisição

da gasolina para a pesca profissional

alinhando-a com a aquisição do gasóleo,

ou seja, com os descontos a serem apli-

cados no ato da aquisição do combustí-

vel;

3- Que o Governo nacional considere

as pescas tal como devem ser conside-

radas, ou seja, como um sector estratégi-

co que garante uma parte significativa do

abastecimento alimentar à população

portuguesa, que contribui decisivamente

para que o défice da nossa balança ali-

mentar não seja ainda mais penalizador

para as contas públicas do que já é, e,

como tal, que carece de apoios reforça-

dos, particularmente num período tão

complexo como é o que vivemos;

4- Que a melhor forma de reconhecer

e agradecer publicamente todo o esforço

e capacidade de resistência dos profis-

sionais e empresas de pesca, que

mesmo nos cenários mais adversos,

como o da pandemia, nunca aban-

donaram o país no sentido de con-

tribuírem incessantemente para a ali-

mentação dos portugueses, é alargando

os apoios públicos ao sector reconhecen-

do a sua importância económica, social,

política e cultural. zx JL

Câmara da Nazaré pede apoios para os
combustíveis nas pescas

DR

zx  A portaria da Secretaria de

Estado das Pescas (268/2022),

publicada no passado dia 3 de

novembro, estende o regime de

apoio dirigido a compensar o

aumento do custo de energia para

a fileira da pesca, indústria do

pescado e aquicultura até 31 de

dezembro, equivalendo a um

apoio adicional previsto de 6,4

milhões de euros.

O prolongamento deste apoio até ao

final do ano insere-se na estratégia

definida pelo Governo, com várias medi-

das para fazer face aos constrangimen-

tos da atual situação económica mundi-

al, nomeadamente no setor da pesca,

onde os fatores de produção associados

às fontes de energia representam cerca

de 40% dos custos fixos desta atividade.

Com o alargamento deste regime, a

vigorar entre julho a dezembro, o apoio

público poderá ascender a mais 9,6 mi-

lhões de euros, totalizando 14,8 milhões

de euros de compensações dirigidas aos

operadores do sector.

A pesca e a aquicultura figuram entre

os 15 setores com maior dependência

energética, pelo que se mostra

"necessário criar condições regula-

mentares para que possam ser

prosseguidos os apoios aos operadores

do setor em matéria de compensação

pelo aumento dos custos energéticos",

refere a Portaria. zx JL

zx  A empreitada de arborização

de uma área de 2,52 ha do Parque

da Pedralva teve início na se-

mana passado e representa um

investimento que totaliza os

81.730,45 €.

O plano de arborização surge no

âmbito da candidatura ao Aviso n.º

11/REACT-EU/2021 - (Re) Arborização

de espaços verdes e criação de ilhas-

sombra em meio urbano, cujo objetivo

específico é o "Apoio à Transição

Climática", e que está inserido na

Prioridade de Investimento (PI) 13.1

"Promoção da recuperação da crise no

contexto da pandemia de COVID-19, e

respetivas consequências socias, e

preparação de uma recuperação

ecológica, digital e resiliente da econo-

mia", enquadrado no Eixo VII - REACT-

EU FEDER do COMPETE2020.

O Município da Nazaré pretende con-

solidar a sua estratégia de sustentabili-

dade, intervindo numa das principais

zonas verdes do concelho - o Parque da

Pedralva, que integra a oferta turística

que do Município.

Este espaço assume-se como um dos

principais pontos verdes da vila, poten-

ciando um conjunto de atividades de

recreio e lazer. Caracterizado pela sua

elevada biodiversidade, ilustra o perío-

do Cretácico inferior (o qual se seguiu

após o período Jurássico), incluindo

ainda, na zona do Monte Branco, um

distinto miradouro com vista panorâmi-

ca sobre toda a vila.

É objetivo do projeto rearborizar o

espaço, removendo as espécies invaso-

ras e vegetação espontânea desordena-

da, e proceder, posteriormente, à plan-

tação de árvores, árvores de pequeno

porte, maciços de arbustos/sub-arbus-

tos e herbácea, bem como plantas com

floração atrativa e que perdurem.

As medidas pretendem fortificar a

imagem natural e característica do

Parque da Pedralva, reduzindo as vul-

nerabilidades do território e fomentan-

do a utilização e usufruto do espaço,

através do aumento da sua sustentabi-

lidade e atratividade.

Espera-se que a intervenção poten-

cie e melhore o usufruto deste espaço,

designadamente para a prática de

desporto ao ar livre (jogging, passeios

de bicicleta); momentos de lazer; visi-

tas de estudo; passeios em família; e

acolhimento de eventos lúdicos e

temáticos.

Durante a intervenção poderão exis-

tir momentos de constrangimentos à

passagem pelo interior do Parque. zx JL

Câmara investe na Arborização do Parque da Pedralva

Apoio ao setor da pesca, indústria
e Aquicultura estendido até ao final do ano

DR
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O investimento total na

requalificação do espaço

será de 1,1 milhões de

euros

zx  A assinatura do contrato de

adjudicação da empreitada de

Requalificação do Museu Dr.

Joaquim Manso, entre a Direção

Regional de Cultura do Centro e a

empresa Revivis decorreu numa

cerimónia que teve lugar no

Palácio Real da Confraria de N. S.

Nazaré, e revelou que a obra, com

o prazo de execução de 12 meses,

deverá iniciar-se já em novembro

para dotar o edifício de condições

de segurança, salubridade e con-

forto.

A Diretora Regional de Cultura do

Centro (DRCC), Susana Menezes,

dissesse honrada com a cerimónia "tão

especial que marca simbolicamente o

início de uma nova fase na história do

nosso museu. Este não poderia ser um

dia mais feliz".

"A nossa caminhada de luta por este

Museu começou em 2019, quando fui

confrontada com a realidade das

condições existentes quer do ponto de

vista da conservação do edifício quer da

conservação das suas coleções e das

condições de trabalho desta nossa

equipa", explicou.

Susana Menezes recusou sempre

"qualquer solução de mero remendo

cosmético", porque o "nosso esforço de-

veria ser exclusivamente encontrar os

meios adequados para realizar uma

requalificação desta emblemática insti-

tuição museológica, devolvendo-lhe a

dignidade que o seu legado nos merece."

Após o diagnóstico ao Museu,

preparou-se, entre 2019 e 2020, um con-

junto de projetos com o objetivo de se

realizar a requalificação do edificado,

desenvolver um novo programa muse-

ológico e um novo projeto museográfico.

Em 2020 foi elaborada e apresentada a

candidatura ao Aviso de Financiamento

"Desenvolvimento Local através da sal-

vaguarda e revitalização do património

cultural costeiro", que estava a ser pro-

movido pelo mecanismo de financia-

mento EEA Grants. "Em 2021 fomos

informados que a candidatura não seria

aprovada".

Em sede de audiência prévia, a

direção regional apresentou uma longa

reclamação, mas a decisão de indeferi-

mento manteve-se.

"Iniciámos em 2021 um novo processo

negocial para a obtenção de financia-

mento para este projeto, que culmina

com a inscrição da verba necessária no

OE para 2022. E eis-nos chegados ao dia

em que assinamos o contrato de adjudi-

cação da empreitada de Requalificação

do Museu Dr. Joaquim Manso à empre-

sa Revivis, que irá executar uma obra no

valor de quase 750 mil euros, paga inte-

gralmente pelo orçamento da DRCC".

A intervenção contempla a substitu-

ição do telhado, isolamento térmico,

manutenção do revestimento em telha

cerâmica e a revisão de todas as condu-

tas das águas pluviais, um dos proble-

mas críticos deste edifício, reboco e pin-

tura das fachadas e tratamento de todas

as zonas com armaduras à vista. As

caixilharias vão ser substituídas, pre-

vendo-se, ainda, a colocação de por-

tadas interiores em madeira para garan-

tir níveis de segurança e sombreamento

adequados. 

No interior do edifício, o projeto

define-se em três grandes áreas: a do

piso inferior onde irá surgir a nova

receção, a loja do museu, os gabinetes

de trabalho, as reservas e o centro de

documentação e biblioteca. O piso supe-

rior passará a acolher todas as

exposições de longa duração do museu

e, finamente, as águas furtadas, atual-

mente sem utilização, irão albergar o

serviço de mediação cultural, sendo,

paralelamente, asseguradas as acessi-

bilidades a todo o edifício, com a colo-

cação de um elevador.

A somar ao valor da obra deste edifí-

cio "temos, ainda, em marcha o desen-

volvimento de um novo projeto de

museografia, que vai desenhar e imple-

mentar as novas exposições no Museu,

mais uma importante verba para a con-

servação e restauro de todo o acervo do

Museu, que necessita de uma inter-

venção urgente. Paralelamente, vamos

ainda adquirir mobiliário técnico para

as reservas do museu e o necessário

para o funcionamento do serviço educa-

tivo, centro de documentação e bibliote-

ca, e dos gabinetes de trabalho".

No exterior será reconstruído o muro,

que colapsou, e reconfigurados alguns

canteiros em mau estado.

"No total, o projeto de requalificação

do MDJM ficará em 1 milhão e 100 mil

euros.  Tudo isto significa que no final do

próximo ano, esperamos nós, o Museu,

volta a ser aquilo que nunca deveria ter

deixado de ser, uma instituição de

carácter permanente, que assegura um

destino unitário a um conjunto de bens

culturais, que os valoriza através da

investigação, do inventário, da conser-

vação, da interpretação, da exposição,

da divulgação, facultando um acesso

regular e fomentando a democratização

da cultura. Esta é a verdadeira missão

que este museu precisa de cumprir e

para o poder fazer precisava de chegar

a este dia".

Susana Menezes considera que o

longo caminho percorrido pretendeu

"trazer-nos até aqui, ao dia em que o

Museu entra finalmente em obras, ao

dia em que as coleções serão alvo de

restauro, em que as novas exposições

vão contar a história da vida e identi-

dade da Nazaré, da sua ligação com o

mar, em que o museu se volta a cumprir

na sua missão cultural, científica e

pedagógica."

Por sua vez, a Diretora do Museu,

Nicole Costa, classificou o momento de

"um dia de felicidade".

"É um dia em que se começa a trazer

à luz um sonho partilhado há muitos

anos e que graças ao empenho da

Direção Regional de Cultura do Centro

começa a tornar-se realidade".

Para a diretora do Museu, o espaço

"carece não só de um novo espaço físi-

co, como de uma nova exposição que

possa vir a conectar os que fizeram esta

instituição e os que a fazem hoje."

Manuel Sequeira, Vice-Presidente da

Câmara, com o Pelouro da Cultura,

disse ser "gratificante estar num ato tão

importante".

"Este momento é primeiro de outros

tendentes à satisfação do desejo que

todos os nazarenos anseiam, ver o seu

Museu aberto, e dar-lhe a dignidade que

ele terá perdido fruto da degradação

que tem sofrido. Naquele espaço está

espelhada toda a nossa vivência, toda a

história da nossa população. Para

chegar aqui foi preciso calcorrear imen-

so e contar sempre com a disponibili-

dade da DRCC".

A antiga casa de veraneio do Dr.

Joaquim Manso, amigo de Amadeu

Gaudêncio, a quem vendeu o edifício,

que, posteriormente o doaria ao Estado

para a constituição do Museu da

Nazaré, o que aconteceu em 1968,

encontra-se bastante degradada, tendo

o acervo sido transferido para locais

onde se assegure a sua preservação.

"É a partir deste momento que

damos a volta à situação, e em que

entra em ação a DRCC, que desde cedo

diligenciou e nos ajudou a resolver um

problema que tínhamos. É chegado o

momento de lançarmos mãos à obra.

Vamos voltar a dar vida às nossas

gentes, vamos voltar a dar vida à vida

das nossas vidas com a requalificação

do nosso Museu," disse Manuel

Sequeira. zx JL

Nazaré

Requalificação do Museu Dr. Joaquim
Manso começa este ano

Fotos DR
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Registaram-se 26 acidentes mortais
nas praias portuguesas durante a
época balnear

zx  Foram registados 26 aci-

dentes mortais nas praias por-

tuguesas no período compreendi-

do entre 6 de maio e 31 de ou-

tubro, de acordo com um balanço

da época balnear de 2022, divulga-

do pela Autoridade Marítima

Nacional (AMN).

Destes acidentes, 12 ocorreram em

praias vigiadas, oito em praias não

vigiadas e quatro em praias vigiadas,

mas fora do período balnear estabeleci-

do.

Há ainda dois acidentes fatais que

ocorreram em outras zonas não

vigiadas.

Dos 12 acidentes mortais registados

em praias vigiadas, apenas dois se de-

veram a afogamento. As restantes dez

mortes foram causadas por doença

súbita.

Nas praias não vigiadas, a tendência é

inversa: só uma daquelas mortes não foi

causada por afogamento.

A Autoridade Marítima Nacional

esteve envolvida com um dispositivo

composto por 668 elementos nesta

época balnear (449 elementos da Polícia

Marítima, 111 Tripulantes das Estações

Salva-vidas e 108 militares da Marinha

Portuguesa em ações de sensibilização e

vigilância apeada nas praias).

Ao todo, no período entre 6 de maio e

31 de outubro, a AMN realizou 824 salva-

mentos e 2.326 ações de primeiros

socorros, conforme indica a nota daque-

la autoridade.

Dos 26 acidentes mortais contabiliza-

dos pela AMN, dois deles aconteceram

em praias do concelho de Alcobaça: um

afogamento em praia marítima não

vigiada, na Praia do Vale Furado, e um

afogamento em praia marítima não

vigiada (à data do acidente), em Paredes

da Vitória. zx  JL
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zx A Unidade de Controlo

Costeiro (UCC), através do

Subdestacamento de Controlo

Costeiro da Nazaré, apreendeu,

no passado dia 26 de outubro, na

Nazaré, 360 quilos de pescada

branca subdimensionada.

A apreensão ocorreu no âmbito de

uma ação de fiscalização levada a cabo

com o objetivo de controlar a comercia-

lização, transporte e armazenamento de

pescado fresco, tendo os militares da

Guarda detido um indivíduo a trans-

portar a pescada sem que tivesse as

medidas regulamentares de venda.

No decorrer da ação foi identificado

um homem de 45 anos e elaborado um

auto de contraordenação, cuja coima

pode atingir um valor de 37 500 euros.

O pescado apreendido, depois de sub-

metido ao controlo higiossanitário, será

entregue a várias instituições de soli-

dariedade social.

A GNR alerta que uma medida de

gestão sustentável do pescado é o

respeito das medidas mínimas de cap-

tura, cujo objetivo é melhorar a rentabi-

lidade potencial do recurso. zx JL

zx O Comando Territorial de

Leiria da GNR, através do Posto

Territorial de Valado de Frades,

deteve, no passado dia 11 de ou-

tubro, uma mulher e um homem

de 50 e 58 anos respetivamente,

por violência doméstica.

No decorrer do serviço de patru-

lhamento preventivo, os militares da

Guarda depararam-se com um ex-casal

em plena via pública a proferir ameaças

de morte mútuas, tendo resultado nas

suas detenções. Foi possível apurar-se

ainda, que nos últimos seis meses, o

suspeito manteve a vítima controlada,

impondo-lhe um clima de medo, de

forma a garantir que não denunciava os

maus-tratos e as ameaças de que era

alvo.

A detida foi constituída arguida, tendo

os factos sido comunicados ao Tribunal

Judicial de Alcobaça.

O detido, após ter sido presente ao

Tribunal Judicial da Leiria, foi-lhe apli-

cada a medida de coação de afastamen-

to e proibição de contato com a vítima

por qualquer meio. zx 

Mulher e homem detidos por 
violência doméstica na Nazaré

Apreensão de 360 quilos de pescada 
subdimensionada

Casal de idosos agredidos e roubados
em Valado dos Frades

Francisco Gomes

zx Um casal de idosos foi assistido no Hospital de Leiria depois de ter sido agre-

dido e assaltado em casa, em Valado dos Frades, no passado dia 5, por três indi-

víduos que roubaram 400 euros.

O trio, que atuou encapuzado, forçou a entrada na vivenda, tendo logo manieta-

do a mulher, de 73 anos, que estava à porta, e o marido, de 74 anos, que se encon-

trava no interior.

O homem ficou ferido ao ser agredido com pontapés e socos quando ofereceu

alguma resistência. Os assaltantes, que estariam armados com pistolas, segundo

relataram as vítimas às autoridades policiais, fugiram logo de seguida. zx 

DR
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Município da Nazaré sobe no ranking
nacional do Galardão Bandeira Verde
ECOXXI

zx O Município da Nazaré

obteve a sua melhor classifi-

cação de sempre no Galardão

Bandeira Verde ECOXXI 2022,

galardão que visa reconhecer o

esforço desenvolvido na imple-

mentação de medidas no sentido

da sustentabilidade, tendo-se

posicionado na 11ª posição, a

nível nacional.

Os resultados foram anunciados, no

passado dia 27 de outubro, durante a

Cerimónia de Entrega do Galardão

2022 Bandeira Verde ECOXXI, que se

realizou no Fórum Cultural de

Ermesinde, onde se ficaram a con-

hecer os resultados das candidaturas e

quais os municípios que atingiram os

melhores índices ECOXXI de sus-

tentabilidade municipal.

O Vereador da Câmara da Nazaré,

com o Pelouro do Ambiente, Orlando

Rodrigues, afirma que "o município,

que recebe este prémio de forma con-

secutiva desde 2019, tem vindo a me-

lhorar a sua classificação, aproximan-

do-se do TOP 10 nacional, o que

demonstra o trabalho feito pelo

Município na área da sustentabilidade,

colocando-se ao nível dos principais

municípios do país."

O Programa ECOXXI, desenvolvido

pela Foundation for Environmental

Education e pela Associação da

Bandeira Azul, visa reconhecer o

esforço desenvolvido na implemen-

tação de medidas no sentido da sus-

tentabilidade, com ênfase na educação,

qualidade ambiental, território e

desenvolvimento social.

Este ano, candidataram-se a municí-

pio ECOXXI 59 municípios (19% dos

municípios portugueses), uma das

maiores participações registadas ao

longo das 15 edições do Programa.

De acordo com o Gabinete de

Ambiente da Câmara da Nazaré, "o

Município liderou o grupo que obteve

classificação > 70% e < 80%, sendo o

11º município mais pontuado, num

ranking onde pela primeira vez um

município obteve uma pontuação supe-

rior a 90%".

"A nível da pontuação por indicador,

o município da Nazaré está presente

no top de 4 dos indicadores, liderando

o indicador 2 referente às ecoescolas;

sendo o segundo mais pontuado no

indicador 3, ou seja, Sustentabilidade

nas Zonas Balneares, e no indicador

17, que diz respeito à Produção e

Recolha Seletiva e Valorização de

Resíduos Urbanos, tendo sido 7º no

indicador 14, relativo à Qualidade do

Ar e Informação ao Público. zx JL
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zx As alterações climáticas

identificadas como uma das

maiores ameaças ambientais,

sociais e económicas para a

humanidade e planeta estiveram

em análise durante o Conselho

Local de Adaptação do Município

da Nazaré, que se realizou no

passado dia 12 de outubro e

envolveu representantes de enti-

dades locais e setoriais rele-

vantes.

A preparação do Plano Municipal,

enquadrado no projeto Oeste Adapta -

Planeamento da Adaptação Climática

Municipal na Região Oeste, liderado

pela OesteCim, em parceria com o

CEDRU e a Vestlandsforsking (Norue-

ga), financiado pelos EEA Grants

Portugal  no quadro da Small Grants

Scheme #3 - Projetos para reforçar a

adaptação às alterações climáticas a

nível local, do Programa Ambiente, foi o

motivo do encontro.

A emissão de gases com efeito de

estufa, atualmente, o grande alvo das

políticas de mitigação das alterações

climáticas e de adaptação aos seus

efeitos.

Recorde-se que a Convenção-

Quadro das Nações Unidas relativa às

Alterações Climáticas (CQNUAC), tal

como as negociações em curso sobre o

regime climático, têm como finalidade

a estabilização das concentrações de

gases com efeito de estufa na atmos-

fera a um nível que evite uma interfe-

rência antropogénica perigosa no sis-

tema climático. 

"Para atingir esse objetivo, a temper-

atura global anual média da superfície

terrestre não deverá ultrapassar 2 °C

em relação aos níveis pré-industriais",

explicou o representante da CEDRU -

Centro de Estudos e Desenvolvimento

Regional e Urbano, Lda.

O vereador da Câmara da Nazaré,

com o pelouro do ambiente, Orlando

Rodrigues, apresentou as conclusões

do trabalho de recolha dos riscos

climáticos e vulnerabilidades no ter-

ritório concelhio, sobre os quais as

medidas a adotar no Plano Municipal

de Adaptação às alterações climáticas

se irão concentrar.

Entre as conclusões destaca-se que

a tendência de risco de incêndio flore-

stal é de estabilização devido à "gestão

florestal mais eficaz e ao abrandamen-

to da dispersão do edificado, já o risco

de cheias rápidos e inundações pode

agravar-se, sendo mais previsível que

aconteça em Valado dos Frades. A

suscetibilidade de risco de erosão

hídrica de solos é mais provável em

Famalicão, que também apresenta, tal

como a Nazaré, risco acrescido de gal-

gamentos e erosão do litoral".

Das vulnerabilidades identificadas

"existe uma maior probabilidade de

agravamento de temperaturas máxi-

mas, eventos extremos de calor e fre-

quência da severidade de secas, devido

às projeções de diminuição de precipi-

tação total".

Os territórios vulneráveis prio-

ritários na resposta a delinear são

Fanhais, pelo risco extremo de calor;

embora todo o território esteja exposto

ao nível da seca meteorológica; as

matas de Fanhais, Valado dos Frades,

Pinhal de N.S Nazaré e os Raposos ao

nível dos incêndios florestais, e a

Nazaré (nomeadamente a marginal),

Valado dos Frades e Quinta Nova, em

Famalicão, a nível de cheias rápidas e

inundações. A encosta do Sítio e da

Pederneira apresentam vulnerabili-

dades ao nível da instabilidade das ver-

tentes e a subida prevista do nível do

mar poderá afetar a foz do rio Alcoa, a

marginal da Nazaré e o Salgado, em

Famalicão da Nazaré.

"É importante que se reflita sobre

tudo isto, pois impacta com tudo e

todos", disse o vereador do Ambiente. zx

Nazaré inicia preparação do Plano Municipal
de Adaptação às Alterações Climáticas

DR
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Hotel no Mosteiro de Alcobaça 
inaugurado com presença de Marcelo
Rebelo de Sousa e António Costa

zx A Cerimónia de inauguração

do Montebelo Mosteiro de Alcobaça

Historic Hotel vai ter lugar no

próximo sábado 19 de novembro

(18 horas), com a receção dos convi-

dados na entrada principal do

Mosteiro de Alcobaça, e as pre-

senças do Presidente da República

Portuguesa, Marcelo Rebelo de

Sousa, do Presidente da República

de Moçambique, Filipe Jacinto

Nyusi, e do primeiro-ministro da

República Portuguesa, António

Costa.

Segue-se uma visita guiada, a sessão

solene e jantar na Biblioteca, Salão Nobre

do Montebelo Mosteiro de Alcobaça

Historic Hotel, em que estarão também

presentes o presidente do Conselho Geral

e de Supervisão do Grupo Visabeira,

Fernando Campos Nunes, e o presidente

de Conselho de Administração Executivo

do Grupo Visabeira, Nuno Terras

Marques.

O projeto rondou os 18 milhões de

euros e tem assinatura do arquiteto Souto

de Moura. Está equipado com 81 quartos,

9 suites, uma ampla zona de serviços,

spa, ginásio, restaurante, além de

espaços multifacetados para a organiza-

ção de congressos e eventos.

Válido por 50 anos, o contrato de con-

cessão, entre a Direção-Geral do

Património Cultural (DGPC) e a Visabeira

Turismo, assinado em junho de 2016, per-

mitiu ao grupo económico construir um

hotel no Claustro do Rachadouro, pagan-

do ao Estado uma renda anual de 5 mil

euros mais IVA. zx  PA
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zx Ana Mendes Godinho,

Ministra do Trabalho, visitou a

Santa Casa da Misericórdia de

Alfeizerão no passado dia 25 de

outubro.

A propósito desta deslocação da

responsável pelo Ministério do Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social, o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Herminio Rodrigues, deixou

um apelo à "sustentabilidade das IPSS,

que vivem, hoje, fortes constrangimentos

decorrentes do contexto de crise

económica. As IPSS são a linha da frente

de combate às desigualdades sociais.

Apenas uma parceria equilibrada entre

os Municípios e o Governo poderá aliviar

de alguma forma a pressão."

A Santa Casa de Misericórdia de

Alfeizerão é uma instituição centenária,

que remonta ao século XVI. As atuais

instalações estão dotadas das melhores

condições de conforto e segurança, com

80 quartos, salas de convívio, novos sa-

nitários entre muitas outras melhorias.

Alcobaça é um dos concelhos com

mais Misericórdias em Portugal (5) e o

segundo do distrito de Leiria com mais

instituições particulares de soli-

dariedade social (33). Ao todo, estas

instituições empregam mais de 1000

colaboradores e beneficiam cerca de

4000 utentes.

Esta rede permite chegar a todo o

vasto território do concelho com mais de

400 km2. zx  PA

Ministra do Trabalho visita instalações da
Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão

Paulo Alexandre

zx  O projeto de execução para a

regularização, limpeza do leito e

taludes, estabilização e reforço

de taludes e tratamento e recu-

peração de comportas e açudes

dos rios dos Rios Alcoa e Baça foi

aprovado em reunião de Câmara.

Esta obra, financiada a 100% no

âmbito do Plano de Recuperação e

Resiliência (cerca de 1.5 milhões de

euros), passa por uma intervenção de

fundo na área urbana da cidade de

Alcobaça, atravessada pelos rios.

Serão realizados trabalhos a nível de

limpeza do leito, desinfestação de

canaviais e silvados, conservação das

margens, estabelecimento de galerias

ripícolas e recuperação de muros mar-

ginais, levadas e comportas.

Para além disso, serão interven-

cionados um total de 4415 metros que

compreendem os troços:

- Chiqueda / Início Parque verde

- Ponte D. Elias / confluência Alcoa e

Baça

- Bairro da Pena / Rua David Fonseca

"A valorização dos nossos rios é

essencial para a valorização ambiental

e urbanística da nossa sede de conce-

lho, pelo que sublinho a enorme

relevância deste projeto aprovado por

unanimidade", refere o presidente da

Câmara, Herminio Rodrigues. zx 

Reabilitação Hidrográfica dos Rios Alcoa
e Baça em marcha

PA
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Musical Infantil O Lago da Aventura
no Cineteatro da Nazaré

zx O Lago da Aventura, um

grande musical infantil, está em

digressão nacional e passará pelo

cineteatro da Nazaré já no próxi-

mo dia 19 de novembro, às 16h00.

Aurora, a Princesa do Lago dos

Quatro Cantos, foi obrigada a viver num

nenúfar pela Bruxa Izunda, a sua

própria tia, cujo objetivo é só um: tornar-

se Rainha. Depois de ter enfeitiçado os

guardiães dos quatro cantos do Lago,

Izunda garantiu que Aurora nunca teria

hipótese de subir ao trono. No entanto a

pequena princesa vai contar com a sur-

preendente ajuda do Sapo Antunes, que

a vai guiar numa aventura sem prece-

dentes.

Para reverter todos os feitiços de

Izunda, Aurora e o Sapo Antunes vão ao

encontro do Mago Trutão, da Lady

Anémona e do Caranguejo Ejo. Ela terá

de passar por provas e enigmas mágicos

que vão libertar o Lago dos Quatro

Cantos e trazer a paz a todos.

Mas… nem tudo é o que parece e

uma reviravolta mudará para sempre o

curso da história. Conseguirá a Bruxa

Izunda alcançar os seus objetivos?

Porque razão quer o Sapo Antunes aju-

dar Aurora? Será que Aurora vai

desvendar todas as provas e enigmas?

Tornar-se-á finalmente Rainha?

Vão ser 50 minutos de magia, luz e cor

num musical que vai fazer sonhar todos

aqueles que entrarem neste Lago da

Aventura. zx

DR

Ocean Film Tour está
em digressão

zx O Cine-Teatro da Nazaré rece-

berá um dos cinco filmes interna-

cionais sobre o oceano, integra-

dos no International Ocean Film

Tour, que se encontra em

digressão por Portugal, já no

próximo dia 16 de novembro.

A sala acolherá um conjunto de

filmes dedicados aos amantes dos

oceanos onde se encontram as

histórias de uma bióloga e fotógrafa

marinha, de três amigos surfistas, de

um marinheiro solitário e um adoles-

cente, que têm em comum a paixão pelo

oceano.

Storm Ride", um filme que documen-

ta a história de Boris Hermann, que

navega pelo mundo sozinho, sem inter-

rupções e sem ajudas, "Shobe Surfs",

dá a conhecer Shobe, uma menina de

13 anos do Bangladesh que adora fazer

surf, mas sofre no seu país com o julga-

mento social e a pressão familiar, "Cold

Water Therapy", de três surfistas -

Remy, Josh e Jake que se cansaram

dos lugares mais concorridos de

Austrália para fazer surf e rumaram ao

Alasca em busca de outro tipo de

ondas, são algumas das ofertas deste

evento que contará, ainda, com vários

convidados. zx

DR

Álvaro Laborinho apresenta
Livro "As sombras de uma
azinheira" em Alcobaça

zx O livro "As sombras de uma

azinheira", de Álvaro Laborinho

Lúcio, vai ser apresentado a 27 de

novembro, às 15h30, no auditório

da Biblioteca Municipal de

Alcobaça.

Com organização dos Amigos das

Letras, a apresentação terá moderação

de Fernando Barroso e surge integrada

nas comemorações do 21.º aniversário

da biblioteca.

Sobre o livro:

Não é uma madrugada como as ou-

tras, aquela em que vai nascer o primeiro

filho - ou a primeira filha - de Maria

Antónia e João Aurélio: é a que muitos

esperavam e agora começa a tomar forma

nas movimentações das tropas pelas ruas

de Lisboa e do Porto. Haverá um antes e

um depois desta "manhã inicial", em que

nasce a criança e renasce um país de um

longo período de trevas.

Mas a almejada revolução e a vinda

do bebé perdem todo o significado para

João Aurélio no momento em que se

cumprem: Maria Antónia morre no

parto, deixando o marido e companheiro

de luta desolado e definitivamente dis-

tante da vida dos vivos.

Enquanto a criança é acolhida e cri-

ada pelos tios (a irmã de João Aurélio e

o marido) e Portugal dá os primeiros

passos numa nova existência

democrática, João Aurélio, o antigo mi-

litante, o utópico, mergulha no isola-

mento e na loucura, na obsessão do

passado e da morte. zx PA

Alcobacense Churky
participa no Festival 
da Canção 2023

DR

Paulo ALexandre

zx O Músico Churky, de

Alcobaça, é um dos novos va-

lores da música portuguesa que

está entre os 20 autores sele-

cionados para a edição de 2023

do festival da Canção.

Há mais dois nomes do distrito de

Leiria que participam, os

Dankunsportif  de Peniche e  Inês

Apenas, uma jovem cantora de Leiria:

A estes três juntam-se  André

Henriques, April Ivy, Bandua, Bárbara

Tinoco, Cláudia Pascoal, Ivandra,

Jacinta, Neon Soho, Quim Albergaria,

SAL, Teresinha Landeiro, The Happy

Mess, You Can't Win Charlie Brown e

ainda, provenientes de candidatura,

Edmundo Inácio, Mimicat, MOYAH e

Voodoo Marmalede.

O Festival da Canção RTP 2023 vai

realizar-se entre fevereiro e março e

apura para o Eurovision Song Contest

2023, agendado para maio de 2023 no

Reino Unido. zx

DR
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Nazaré Marés de Outono já arrancou
zx Já decorre o Nazaré Marés

de Outono 2022 com um progra-

ma que terminará a 20 de

dezembro por iniciativa da

Nazaré Marés de Maio -

Associação para o Desenvol-

vimento Integrado do Concelho

da Nazaré é uma associação de

direito privado sem fins lucra-

tivos, que visa o desenvolvimento

através da promoção e realização

de iniciativas e atividades que

incluam dinâmicas culturais,

artísticas, sociais, económicas,

científicas e ambientais.

Com o mesmo propósito - promoção

cultural, artística e identitária de um

território, o concelho da Nazaré e

região envolvente - promove dois even-

tos anuais denominados "Nazaré

Marés de Maio" e "Nazaré Marés de

Outono", com realização em maio e

estação do outono, respetivamente,

contendo um conjunto de iniciativas

organizadas ou coorganizadas com os

parceiros da Associação Nazaré

Marés de Maio.

O programa de outono abriu no pas-

sado dia 15 de Outubro, no Casino -

Salão do Rancho Tá-Mar da Nazaré,

com o espetáculo de teatro "O MAL DE

ORTOV", apresentado pela Musgo

Produção Cultural.

"O Mal de Ortov" escrito pelo

nazareno, escritor e dramaturgo Jaime

Rocha trata-se de um monólogo sobre

um homem - Ortov - que convida a

comunicação social para reportar o

seu suicídio, em directo, no noticiário

televisivo, depois de se confessar

homicida da vizinha.  A MUSGO é uma

estrutura de criação teatral fundada

em Sintra, em 2012. Tem um apoio

anual da Câmara Municipal de Sintra e

da Fundação Cultursintra.

A programação prossegue com a

realização de várias iniciativas, algu-

mas das quais sem ainda data precisa,

das quais a organização destaca duas

exposições, uma de Pintura, que abriu

a 12 de novembro,  no Palácio Real da

Confraria de Nossa Senhora da

Nazaré, organizada pelo parceiro CUL-

TARTIS, que o público poderá visitar

até 18 de dezembro.

A CULTARTIS é uma associação de

direito privado sem fins lucrativos,

com sede em Caldas da Rainha, cons-

tituída em 2007. vocacionada para a

cultura das artes. Tem por objectivo

congregar pessoas individuais ou cole-

tivas cujo interesse primordial sejam

as artes em geral com a finalidade de

promover a sua divulgação e o seu

fomento, com especial incidência nas

artes plásticas, nomeadamente a pin-

tura, a escultura, a gravura, a

fotografia e outras de igual relevo.

A outra mostra dedicada à

fotografia, com abertura estimada a 18

de novembro, irá estar patente no

Teatro Chaby Pinheiro, da Confraria de

Nossa Senhora da Nazaré, e aborda

diversos temas do concelho da

Nazaré. Pode ser visitada até 20 de

dezembro.

A mostra é uma organização do

Clube de Fotografia da Nazaré, consti-

tuído por fotógrafos amadores e profis-

sionais que têm na fotografia o seu

hobby ou profissão, e que visa, entre

outras, promover a formação pessoal,

social, cultural e artística dos mem-

bros que nele participam, criando um

espaço de aprendizagem não formal,

que os motive a desenvolver as suas

capacidades de fotografar e refletir

sobre a imagem bem como a desen-

volver a sensibilidade estética e artís-

tica, e o gosto pela fotografia enquanto

meio de comunicação visual e como

forma de expressão artística.

Integradas nas exposições haverá

diversas atividades como workshops,

tertúlias, palestras, projeções sendo

de destacar no imediato

O workshop de pintura em aguarela,

que decorrerá no Palácio Real, a 19 de

novembro será organizado pela

Cultartis, orientado pela artista plásti-

ca Ermelinda Lopes, terá início pelas

10:00, com uma palestra a que se

seguirá a execução de dois trabalhos

pelos participantes no horário

10:30/17:30

Este workshop tem inscrição prévia

e custo de 50,00 por pessoa e terá um

mínimo de 5 pessoas e um máximo de

12 pessoas. Em caso do participante

não ter material próprio para pintar

em aguarela acresce à inscrição o

valor de 10,00.

Programação
Ciclo de Conferências "Cida-

dania e Desenvolvimento 2022"

Dando continuidade ao Ciclo de

Conferências "Cidadania e Desenvol-

vimento 2022" iniciado em maio últi-

mo onde se realizaram as conferên-

cias "Património Cultural, Histórico e

Natural", "Alterações Climáticas e

Consequências Ambientais" e "MAR:

Pesca e Lazer" vão-se realizar mais

duas conferências durante este outono.

25 de novembro, 15 horas -

Alimentação, Agricultura e Pescas

16 de dezembro, 15 horas -

Turismo

Nazaré Imersiva

17 de dezembro, 15 horas,

'Nazaré Imersiva' é um projeto

exploratório de produção e avaliação

de experiências imersivas sobre a

Nazaré, que incluiu a produção de

um vídeo 360º de realidade virtual,

que proporciona uma breve viagem

no tempo em três momentos: em

1920, em 2020 e em 2120. Este proje-

to aborda temas atuais como a

poluição ambiental, a hiper-urba-

nização e a turistificação, desafiando

Nazarenos e não-Nazarenos a pensar

criticamente sobre os processos de

transformação que aqui ocorrem,

bem como especular sobre possíveis

cenários futuros.

Célia Quico, nazarena, professora

auxiliar e diretora do Mestrado de

Comunicação nas Organizações na

Universidade Lusófona é a autora

deste projeto.

Existem ainda outras atividade e

iniciativas integradas na progra-

mação da primeira edição do Nazaré

Marés de Outono. zx JL

zx De 17 a 20 de novembro,

Alcobaça estará, uma vez mais, no

mapa internacional dos eventos

gastronómicos de excelência.

A 24.ª edição da Mostra Internacional

de Doces e Licores Conventuais de

Alcobaça "tem como novidade o alarga-

mento do espaço de exposição para três

salas do novo hotel, no Claustro do

Rachadouro", segundo informou o presi-

dente da Câmara de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues.

Alcobaça tem, na Doçaria Conventual,

um legado riquíssimo, herdeiro das

tradições gastronómicas dos monges e

monjas de Cister, se-nhores dos antigos

Coutos de Alcobaça com mais de oito

séculos de ocupação na região.

Permanecem até aos dias de hoje as

famosas cornucópias, o Pão-de-Ló de

Alfeizerão, as trouxas de ovos, a Ginja de

Alcobaça, entre muitas outras delícias

de tradição conventual.

Das cornucópias de Alcobaça, aos

Ovos Moles de Aveiro, passando pelo D.

Rodrigo, de Portimão, ou pelo Pudim

Abade de Priscos, de Braga, a doçaria

conventual nacional e internacional faz-

se representar em peso na mostra, onde

marcam também presença os licores de

várias regiões do país e a cerveja belga

dos monges de Herkenrode.

A 24.ª edição irá contar com a maior

presença de sempre de Mosteiros

Cistercienses, com a representação das

comunidades de São Bento da Porta

Aberta, do Mosteiro Trapista de Santa

Maria Mãe da Igreja (Palaçoulo), do

Mosteiro Cisterciense de Boa Vista

(Brasil) e do Monasterio Cisterciense de

Nuestra Señora de Alconada (Espanha).

Estarão ainda presentes os monges

beneditinos de São Bento de Singeverga

(Santo Tirso), as irmãs Clarissas do

Mosteiro do Santíssimo Sacramento do

Louriçal e as Monjas Carmelitas

Descalças da Ordem da Virgem Maria do

Monte Carmelo, Mosteiro de Bande,

Paços de Ferreira.  De França, haverá

uma representação dos chocolates feitos

no Mosteiro Cisterciense Lábbey Notre-

Dame d'Igny, pela delegação de

Aubergenville (França), cidade geminada

com Alcobaça.

A doçaria, compotas e licores pro-

duzidos pelas ordens religiosas estarão

presentes na Sala do Capítulo pela

primeira vez, mantendo-se os outros

expositores nos espaços habituais, como

o Refeitório e a Sala dos Monges. Porém,

este ano,  a Mostra será alargada a três

salas do Claustro do Rachadouro (onde

está instalado o Hotel Montebelo -

Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel),

dedicadas aos licores conventuais, aos

chocolates e cerveja belgas, à Escola

Profissional de Agricultura e

Desenvolvimento Rural de Cister e ao

showcooking, cujo programa conta com

a presença da prof. Conceição Calhau,

do chef Ricardo Raimundo, do dr. João

Ribeiro, do chef Nelson Félix, do chef

Flávio Silva, do autor Virgílio Gomes, das

especialistas Madalena Lordela,

Fernando Correia, Miguel Oliveira, Paula

Alves, Catarina Saraiva, Ana Branco e

Graça Salteiro.

O Claustro do Rachadouro transfor-

mar-se-á ainda num palco de excelência,

com concertos musicais das bandas

filarmónicas, orquestras e associações

culturais do concelho de Alcobaça.

A mostra será ainda marcada pelos

concursos de melhor doce, melhor licor

e melhor compota conventual.

O espetáculo de vídeo mapping "Terra

de Paixão", que será projetado ao longo

de toda a fachada do Mosteiro de Santa

Maria, é sem dúvida um dos grandes

destaques da edição.

O Mosteiro volta a ser a "tela" de uma

experiência visual inesquecível, com

quatro sessões diárias, onde 20 milhões

de pixéis de luz vão colorir os 200 me-

tros de comprimento da fachada do

Mosteiro.  Para criar esta projeção foram

precisas mais de 25 mil imagens indivi-

duais e três meses de produção. Um

espetáculo histórico, mas com fantasia e

também com apresentação do dinamis-

mo e inovação empresarial da região.

A mostra resulta de um investimento

de 125 mil euros e as entradas vão man-

ter-se ao preço de um euro.

A expectativa da autarquia é de que,

ao longo de quatro dias, a Mostra de

Doces e Licores Conventuais ultrapasse

os 30 mil visitantes.zx

Horário da Mostra

17.11.202: 15h00 às 23h00

18 e 19.11.22 - 10h30 às 23h00

20.11.22 - 10h30 às 22h00

24ª Mostra Internacional Doces & Licores
Conventuais regressa ao Mosteiro

DR
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Paulo Alexandre

zx Os vereadores do PS na

Câmara de Alcobaça, Carlos

Guerra, António José Henriques e

Liliana Vitorino, propuseram ao

executivo, liderado por Hermínio

Rodrigues (PSD), a atribuição de

uma verba de cinco mil euros a

várias Instituições Particulares

de Solidariedade Social (IPSS)

que prestam Serviço de Apoio

Domiciliário, para a compra de

viaturas 100 por cento elétricas e

eficiência energética dos edifí-

cios.

Na proposta, os vereadores do PS ref-

erem que esse apoio deve ser atribuído

às associações de Bem-Estar e

Ocupação de Tempos Livres de Pataias,

de Alpedriz, do Areeiro (Évora de

Alcobaça), Casa da Família - Associação

de Solidariedade Social de Acipreste,

aos centros Cénico de Bem-Estar Social

da Cela, da Freguesia de Coz, do Bárrio,

à Fundação Manuel Francisco Clérigo e

às Santas Casas das Misericórdias de

Alcobaça, Benedita, Vimeiro e

Alfeizerão para a aquisição de viaturas

elétricas, e que celebraram protocolo

com a Segurança Social que prevê o

apoio à aquisição de viaturas 100 por

cento elétricas com o máximo elegível

de 25 mil euros por viatura.

Paralelamente, e num princípio de

equidade, os socialistas propõem,

ainda, "um apoio de cinco mil euros", às

Entidades que não protocolaram a

aquisição de viaturas elétricas, destina-

do ao melhoramento das condições de

eficiência energética dos edifícios das

entidades da Economia Social e

Solidária do concelho, designadamente

a Fundação Maria e Oliveira, Irmandade

da Santa Casa da Misericórdia de

Aljubarrota, Centro de Bem-Estar Social

da Maiorga, Associação de Bem-Estar e

Tempos Livres da Martingança, Centro

de Bem-Estar Social da Freguesia dos

Montes, Centro Social Paroquial de

Turquel e Centro Paroquial de

Assistência Nossa Senhora da Ajuda da

Vestiaria.

Os vereadores do PS entendem que

estes apoios assentam "na necessidade

de incrementar as respostas de proxi-

midade, que promovam a autonomia

das pessoas, e fomentar a sustentabili-

dade financeira das instituições e a

preservação ambiental". zx 

Alcobaça

Vereadores do PS propõem apoio a IPPS
para compra de viaturas elétricas

zx A Câmara Municipal de

Alcobaça abriu, no passado dia 14

de novembro, o Balcão Único do

Prédio (BUPi), no edifício da

Biblioteca digital, situado no Jardim

do Tribunal (Praça João de Deus

Ramos).

O BUPi é uma plataforma dirigida aos

proprietários de prédios rústicos e mis-

tos, que permite mapear, entender e va-

lorizar o território português, de forma

simples e gratuita. Começou em 2017

como um projeto piloto em 10 Municípios.

Após o seu sucesso, está agora a ser

expandido a todo o país nomeadamente

na cidade de Alcobaça.

Através deste balcão, os proprietários

podem localizar e registar os seus ter-

renos de forma gratuita. Os direitos de

propriedade só ficam garantidos com o

registo dos terrenos na conservatória do

registo predial. A simples inscrição dos

terrenos nas finanças não é suficiente

para garantir a segurança e proteção dos

direitos de propriedade.

Para que o registo seja gratuito, deve

apresentar a localização da sua pro-

priedade, identificando-a através do dese-

nho dos limites antes de fazer o registo.

O registo dos seus terrenos poderá ser

feito online - https://bupi.gov.pt/ - ou pres-

encialmente, no seu BUPi local.

"Este balcão juntamente, com a

respetiva plataforma digital, alarga o

leque de serviços disponibilizados no ter-

ritório do concelho, em matéria de regis-

tos e gestão da propriedade. Trata-se de

um serviço essencial para os nossos

munícipes que contam agora com ainda

mais apoio e atendimento de qualidade",

afirma o Presidente da Câmara Municipal

de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.

O Balcão Único do Prédio (BUPi) está

disponível no seguinte horário:

09H00-13H00 / 14H00-17H00. zx PA

Balcão Único do Prédio em Alcobaça

zx 40 migrantes de nacionali-

dade timorense foram alojados na

Pousada da Juventude de

Alfeizerão, em Alcobaça.

"São na maioria jovens entre os 20 e

os 30 anos, que vieram encaminhados

pela Segurança Social de Leiria", segun-

do o presidente da Câmara de Alcobaça,

Hermínio Rodrigues, que já apelou aos

empresários locais apoio na disponibi-

lização de empregos na região.

Este grupo "veio para Portugal com

contrato de trabalho, mas terá sido

enganado", tendo sido "abandonados e

completamente desprotegidos e desnu-

tridos".

Chegaram no passado dia 26 à

Pousada da Juventude Alfeizerão, tendo

sido realizado no dia seguinte uma

reunião técnica entre os serviços de

ação social da Câmara e técnicos da

Segurança Social destinada a fazer o

levantamento de necessidades mais

imediatas, nomeadamente ao nível de

roupa, "que já foi disponibilizada".

As refeições são asseguradas pela

Santa casa da Misericórdia de

Alfeizerão e a Câmara Municipal, que

"vai continuar a acompanhar as situ-

ações em parceria com a Segurança

Social" e tentar com eles avaliar a possi-

bilidade de se encontrar trabalho na

região"

A falta de trabalho em Timor-Leste

está a provocar a fuga de trabalhadores,

e Portugal tornar-se um dos principais

destinos, uma vez que não necessitam

de visto por um período de 90 dias.

Os timorenses que chegam a Portugal

são sobretudo homens, jovens, com pou-

cas qualificações e que não dominam a

língua portuguesa.

Desde março e até 11 de outubro,

entraram em Portugal 4.721 timorenses

e saíram 4.406, segundo o SEF. zx

Timorenses acolhidos por Alcobaça aguardam
ofertas de emprego

zx  Alcobaça irá acolher uma

sessão técnica de Gestão efi-

ciente da rega em fruteiras no dia

29 de novembro, que se realiza no

âmbito do projeto H2OptiDemo.

Nesta sessão espera-se a troca de

informação e experiência técnicos

especializados do departamento de

regadio do IRTA, Institute of Agrifood

Research and Technology, Generalitat

de Catalunya.

Esta entidade espanhola possui um

portefólio reconhecidamente extenso

em investigação de novas tecnologias e

estratégias de gestão da água de rega e

ensaios de investigação em vários pon-

tos de Espanha que incidem em

pomóideas e hortícolas, onde existem

constrangimentos hídricos e necessi-

dades muito similares aos que existem

no nosso país, pelo que este intercâm-

bio internacional não só é muito bem-

vindo como visa permitir troca de infor-

mação e experiência.

A sessão irá decorrer em formato

misto, com comunicações em regime

presencial e comunicações em formato

online.

As comunicações estarão a cargo do

Doutor Jaume Casadesús, Director do

programa d'Ús Eficient de l'Aigua en l'a-

gricultura e do Doutor Joan Girona,

investigador sénior do programa d'Ús

Eficient de l'Aigua en l'agricultura do

IRTA.zx PA

Sessão de Gestão Eficiente da Rega em fruteiras dia
29 em Alcobaça
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zx Um homem com 34 anos e uma

mulher de 38 anos de idade, resi-

dentes na Benedita, foram detidos

pela PSP de Leiria, no passado dia

24 de outubro, pela prática dos

crimes de abuso de designação,

sinal ou uniforme.

O casal andaria a fazer-se passar por

Oficiais da GNR, exibindo carteiras

profissionais típicas daquela Força

Segurança e a informação chegou ao con-

hecimento da PSP que tomou medidas

destinadas à identificação dos suspeitos

e aferir a sua responsabilidade criminal.

Depois da detenção do casal, apa-

nhado em flagrante delito, foram rea-

lizadas buscas à viatura e à residência,

onde a PSP encontrou "um vasto leque" de

fardamento da GNR, bem como divisas,

insígnias, bastões, algemas, coldres,

rádios emissores e recetores, uma luz

azul para sinalizar viaturas policiais em

marcha de urgência (vulgarmente desig-

nado por pirilampo) e uma reprodução de

uma pistola.

Foram, ainda, encontradas fardas de

bombeiros, incluído um fato oficial e

insígnias de comandante, e equipamento

afeto ao INEM, para além de duas

molduras com fotografias do homem far-

dado de militar da GNR, e uma espingar-

da. zx PA

Um casal fez-se passar por
oficiais da GNR já foi detido

zx  O Núcleo de Investigação

Criminal de Caldas da Rainha da

GNR deteve quatro homens e três

mulheres que ligados à "maior

rede de tráfico de droga da região

Oeste", liderada por um casal de

Rio Maior, numa operação em que

foram apreendidos mais de cem

mil euros em estupefacientes.

"A investigação da GNR decorria há

cerca de um ano, tendo apurado que os

suspeitos operavam em rede e que co-

mercializavam a droga nos concelhos de

Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha,

Óbidos, Porto de Mós e Rio Maior", reve-

lou o capitão Diogo Morgado, coman-

dante do Destacamento Territorial de

Caldas da Rainha.

Aos detidos, com idades entre 21 e 65

anos, juntaram-se outros quatro home-

ns e uma mulher, com idades entre 31 e

47 anos, alguns dos quais também com

antecedentes criminais por tráfico de

estupefacientes, furto e roubo, que

foram constituídos arguidos.

Na sequência de quatro mandados de

detenção e 64 mandados de buscas, das

quais 17 domiciliárias e 47 em veículos,

terrenos, estabelecimentos e armazéns,

foram apreendidas na passada quarta-

feira 18.581 doses de heroína, 4.610

doses de cocaína e duas doses de ha-

xixe, e ainda vinte comprimidos de

metadona, produto de corte, cinco ba-

lanças de precisão, 17 veículos e 17.285

euros provenientes do tráfico. Não

foram detetadas armas.

Para além do Destacamento

Territorial de Caldas da Rainha a ope-

ração contou também com elementos do

Destacamento de Intervenção de Leiria,

do Grupo de Intervenção e Ordem

Pública, e do Grupo de Intervenção

Cinotécnico da Unidade de Intervenção

da GNR, e da PSP.

Quatro dos detidos vão ser pre-

sentes a primeiro interrogatório no

Tribunal Judicial de Leiria para apli-

cação das medidas de coação. Os

restantes ficaram em liberdade a

aguardar o desenvolvimento do

processo judicial. zx PA

Colisão entre veícu-
lo e motociclo causa
vítima mortal

zx Um homem de 61 anos morreu

na madrugada do passado dia 3 em

Ferraria, localidade em Pataias, víti-

ma da uma colisão entre um motoci-

clo e uma viatura ligeira.

"A vítima mortal era o condutor

do motociclo, ao qual ainda foram

feitas manobras de reanimação,

mas sem sucesso, tendo o óbito sido

declarado no local, pela equipa da

viatura médica de emergência e

reanimação (VMER) do Hospital de

Leiria", disse à agência Lusa o

comandante dos bombeiros de

Pataias Leandro Bernardino.

O alerta para o acidente foi dado

às 01:01. No local estiveram cinco

veículos e 13 operacionais dos

Bombeiros de Pataias, VMER e

GNR.

As circunstâncias em que ocor-

reu o acidente estão a ser investi-

gadas pelo Núcleo de Investigação

Criminal de Acidentes de Viação da

GNR. zx

Colisão entre 4 via-
turas provocou
cinco feridos nos
Capuchos

zxUma colisão, que envolveu 4

via-turas, causou cinco feridos

ligeiros e motivou o corte da estrada

nacional 816, na localidade dos

Capuchos, em Évora de Alcobaça.

O acidente ocorreu cerca das 8

horas da passada quinta-feira, na

localidade de Capuchos, na fregue-

sia de Évora de Alcobaça.

Segundo o Comando Distrital de

Operações e Socorro (CDOS) de

Leiria, foram mobilizadas seis via-

turas e 15 operacionais, entre meios

dos Bombeiros Voluntários de

Alcobaça e do INEM, além das

autoridades policiais. zx

zx BREVES

DR

Maior rede de tráfico de droga do
Oeste foi desmantelada pela GNR
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zx Os quartos anos do 1º ciclo e

os dos 5º e 6º anos do segundo

ciclo beneficiarão deste serviço

até 2025

As credenciais da Escola Virtual estão

a ser entregues a professores, encar-

regados de educação e alunos dos 4º

anos do 1º Ciclo do Ensino Básico, bem

como aos 5ºs e 6ºs anos do 2º Ciclo do

Ensino Básico da rede pública do con-

celho da Nazaré.

O serviço foi adquirido pela Câmara

da Nazaré e é fornecido gratuitamente a

este público alvo pelo período de três

anos letivos (2022-2023; 2023-2024;

2024-2025).

A Escola Virtual é a plataforma educa-

tiva mais utilizada em Portugal por pro-

fessores e alunos. Tem mais de 16 anos

de experiência na implementação de

soluções digitais em Escolas e é com-

posta por diversas funcionalidades e

centenas de milhares de conteúdos

interativos totalmente enquadrados com

os programas oficiais, desde o pré-esco-

lar até ao 12.º ano do ensino regular ou

profissional.

Com a implementação de um Serviço

Institucional da Escola Virtual, toda a

comunidade educativa terá ao seu dis-

por uma plataforma que apoia a tran-

sição digital, promove o trabalho colabo-

rativo entre os diferentes agentes,

através de ferramentas que propõem

percursos adaptativos e únicos para

cada aluno.

Numa nota enviada pelo diretor do

Agrupamento de Escolas da Nazaré,

João Magueta, refere que "a Escola

Virtual afigura-se como a ferramenta

ideal para projetos inovadores de com-

bate ao abandono precoce e exclusão

social e de promoção do sucesso escolar

e de investimento na área de educação

em geral". zx

Ensino Básico do concelho da Nazaré
mantém acesso à Escola Virtual

Já há projeto de execução do futuro Centro
Escolar de Pataias

zx Foi aprovado em reunião de

câmara, no passado dia 18 de ou-

tubro, o projeto de execução da

Requalificação e Ampliação da

Escola Básica 2/3 de Pataias, que

visa a conversão / requalificação e

ampliação das atuais instalações

no futuro Centro Escolar de

Pataias.

De um modo geral, a obra consiste na

requalificação dos quatro corpos exis-

tentes, identificados por Blocos: Norte,

Este, Sul e Oeste e pela construção de um

novo edifício para funções administrati-

vas e de um auditório.

Da fase de requalificação da edificação

existente à das novas construções existe

uma alteração significativa ao nível do

local e da forma como se acede à escola.

Propõe-se que o acesso à escola por

todos os alunos, pessoal não docente e

docente se faça pelo lado Norte, de forma

protegida em espaço coberto. Todo o

edifício está preparado para receber

alunos/professores com dificuldades

motoras, sendo que o acesso ao piso

térreo é feito através de rampas.

Prevê-se, ainda, uma a área bruta de

construção de 4.943,06m² que contem-

pla, em termos de salas por ciclo:

Pré-escola: 3

1º Ciclo: 12 (3 partilhadas com o 2º

ciclo) 2º Ciclo: 8 (3 partilhadas com o 1º

ciclo) 3º Ciclo: 12

O projeto de requalificação e ampli-

ação da EB2/3 de Pataias exige um inves-

timento de 5 milhões de euros.

"Esta obra representa um passo

importante e significativo para a con-

clusão da Carta Escolar assim como a

garantia que os jovens de Pataias terão

condições de ensino de excelência, as

mesmas que os alunos das freguesias

dotadas de centros escolares já benefici-

am. Esta igualdade de oportunidades,

neste caso a nível da educação, é um dos

objetivos primordiais da Câmara

Municipal pelo que considero a

aprovação deste projeto um momento

histórico para todo o concelho de

Alcobaça, em particular para a União de

Freguesias de Pataias e Martingança",

afirma o Presidente da Câmara

Municipal de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues. zx PA

Pavilhão da Escola D. Pedro com novos 
balneários

zx Foram inaugurados os novos balneários do Pavilhão da Escola D. Pedro I,

no passado dia 4 de novembro.

O investimento de 140 mil euros por parte do Município de Alcobaça visa a

melhoria das condições para a prática desportiva de centenas de alunos e atle-

tas do Cister Sport Alcobaça Andebol que, diariamente, utilizam estas insta-

lações.

Recorde-se que em 2019, este pavilhão beneficiou de obras na cobertura e

no piso estando agora equipado com balneários de excelência.

"Este é mais um exemplo do nosso projeto de requalificação faseada das

infraestruturas desportivas municipais, quer para associações desportivas

federadas, quer para a prática de desporto espontâneo", afirma o Presidente

da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues. zx

Bandeira Verde para o Externato Dom
Fuas Roupinho
zx O Externato Dom Fuas Roupinho esteve presente, no passado dia 12 de

outubro, numa cerimónia que decorreu em Valongo, onde a escola foi galar-

doada com a Bandeira Verde "Eco-Escolas 2022".

O EDFR está neste projeto desde 2006 "onde trabalha em prol de uma

cidadania ativa e melhoria continua no ambiente da escola e da comunidade.

O principal objetivo da escola neste projeto é a consciencialização ambiental

da comunidade nazarena, honrando a terra na sua ação para a sustentabili-

dade ambiental, bem como a Bandeira Verde que lhe tem sido atribuída", re-

fere a escola.zx

zx A UFAV - União de Freguesias

de Alcobaça e Vestiaria aderiu

ao programa EuSouDigital, que

pretende ensinar o digital a

quem mais precisa, de qualquer

idade.

O EuSouDigital é um Programa de

Capacitação Digital que irá ajudar mil-

hares de portugueses adultos que nunca

usaram a internet ou que têm dificul-

dades em a utilizar. Com a ajuda de

mentores/voluntários, apoiados em cen-

tenas de centros em todo o País, pre-

tende-se ensinar o digital de forma sim-

ples, gratuita e perto dos fregueses.

Os interessados em dar os primeiros

passos na internet ou a melhorar o seu

desempenho podem inscrever-se no

Programa EuSouDigital, na Junta de

Freguesia em Alcobaça ou na Vestiaria.

Este Centro funcionará a partir de

janeiro 2023, com a ajuda da

Comunidade, e por isso, as inscrições

estendem-se até ao final deste ano.

A UFAV é Centro Parceiro deste proje-

to, será a Junta de Freguesia a coor-

denar e a promover, com o objetivo de

ensinar o digital de forma simples e gra-

tuita juntando, num mesmo espaço,

alunos e mentores, é o propósito do

EuSouDigital e a missão da UFAV.

Os candidatos a mentor também se

podem inscrever em eusoudigital.pt ou

li-gando para 808 210 397.

Os Centros EuSouDigital são o espaço

de aprendizagem e partilha de experiên-

cias, o local de proximidade com a

comunidade, onde se desenrola a ativi-

dade diária do Programa. zx

UFAV adere a programa
EuSouDigital que pretende ensi-
nar o digital a quem mais precisa
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zx Os alunos das turmas da EB1

de São Marinho do Porto partici-

param numa caminhada pedagó-

gica intitulada "CAMINHADA

COM AS ALGAS" dinamizada pelo

CAFanafonso - Indoor Outdoor e

Natureza - com o objetivo de aliar

o exercício na natureza à

descoberta de toda a história do

"Limo Vermelho", alga caracterís-

tica da praia de São Martinho do

Porto. 

Ana Afonso e Ana Paula Violante

guiaram os grupos de alunos,

respetivos professores e auxiliares por

um percurso desenhado especifica-

mente para esta caminhada com vários

postos de transmissão da história e

tradição da apanha da Alga, terminando

na praia com um jogo que pretendia

identificar os 4 tipos de algas -

Vermelhas, Castanhas, Verdes e Azuis

e, em particular, a Alga vermelha co-

nhecida por Sargaço ou nome científico

de Gelidium sesquipedale.

Os alunos também ficaram a saber

que Portugal tem uma longa tradição de

utilização de  algas  marinhas  (sargaço

ou  argaço) e limo vermelho para  ferti-

lização dos terrenos de cultivo.  Esta

atividade vem mencionada no foral de

D. Dinis,  1308 que atribui o sargaço

apanhado   na   área da Póvoa   do Varzim

aos seus moradores e é confirmado por

D.  Manuel, em 1515, no foral da mesma

vila. No entanto, na baía de São Martinho

do Porto, há 50 anos que existe a apanha

da alga com outros fins bastante diferen-

ciados. A apanha tem uma época especí-

fica que pode ser realizada entre 15 de

Julho e 15 de novembro.

Todos os anos antes de iniciar a apa-

nha, os mergulhadores mais experientes

verificam o tamanho da alga e definem a

data da apanha, respeitando o que a

natureza dá e o trabalho do homem. 

A Legislação "Regras da Apanha de

alga Marinha", no Exercício da atividade

do mergulho profissional" (RAAMMP) Lei

n.º 70/2014 de 1 de setembro, regula a

apanha de espécies marinhas vegetais

nas zonas definidas para o efeito pela

Direção-Geral dos Recursos Marinhos,

Segurança e Serviços Marítimos

(DGRM),  entre a linha de costa e a iso-

batimétrica dos 10 metros, com equipa-

mentos de mergulho autónomo e semi-

autónomo. Esta é realizada na Zona 3A

entre a Nazaré e Foz do Arelho, e tal se

deve à característica da Pedra calcária

vidrada que faz com que a raiz da alga

permaneça na pedra para que possa

crescer novamente ano após ano no seu

ciclo de vida.

Já com uma vista privilegiada sobre a

baía e o mar fora da barra, os alunos

aprenderam um pouco sobre o ritual da

Apanha - os segredos aprendidos e

transmitidos ao longo dos anos e de ge-

ração em geração, Estes homens são

mergulhadores semi - autónomos, o que

significa que utilizam um equipamento

de mergulho de circuito aberto

autónomo de baixa pressão (Narguilé),

encontrando-se dependentes do com-

pressor existente no barco que recolhe

ar atmosférico e o envia através de

mangueiras para poderem respirar

debaixo de água. Estas mangueiras são

o seu "cordão umbilical".

Uma vez no fundo prontamente

começam a recolher algas para dentro

de um saco de rede (Xalavar) colocado à

cintura. Quando o saco está cheio, os

mergulhadores dão sinal ao vigia que

estão prontos para subir, dois/três

puxões na mangueira e o vigia começa a

recolher a mangueira, mangueira a que

os mergulhadores se agarram e que

durante breves instantes é também si-

gnificado de descanso. Chegados ao

barco, o saco cheio é colocado num

guincho e recolhido para bordo, e outro

saco vazio é entregue ao mergulhador,

que prontamente inicia a descida. Cada

mergulhador tem uma cor de saco única

ou uma cor dos atilhos do saco, que não

se repete no mesmo barco, o que lhes

permite no final contabilizar o que cada

mergulhador apanhou durante aquela

jornada de trabalho.

Este vai e vem é repetido vezes sem

conta ao longo de 7 a 8 horas, dependen-

do essencialmente da quantidade de

algas existente e da força de vontade de

cada homem, em média cada mergu-

lhador apanha por dia 15 sacos, o que,

consoante a capacidade dos sacos

(entre os 50 e 100 quilos), dá em peso

húmido cerca de 750 a 1600 quilos de

algas/dia. zx

Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo de
São Martinho do Porto participaram
em "Caminhada com as Algas"
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zx Este ano, o Dia das

Bandeiras Verdes decorreu no

dia 12 de outubro, no Pavilhão

Municipal de Valongo. Os traba-

lhos tiveram início às 9 horas

com a Eco-Mostra, que propor-

cionou diversas atividades aos

participantes, durante a manhã.

Neste dia, é reconhecido o trabalho

de todos os que participaram no

Programa Eco-Escolas e contribuíram

para tornar mais sustentável o dia-a-

dia da escola e da comunidade esco-

las, pelo que durante o dia foram

entregues os prémios dos desafios

2021/22 e, no final do dia, a Bandeira

Eco-Escolas 2022.

O Agrupamento de Escolas de São

Martinho do Porto esteve representa-

do pelo Professor João Costa e os

alunos do 7ºA, Francisca Oliveira e

Henrique Agostinho, que recebeu o

Galardão pelo 16º ano consecutivo

reconhecendo o trabalho de qualidade

desenvolvido pela escola no ano letivo

de 2021/2022, em benefício do ambi-

ente. zx 

Agrupamento de Escolas de São
Martinho do Porto recebe galardão
Eco-Escolas pelo 16.º ano consecutivo

Concurso para
Atribuição de Bolsas
de Estudo a Estudantes
do Ensino Superior

zx  Está a decorrer, durante o mês de novem-

bro, o Concurso para Atribuição de Bolsas de

Estudo a Estudantes do Ensino Superior - Ano

Letivo de 2022/2023.

Há vários anos que o Município disponibi-

liza este apoio para os estudantes do ensino

superior que residam em Alcobaça há mais de

dois anos e que reúnam as condições socioe-

conómicas determinadas pelo concurso.

Este ano, decidimos não fixar um limite

máximo de bolsas e alargar este instrumento

aos estudantes de mestrado.

Acreditamos na formação dos nossos

munícipes como uma estratégia de afirmação

económica e social do território.

As candidaturas devem ser submetidas

obrigatoriamente através da através da

plataforma dos Serviços Online do Município

de Alcobaça. zx
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Aposta na economia do Mar em destaque no
Open Day da Câmara de Comércio de Lisboa

zx O mar foi o tema em destaque

no 5º Open Day promovido pela

Câmara de Comércio e Indústria

Portuguesa e onde a Nazaré mar-

cou presença no painel "Red Alert:

Empresas, Economia, Energia"

dedicado à Economia e Empreen-

dedorismo Verde, e à aposta na

Baixa emissão de carbono e

demais gases do efeito estufa.

Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação

Oceano Azul abriu o painel sublinhando

a enorme importância do mar para

Portugal pois o "oceano terá um papel

determinante sobretudo para muitas

industrias terrestres" que contribuem,

atualmente, para a poluição, com o

transporte marítimo, mas também nas

energias e na alimentação, já que

somente "17% da proteína atualmente

consumida provém do mar."

A Nazaré marcou presença neste

painel, através da comunicação do

Presidente da Câmara, Walter

Chicharro, convidado pela aposta na

economia do mar e apoio a projetos que

promovem a sustentabilidade, que falou

da estratégia de aposta no mar como

"uma decisão que tem produzido

efeitos".

"A Nazaré passou a ser uma grande

marca global, visitada por mais de 120

nacionalidades por ano. O mar, assim

como as ondas, fazem parte da estraté-

gia de desenvolvimento local. O mar tem

trazido uma grande nomeada interna-

cional localmente, mas também ao

próprio país, e tem trazido, nomeada-

mente, vários projetos, também através

da nossa proatividade", disse o autarca,

nomeando alguns dos investimentos

que têm estado a descobrir o Porto de

Pesca para os seus investimentos, com a

instalação da indústria de aquacultura,

a unidade de engorda de linguado bem

como o interesse na instalação de uma

unidade de aquacultura de salmão."

Segundo o autarca "estas unidades

procuram associar-se à marca Nazaré"

e referiu alguns dos contactos de

empresas com o Município que podem

traduzir-se na instalação de novos pro-

jetos de sustentabilidade ambiental,

como a das Algas (a aguardar quadros

de apoio) ou Vale do Hidrogénio Verde

da Nazaré, destinado a produzir bens

com baixo teor de carbono, que, embora

ocupando somente 10% do território

concelhio quis adotar o nome da

Nazaré."

Walter Chicharro disse, ainda, que "o

mar tem tido um forte impacto na econo-

mia local", desde sempre, e nos últimos

anos, nomeadamente "ao nível da procu-

ra, benefícios adicionais que chegaram

por força de uma onda mediatizada e

que tem origem numa característica que

nos torna únicos, o grande canhão sub-

marino da Nazaré."

A organização justificou a presença

de um político num debate que juntou

empresários e técnicos ligados à

chamada energia verde com o facto de

ser "necessário que estes tenham aber-

tura para ver estes setores como

estratégicos e permitam a sua insta-

lação".

O Open Day da Câmara de Comércio

e Indústria Portuguesa realizou-se, pelo

quinto ano, no passado dia 11 de ou-

tubro, com a finalidade de receber e par-

tilhar know-how, construir pontes e cul-

tivar sinergias. zx JL
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zx Feira Fruit Attraction, um dos

maiores certames de marketing de

produtos agrícolas (frutas e vege-

tais) do mundo, decorreu no pavi-

lhão da IFEMA Madrid, de 4 e 6 de

outubro, e Alcobaça esteve presente

com um dos seus produtos frutíco-

las de marca.

O evento contou com a participação

em stand próprio da Associação dos

Produtores da Maçã de Alcobaça, que,

deste modo se evidenciou perante os mi-

lhares de visitantes da feira.

"A presença da Maçã de Alcobaça

neste certame é claramente indicativa

da dimensão que a marca atingiu e con-

quistou por mérito próprio. Deste modo,

gostaria de felicitar todos os produtores,

empresários e colaboradores que con-

tribuem diariamente para fazer da Maçã

de Alcobaça uma marca de escala global

e um símbolo da excelência do nosso ter-

ritório", felicita o Presidente da Câmara

Municipal de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues.

A Feira Fruit Attraction tornou-se a prin-

cipal ferramenta comercial de referência

para a comercialização mundial de frutas

e hortaliças. A sua capacidade de pro-

mover as exportações mundiais do setor,

torna-o o elo de ligação comercial de todo

o conjunto de profissionais que integram

toda a cadeia de valor, ao mesmo tempo

que se consolida como palco de inovação

para o mercado hortofrutícola. zx PA

Maçã de Alcobaça apresentou-se na Feira
Fruit Attraction em Madrid

zx O que é uma fraude digital?

A fraude é um ato de má-fé com intu-

ito de enganar os consumidores para

garantir benefícios próprios ou de ter-

ceiros. No caso da fraude online ou digi-

tal esse ato ilegal usa meios tecnológi-

cos, como o correio eletrónico ou as

redes sociais, para concretizar esque-

mas fraudulentos, propagando falsas

iniciativas para atrair investimentos.

Como evitar ser alvo de fraude?

O consumidor deve se cauteloso e

proteger os seus investimentos finan-

ceiros:  

Ao receber um contacto online, veri-

fique se está perante uma entidade

autorizada a operar em Portugal;

Faça pesquisa sobre a empresa e o

produto publicitado e em caso de dúvida

pode sempre ligar com a CMVM;

Solicite sempre por escrito a infor-

mação sobre o produto e as suas

caraterísticas de comercialização; 

Não se precipite na tomada de

decisão. Reflita, informe-se e não subs-

creva, nem assine nenhum documento

sem estar totalmente seguro e esclare-

cido;

Não partilhe informações pessoais ou

bancárias através do correio eletrónico,

redes sociais, telefone ou mensagens de

contatos não solicitados;

Desconfie sempre que lhe apresen-

tam apenas benefícios do seu investi-

mento e nunca são mencionados pos-

síveis riscos associados, como sejam a

perda do capital, juros, penalizações.

Técnicas mais comuns para iludir e

atrair o consumidor

A mensagem ou mensagens  utilizam

de forma abusiva a imagem das enti-

dades reguladoras e fiscalizadoras, tais

como Banco de Portugal, CMMV, entre

outros;

Os conteúdos recorrem a teste-

munhos falsos, designadamente de

celebridades;

A mensagem divulga vários vídeos

vitoriosos, repletos de falsos relatos de

sucesso , como " fiquei rico em pouco

tempo" ,  "  tripliquei o investimento", …

O emissor dessas mensagens garan-

tem ao consumidor sucesso no investi-

mento, nomeadamente através da

obtenção de lucros superiores ao prati-

cado no mercado convencional.

Sinais de alerta que deve ter presente

Se não encontrar o nome da entidade

em questão no site da CMVM duvide.

Certamente  esta não está registada,

nem autorizada a prestar serviços em

território nacional;

Publicidade de ofertas extraordinari-

amente boas, irreais e promessas de

retorno muito acima da prática do mer-

cado;

Pedido urgente (muito urgente!)  de

transferência de dinheiro, argumentan-

do que a oferta tem uma prazo limitado

e que o prémio só será atribuído em

caso de subscrição imediata do produto.

Caso pretenda fazer investimentos

financeiros seguros procure ajuda jun-

tos de especialistas para que o orientem

e aconselhem. Não tome decisões pre-

cipitadas, nem sob pressão. Decisões

irrefletidas podem comprometer o seu

património individual ou familiar. zx

A DECO RIBATEJO E OESTE informa

que se mantém disponível diariamente

para esclarecer as dúvidas dos con-

sumidores, de forma a mantê-los infor-

mados e mais protegidos. Pode entrar

em contacto connosco através do nosso

endereço eletrónico: deco.ribate-

joeoste@deco.pt e/ou através do

seguinte contacto telefónico: 243 329

950.

DECO informa:

Ofertas de um investimento financeiro irrecusável na Net?
Cautela!  Pode tratar-se de uma fraude online
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zx  Decorreu no passado dia 13 de

Novembro a 46ª edição da Meia

Maratona Internacional da Nazaré.

A mãe das meias maratonas como é

conhecida, regressou de novo à vila

nazarena depois de dois anos  de inter-

regno derivado à pandemia do Covid 19.

Com a participação de 585 atletas, esta

prova teve duas vertentes, a prova original

na distância de 21.097 kms e a prova de 10

kms. 

Na principal o grande vencedor foi,

Filipe Vitorino do (Clube de Natação de

Rio Maior), com o tempo de 01:07:28; no 2º

lugar ficou Bruno Batista (Clube de

Natação de Rio Maior), 01:08:23; a fechar

o pódio em masculinos, Ricardo Fonseca

União de Tomar), 01:09:21. Na vertente

feminina a vencedora foi, Joana Pontes

(Leiria Marcha Atlética), 01:29:12; no 2º

posto ficou Maria Gribanova (Individual),

01:41:32; no 3º posto Marta Pozzi

(Individual), 01:44:02. Ainda nesta prova o

melhor atleta nazareno foi, Luís Vidinha

(CNAL-Triatlo), no 39º lugar com a marca

de, 01:25:58. 

Atletas dos concelhos de Nazaré e

Alcobaça tiveram as seguintes

prestações: 34º, Paulo Rosa (Grupo

Desportivo Concha Azul), 01:24:12; 80º,

Fábio Martins, (Clube de Atletismo da

Nazaré, -CAN), 01:32:21: 93º, Augusto

Portugal, (CAN), 01:33:57; 136º, Hugo

Trindade, (CAN), 01:38:28; 177º, Vítor

Galego, (Individual), 01:41:40; 253º,

Heraldo Peixe, (CAN), 01:47:11; 274º, Paulo

Duarte, (CCRD Burinhosa), 01:48:41; 276º,

Fernando Andrade (CNAL-Triatlo),

01:48:53; 340º, 360 Alexandre Codinha,

(Individual), 01:54:11; 341º, Joaquim

Maranhão, (Individual) 01:54:12; 342º,

Júlio Estrelinha (Individual), 01:54:13;

343º, Valter Eustáquio (tá garoa), 01:54:13;

394º, Nelson Hilário, (CAN), 01:57:36; 414º,

Renato Bento, (Individual), 01:59:26. Na

prova de 10 kms o vencedor foi Nelson

Oliveira, (CPTSC SOBRAL DE CEIRA),

com o tempo de 00:32:43: João Murraças

"Os Tiffosis/Nazaré" foi 5º com 00:38:49;

Valter Zabumba, "Os Tiffosis/Nazaré" foi

37º, 00:46:32; 42º, Francisco Carlinhos,

(individual), 00:47:04; 117º, Vítor Esgaio,

(CAN), 00:54:47; 135º, Guilherme Soares,

(Individual), 00:56:09; 162º, Vitor Parreira,

(Individual), 00:58:30. Em femininos

venceu Deonilde Costa, AC. Vermoil

(00:42:55).

II Trail Monges De Cister

Decorreu no passado dia 30 de Outubro

o II Trail Monges De Cister, com o objecti-

vo de ajudar os Bombeiros Voluntários de

Alcobaça. Com a presença de 191 atletas,

a prova de 15 kms, foi ganha por Tiago

Cordeiro (Arredaguilhotas PRO TEAM)

com o tempo final de 1:13:47.309. Paulo

Rosa GD Concha Azul foi 5º com o tempo

de 1:18:05.154. João Murraças de "Os

Tiffosis" foi 6º da geral e 1º em M40 ao

fazer o tempo de 1:18:35.703. zx

Atletismo: Mãe das Meias Maratonas com meio milhar de atletas realizou a sua 46ª edição.

Filipe Vitorino e Joana Pontes sagraram-
se vencedores da prova de 21 kms

Joana Pontes venceu na prova feminina Luís Vidinha foi o melhor nazareno.

Nazareno João Murraças correu no II

Trail Monges De Cister

Filipe Vitorino o grande vencedor em

masculinos

zx  A cidade de Kemer na

Turquia recebeu de 31 de

Outubro a 6 de Novembro, o

Campeonato do Mundo de

Kickboxing da ISKA -

(Associação Internacional de

Karaté e Kickboxing desportivo). 

Este evento que contou com a pre-

sença de 83 atletas e 11 membros da

equipa técnica de Portugal, (conseguindo

71 medalhas), esteve em plano de

destaque a atleta da Escola Kickboxing

Fernando Paulo, (EKFP), Francisca

Cardoso que se sagrou Campeã Mundial

na categoria Low kick -60kgs. Francisca

conseguiu a medalha de Ouro ao vencer

o combate frente a uma atleta alemã, e

consequentemente arrecadou o seu

quarto título mundial. Em declarações

aos órgãos de comunicação social, a atle-

ta da EKFP referiu, "o ouro foi o resultado

de muito trabalho, foco e dedicação.

Estou muito feliz por esta conquista! É

um orgulho representar a bandeira por-

tuguesa!. O ouro vai para Portugal, é

meu, do meu treinador, da minha equipa

e de todos os que me ajudaram a chegar

até aqui, mental coach, patrocinadores,

amigos, família. Sem vocês não era pos-

sível”, salientou Francisca Cardoso.

Sobre este feito o treinador da EKFP,

Fernando Paulo referiu, “esta conquista

para mim é o fruto do trabalho que já tem

uma duração de dez anos. A Francisca já

tinha conquistado três títulos mundiais

em Itália, Grécia e Inglaterra. Com este

quarto título traz mais uma medalha

para Portugal e para a nossa equipa. Esta

colectividade tem apostado bastante na

formação de novos atletas e novos talen-

tos tentando que consigam chegar a

patamares internacionais. A nossa

grande aposta é na formação sem dúvi-

da.Gostava de acrescentar que há bas-

tante talento na Nazaré, que precisa de

ser visto de uma forma diferente daque-

la que tem sido visto," disse Fernando

Paulo. zx JJP

Kickboxing: Francisca Cardoso em representação de Portugal é pela 4ª vez Campeã Mundial 

"Estou muito feliz por esta conquista! É um orgulho
representar a bandeira portuguesa."

Campeã Mundial Francisca Cardoso

e o seu treinador Fernando Paulo

DR

zx  A Ilha de Porto Santo na

Madeira recebeu de 20 a 23 de

Outubro a Champions Cup 2022

de Andebol de Praia. 

O Nazaré Beach Handeball Team

(NBHT), fez a sua estreia nesta prova em

seniores femininos e sob a orientação de

Diogo Marques e levou as seguintes atle-

tas, Bruna Santos, Sara Sousinha, Joana

Teixeira, Adriana Raimundo, Beatriz

Pereira, Maria Antunes, Ana Silva,

Carolina Lucas, Catarina Silva, Patrícia

Periquito, Sandra Duarte e Daniela

Carmo. 

Na fase de grupos, o Nazaré Beach

Handeball Team perdeu com a equipa

húngara do TT Sport Multichem

Szentendrei NKE, nos dois sets (27-26 e

23-15). 

No 2º jogo nesta prova o NBHA foi der-

rotado pelas alemãs da Beach

Bazis/Schleißsheim, (15-17 e 16-22). A

equipa nazarena foi 11ª classificada na

tabela geral. Para o presidente do NBHT

Milton Estrelinha, esta estreia “foi posi-

tiva, ficámos em 11.ºlugar da

Classificação Geral, deixando, de forma

inequívoca, que o trabalho que tem vindo

a ser realizado está no caminho certo.

Um grupo muito jovem dignificou e pres-

tigiou, não só, o concelho da Nazaré

como, também, o Andebol de Praia por-

tuguês! É de salientar a nossa atleta

Patricia Periquito, de apenas 18 anos,

que alcançou o 4.º lugar da lista de mel-

hores marcadoras. Uma certeza dei-

xamos, vamos lutar e trabalhar por

mais!". zx JJP

Andebol de Praia: NBHT estreou-se na Champions
Cup com um 11º lugar

NBHT esteve no Champions Cup  2022 na Madeira

DR

DR CMN
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Na 1ª Distrital o Pataiense

venceu na Atouguia, o

Valeo perdeu fora com os

Unidos

Joaquim José Paparrola

zx  Em jogos da 1ª eliminatória da Taça

Distrito de Seniores, o GD "Os

Nazarenos" de Wilson Estrela, perdeu

fora com o Matamourisquense da 1ª dis-

trital, (4-2). 

A turma alvinegra esteve distante do

seu real valor e esse factor determinou a

sua eliminação da taça distrital. Gonçalo

Estrela, (39') e Francisco Mota, (56') mar-

caram para o GDN. 

O Ginásio de Alcobaça de Leandro

Santos foi eliminar fora o GAU /Bajouca

da 1ª distrital, (0-2), com dois golos de

rajada de Bernardo Gomes "Ferrari", (55'

e 58), cumpriu a sua obrigação e segue

em frente na prova. Por fim, o

Beneditense de Pedro Cordeiro também

segue na taça, venceu fora o GDRC

Unidos da 1ª distrital, (2-3), com golos de

Paulo Salvador, (63') e Diogo Lopes,

(83').

Nazarenos batem Avelarense

com bis de Reinaldo Costa.

Referente à 7ª jornada do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra, "Os

Nazarenos" venceram em casa o

Avelarense, (3-1), com os golos a serem

marcados no último quarto de hora da

partida. Reinaldo Costa bisou no encontro

ao marcar aos (89' e 90'), Valdir Júnior

marcou aos (79'). 

Na jornada 6, o GDN perdeu fora com o

Bombarralense, (1-0). A contar para a 5ª

jornada, "Os Nazarenos" receberam e

venceram o Ginásio de Alcobaça, (2-1). No

dérbi eterno da região. Com uma primeira

parte de bom nível de parte a parte, os

alvinegros da Nazaré, foram os primeiros

a marcar por intermédio de Francisco

Nhaga decorria o minuto (25'). Tentaram

responder os visitantes mas sem resulta-

dos visíveis até ao intervalo. No segundo

tempo a toada foi praticamente a mesma,

os golos só chegaram nos últimos dois

minutos do encontro. André Cruz de

grande penalidade aos (88'), fez o 2-0,

tendo em cima do minuto, (90'), os azuis

de Alcobaça reduzido para (2-1) com um

golo de Nuno Colaço. 

Na ronda 4 "Os Nazarenos" foram der-

rotados no seu reduto pelo Alvaiázere, (1-

3). Numa primeira parte bem conseguida

pelo GDN que chegou à vantagem por

intermédio do central Carlos Marques

decorria o minuto, (22'). No segundo

tempo a exibição nazarena foi catastrófi-

ca, tendo permitido que o adversário

claramente inferior desse a volta ao resul-

tado. Na tabela o GDN é 8º com 19 pontos.

O GCA é 9º com nove, e o ABCD é 11º com

7 pontos.

Ginásio com um "Ferrari" goleia

nas primeiras partes e anda de

Citroen dois cavalos por vezes nas

segundas.

Em jogo da ronda 7, o Ginásio de

Alcobaça consentiu um empate caseiro,

(3-3), frente ao Bombarralense. Ao inter-

valo, os azuis venciam, (3-0), com exibição

de luxo e golos de Bernardo Gomes,

"Ferrari" que bisou de novo, aos (9' e 43') e

Hércules Silva, (32'). No 2º tempo tudo se

alterou, os ginasistas adormeceram e os

visitantes aproveitaram para chegar ao

empate. 

O Ginásio recebeu e goleou na 6ª ronda,

o Alvaiázere, (6-0). Excelente primeira

parte dos azuis que ao intervalo venciam,

(4-0). João Figueiredo, (36'), Bernardo

Gomes "Ferrari", (40'), Nuno Colaço (gp),

(43') e Hércules Silva, (45'). No 2º tempo,

Bernardo Gomes "Ferrari", (71'), bisou, e

André Lopes, (90'). Ainda na ronda 4, o

Ginásio de Alcobaça foi derrotado em

casa pelo Marrazes, (0-1). Num jogo de

muito equilíbrio, os ginasistas mesmo

assim tiveram tudo para pontuar o que

não veio a suceder, já que o Marrazes fez

o golo da vitória no último minuto da par-

tida.

Beneditense estreia-se a vencer

neste campeonato

Na ronda 7, os canarinhos da Benedita

estrearam-se a vencer nesta temporada

na honra, vencendo fora o Alqueidão da

Serra, (1-2), com golos de, Telmo Patrício,

(20') e Paulo Salvador, (37'). 

Na jornada 6, o Beneditense empatou

em casa com o Sporting de Pombal, (1-1),

com um golo de 88' Dário Marquês (gp 88').

Também na ronda 5, o Beneditense

perdeu no reduto do Caldas "B", (2-1). O

golo da turma canarinha da Benedita foi

obtido por Paulo Salvador no minuto (80').

Na jornada 4, o Beneditense consentiu um

empate caseiro frente ao Vieirense, (1-1),

com um golo de Dário Marquês (gp 61').

1ª Distrital: Vale(u)o Nazaré e

Pataiense vai agradando.

Em jogos da 6ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, Série B, o CD

Pataiense de Joaquim Trindade venceu

fora o GD Atouguiense, (2-3), com golos de

Pedro Vitorino (gp,16'), Mauro Januário,

(39'), e Leonardo Rodrigues, (43'). O Valeo

Nazaré de Diogo Botas perdeu fora com o

GDRC Unidos, (3-0). Na tabela, o VN é 3º

com 10 pontos, o CDP é 4º com 9. 

Na jornada 5, o Valeo Nazaré venceu

em casa o GDR Bidoeirense, (2-0), com

golos de, Jamar Hinds, (13') e Yuri Pinto,

(90'). Por sua vez, o CD Pataiense venceu

na sua floresta, o GRAP /Pousos, (1-0),

com um golo de, Leonardo Rodrigues,

(73'). Em jogos da ronda 4, o Valeo Nazaré

foi vencer fora o GD Monte Real, (1-2). A

turma nazarena esteve a perder ao inter-

valo. No segundo tempo, os visitantes

tomaram as rédeas da partida e

chegaram ao triunfo merecido com golos

de 55' Carlos Jesus, (55') e Moises

Mayavangua (90'), ambos de grande

penalidade. Na jornada 3, o Valeo Nazaré

venceu em casa o GD Peso, (3-0). Boa

exibição do VN que somou mais três pon-

tos nesta sua estreia em provas oficiais.

Moises Mayavangua, (31' e 49') e Brian

Nsang, (26'), marcaram para o Valeo.

Ainda nesta ronda o CD Pataiense

perdeu na Caranguejeira, (2-0). zx

Futebol Distrital: GDN está no 8º lugar na Honra, Ginásio é 9º e Beneditense 11.

Nazarenos fora da Taça Distrito,
Ginásio e Beneditense seguem
em frente na competição

Francisco Nhaga  marcou pelo GDN ao

Ginásio de Alcobaça

JJP

Moises Mayavangua bisou na vitória

do Valeo em Monte Real

JJP

Pataiense regressou ao futebol sénior com bons resultados

DR

Bernardo Gomes bisou pelo Ginásio

frente ao Bajouca na Taça Distrito

JJP

Dário Marquês marcou pelo ABCD na

Taça Distrito

DR
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zx O CCRD Burinhosa de José Feijão na

8ª ronda do Campeonato Nacional da 2ª

Divisão, série B, foi vencer fora a ADR

Retaxo, (3-5), com golos de, Nardinho, (2),

Kayque Mendes, (2) e Fábio Lima. 

Na jornada 7, os burinhenses foram

goleados no seu reduto pelo CF "Os

Belenenses", (1-7), Sissi marcou para os

"Burys". 

Na jornada 5, o CCRD Burinhosa

goleou no seu pavilhão o Reguilas de

Tires, (7-2), com golos de, Caio Santos,

(3), Frederico Nunes, Fábio Lima e

Ednardo Gomes.

Divisão Honra

Referente à 6ª jornada do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra, o GD

Martingança venceu fora a URD

Juncalense, (5-4), com golos de, Rudi

Garcias, (2), Nuno Goncalves, Humberto

Costa, João Lopes. O CS Évora de

Alcobaça foi derrotado em casa pelo CRP

Ribafria, (1-4). O CCDS Casal Velho

goleou em casa na 5ª jornada, o CPR

Pocariça, (8-3), com golos de, Ricardo

Soares, (3), Sandro Domingos, (2),

Marcelo Fernandes, Pizzim e Pauleta.

Ainda nesta jornada, o CS Évora de

Alcobaça foi goleado fora de portas pela

União da Serra, (10-3). Tiago Alves, Rafael

Tereso e Mauro Isata marcaram para os

eborenses. O GD Martingança perdeu em

casa com a ADF Alvorninha, (4-8). Nuno

Goncalves, (2), Lino Gonçalves e

Humberto Costa marcaram para os visi-

tados. Por fim, o CRP Ribafria perdeu em

casa com o São Bento, (4-7). Bernardo

Veríssimo, (2), Rafael Abreu e Eduardo

Ferreira marcaram para os ribafrienses. 

Na ronda 4, o Casal Velho empatou no

reduto do CR Chãs, (3-3), com golos de,

Rafael Fonseca, Édipo Santos e Marcelo

Fernandes. O GD Martingança perdeu

nas Gaeiras, (4-2). Pedro Candeias e

Nuno Gonçalves marcaram para o GDM.

O CRP Ribafria venceu fora a URD

Juncalenses, (1-4), com golos de, Diogo

Silva (AG), David Lourenço, Rafael Abreu,

André Lourenço e Diogo Silva. 

Na 3ª jornada, o CCDS Casal Velho

recebeu e goleou o CS Évora de Alcobaça,

(6-2). Os golos casalenses foram da auto-

ria de, Édipo Santos, (2), Ricardo Soares,

Leandro Carmo, Rafael Fonseca e Paulo

Pereira. Pelos eborenses facturaram,

Francisco Henriques e Mauro Isata. Por

sua vez, o GD Martingança recebeu e

goleou a AR Amarense "B" (6-1), com

golos de Tiago Costa, (2), Nuno

Goncalves, Tiago Cerejo, João Lopes e

Pedro Pedro (AG). O CRP Ribafria perdeu

em casa com SCR Gaeirense, (2-3).

1ª Distrital

Em jogo da 7ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, série B, a AR

Pederneirense de Ângelo Rocha "Nando"

recebeu e goleou o CCR Dom Fuas, (6-1),

com golos de Lúcio Carmo, (2), Tiago

Esgaio, (2), João Maranhão e Alexandre

Henriques. 

O Externato da Benedita recebeu e

venceu o GD "Os Nazarenos", (8-4).

Henrique Ferreira, (3), Luís Fialho, João

Simões, José Colaço, Luís Caetano e

Guilherme Santos marcaram pelos

beneditenses. André Coelho, (3) e Samuel

Ribeiro marcaram pelo GDN. 

A AR Pederneirense é 2ª com 16 pon-

tos. O EC Benedita é 5º com 13 e o GDN é

8º com 9 pontos. 

A contar para a 6ª jornada e no dérbi

nazareno, a AR Pederneirense venceu no

reduto do GD "Os Nazarenos", (2-5). Os

golos pederneirenses foram da autoria

de, Lúcio Carmo, (2), Tiago Esgaio, João

Maranhão e Alexandre Henriques. Pelo

GDN marcaram Samuel Ribeiro e (auto-

golo). 

Na ronda 5, a AR Pederneirense rece-

beu e goleou o São Mamede, (8-3), com

golos de, Cláudio Oliveira, (3), Lúcio

Carmo, (2), João Maranhão, Alexandre

Henriques e Nuno Zarro. A contar para a

ronda 3, a AR Pederneirense venceu em

casa a ARCD Ferrel, (3-2), com golos de,

Alexandre Henriques, (2) e Lúcio

Carmo. O EC Benedita empatou em

casa com a ARC Catarinense, (1-1),

com golo de Henrique Ferreira. Por sua

vez o GD "Os Nazarenos" perderam em

Peniche com o PAC, (2-1). Rui Matos

marcou pelo GDN. zx

Futsal: Burinhosa está no 3º lugar na II divisão Nacional. Casal Velho lidera a Divisão de Honra.

Pederneirense com quatro vitórias consecutivas
está num grande momento na 1ª distrital

Pederneirense numa excelente série de triunfos, está em grande na 1ª Distrital

Joaquim José Paparrola

zx Em jogos da 6º jornada do

Campeonato Distrital da Divisão Honra

de Juniores, o GD "Os Nazarenos" de

Flávio Silva, recebeu um cartão branco

do árbitro no jogo com o Motor Clube,

(vitória nazarena, 7-1), depois de ter tira-

do o seu guarda - redes, visto o adver-

sário ter ficado sem os seus dois por

lesões, um gesto de fair play do treinador

nazareno. Os golos do GDN foram da

autoria de, Tiago Lopes, (3), Rodrigo

Mendes, Duarte Mendes, Edgar Zarro, e

Danilo Bento. 

O Ginásio de Alcobaça recebeu e

venceu o GRAP, (5-4). Por sua vez, o

Beneditense perdeu em casa com o

Vieirense, (0-1). 

Referente à 5ª jornada o GD "Os

Nazarenos" venceu fora a União da

Serra, (2-4). Marcaram pelo GDN, Tiago

Lopes, (2), João Florência e Simão Meca.

O Ginásio de Alcobaça goleou também

fora de portas o Motor Clube, (0-6), com

golos de, Alexandre Quinzico, (2), Mateus

Emídio, António Carvalho, Leonardo

Agostinho (gp), e Diogo Rainho. Por fim, a

A. Beneditense CD, venceu fora o CC

Ansião, (2-4), com golos de, Duarte

Sousa, Ivan Coelho, Tomé Marto (AG) e

João Ferreira. 

Na jornada 4, o Ginásio de Alcobaça

recebeu e goleou a União da Serra, (7-1),

com golos de, Duarte Alexandre, (3),

Alexandre Quinzico, (3), e Afonso

Oliveira. O GD "Os Nazarenos" perdeu

em casa com o SL Marinha, (0-1). O

Beneditense perdeu em casa com o GDR

Boavista, (2-3). Francisco Croce e

Francisco Silvério marcaram para os

canarinhos. 

A contar para a ronda 3, o GD "Os

Nazarenos" golearam fora de portas a AC

Avelarense, (1-5), com golos de, Tiago

Lopes, (2), Edgar Zarro, (2) e Duarte

Mendes. Quem goleou também fora de

portas foi o Ginásio Alcobaça no reduto

do SL Marinha, (1-6), com golos de,

Alexandre Quinzico, (2), Bernardo Jesus

(AG), Afonso Oliveira, António Mateus e

Duarte Alexandre. O Beneditense foi

goleado nos Pousos pelo GRAP, (8-0). Na

tabela o Ginásio é líder com 18 pontos, o

GDN é 4º com 12 e o ABCD é 9º com 6.

Honra Juvenis

Na 6ª jornada do Campeonato Distrital

da Divisão Honra de Juvenis, o Ginásio

de Alcobaça empatou em Peniche, (2-2). 

O GD "Os Nazarenos", venceu fora a

União da Serra, (0-1). O Beneditense

perdeu fora com a União Leiria "B", (2-1).

Em jogos da jornada 5, o GD "Os

Nazarenos" empatou em casa, (1-1), com

o Marinhense, "B", com um golo de

Miguel Pereira. O Ginásio recebeu e

venceu a União da Serra, (4-1), com os

marcadores, Armando Duarte, (2), Dinis

Melo e Leonardo Ferreira. Por fim, o

Beneditense foi goleado em casa pelo

Vieirense, (0-7). 

Na ronda 4, o Ginásio perdeu fora com

o Marinhense, "B", (3-2). Rafael Lopes e

Armando Duarte marcaram para o GCA.

O GDN perdeu nos Pousos, (3-2). Pedro

Cunha e Lourenço Costa (gp), marcaram

para os alvinegros. 

Na jornada 3, o GD "Os Nazarenos"

perdeu em casa com a União Leiria, "B",

(1-2). Duarte Anastácio fez o golo do

GDN. O Ginásio de Alcobaça também

perdeu em casa com o GRAP, (1-2), Dinis

Melo marcou para os ginasistas. Por fim,

o Beneditense não fugiu à regra e perdeu

em casa com o SC Pombal, (3-5). 11'

Tiago Mendes (GP), Daniel Rodrigues e

Daniel Starynskyy marcaram pelos

canarinhos.

Honra Iniciados

A contar para a 6ª ronda do

Campeonato Distrital da Divisão Honra

de Iniciados, o Ginásio de Alcobaça

venceu em casa o GRAP/Pousos, (6-0).

Na tabela o GCA é 4º com 12 pontos. A

contar para a 5ª ronda, o Ginásio de

Alcobaça venceu fora o ID Vieirense por

claros, (1-5), com golos de, Tomás

Morgado, (3), Daniel Sakhnenko e Tiago

Alexandre. Na jornada 4, os ginasistas

perderam, em casa com AD Pedro Roma,

(1-3), com golo de Tomás Morgado.

Referente à ronda 3, o Ginásio de

Alcobaça venceu fora a União Leiria, "B",

(0-3), com golos de 2' Lucas Carmo,

Bernardo Cordeiro e Tomás Morgado.

1ª Distrital Iniciados

Em jogo da 3ª jornada do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão Série D, o GD "Os

Nazarenos" venceu a SU Alfeizerense, (2-

1). Na tabela o GDN é líder com 9 pontos.

Na jornada 2, o GD "Os Nazarenos"

golearam fora de casa o CD Garcia, (0-7),

com golos de, Simão Santos, (3),

Bernardo Cavaleiro, João Estrelinha,

Rodrigo Robalo e Matheus Marcolino

(AG). O Ginásio Alcobaça "B" perdeu em

casa com o Marinhense, "B", (0-6). O SUA

Alfeizerense empatou no seu reduto, (3-

3) com o SL Marinha, "A". zx

Futebol Jovem: Ginasistas seguem na liderança no escalão júnior. Em Iniciados o GDN é líder na 1ª Distrital.

Juniores de "Os Nazarenos" foram de Motor e golearam,
com o mister Flávio Silva a ver um cartão branco

Juniores de Os Nazarenos com boas prestações

até ao momento

Mister nazareno Flávio

Silva levou um cartão branco

DR

JJP
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Este Jornal foi impresso na:

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

Outubro de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento e quarenta e três e seguintes do Livro de

Notas número Cento e Vinte e Cinco - J, deste Cartório, José Manuel Baptista e esposa Maria

da Silva Paulo Baptista, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da fregue-

sia de Turquel, concelho de Alcobaça, onde residem na Rua dos Louções, nº 112, C.F., números

121.792.986 e 121.792.994, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de out-

rem, do seguinte: Nove barra quarenta avos indivisos que é tudo quanto possuem no prédio

rústico, denominado Vale de Sortão, situado em Vimeiro, freguesia de Vimeiro, concelho de

Alcobaça, inscrito na matriz predial respectiva sob os artigos 458, 459, 460, 461 e 462, com o

valor patrimonial tributável, correspondente ao direito, e atribuído de cento e noventa e seis euros

e quarenta e seis cêntimos, descrito na Conservatória de Registo Predial de Alcobaça sob o número

seiscentos e trinta e quatro / Vimeiro, sem qualquer registo de aquisição deste direito. Que o

identificado direito veio à sua posse, por volta do ano de mil novecentos e oitenta, já no seu estado

de casados, por doação meramente verbal feita ao casal por Manuel Baptista e esposa Deonilde

Maria, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram no lugar de Cabeço

do Seixo, dita freguesia de Turquel, pais dele justificante e actualmente falecidos, mas nunca tendo

chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública de Doação e não tendo agora, eles justi-

ficantes, qualquer título válido para registar o referido direito na Conservatória. Que, assim, por falta

de título, não têm, eles justificantes, possibilidade de comprovar, pelos meios normais, o seu direito

de propriedade. Mas a verdade é que são eles os titulares desse direito, pois vêm possuindo o

mesmo desde aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome próprio e

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

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

que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, cuidando, limpando e

cultivando o mesmo, para seu benefício e zelando pela sua conservação, e respeitando o uso a que

os restantes consortes têm direito. 

Que esta posse, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo dire-

ito de propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental

do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

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

Novembro de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas seis e seguintes do Livro de Notas número

Cento e Vinte e Sete - J, deste Cartório, Maria Natália Gomes Coelho e marido Paulo António

Correia Da Graça Almeida, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da fregue-

sia de Aljubarrota (S. Vicente) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça,

onde residem no lugar de Casais de Santa Teresa, na Rua dos Reis, nº 16, C.F., respectivamente,

números 170.677.141 e 186.647.310, declarou que é dona e legítima possuidora, com exclusão de

outrem do seguinte: Dois terços indivisos que é tudo quanto possui no prédio rústico,

denominado Ponte ou Ratinha, freguesia de Aljubarrota (S. Vicente) (extinta), actual fregue-

sia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, composto no todo de vinha e mato com oliveiras, com

a área de quatro mil novecentos e sessenta e seis metros quadrados, inscrito na matriz predial

respectiva sob os artigos 8.506, 8.507 e 8.508 (anteriores artigos rústicos, respectivamente,

4.777, 4.778 e 4.779 da freguesia de Aljubarrota (S. Vicente)) (extinta), com o valor patrimonial trib-

utável, correspondente ao direito, e atribuído de quinhentos e quarenta e nove euros e

sessenta e oito cêntimos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o

número mil e cinquenta e cinco / Aljubarrota (S. Vicente), sem qualquer registo de aquisição deste

direito a seu favor, e junto ao qual não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que este dire-

ito veio à sua posse, ainda no seu estado civil de solteira, maior, por volta do ano de mil novecen-

tos e oitenta e sete, por doação meramente verbal feita pelos seus pais, Manuel Carvalho Gomes

e esposa Maria da Graça Coelho, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens e

residentes no referido lugar de Casais de Santa Teresa, ele já falecido, os quais por sua vez

adquiriram o mesmo direito a Maria Coelho de Sousa, José Coelho Ângelo, Joaquina Carlota de

Graça e Joaquina Coelho de Sousa, todos residentes no dito lugar de Ataíja de Cima, já falecidos.

Assim, a ora justificante, tem usufruído do mesmo direito, como legítima proprietária, pacífica,

publicamente, de boa-fé e continuamente, na convicção de possuir direito próprio e exclusivo,

sendo, deste modo a titular desse direito, pois vem possuindo o mesmo, desde aquela data, há,

portanto, mais de vinte anos, sempre na firme convicção de não lesar direitos de outrem, sem a

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

ruptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que

o mesmo é susceptível, cuidando, limpando e cultivando o mesmo, respeitando o uso a que os

restantes consortes têm direito, para seu benefício, zelando pela sua conservação e pagando os

respectivos impostos. 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.

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)
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Desporto

Joaquim José Paparrola

zx  Na 7ª jornada do Campeonato

Nacional da II Divisão de Seniores

Masculinos, 1ª fase-Zona 2, o

Nazaré Dom Fuas Andebol Clube

de Paulo Félix, recebeu e venceu a

AD Albicastrense, (26-25). 

A atravessar uma fase positiva de

resultados, a turma nazarena, chegou ao

triunfo com golos de, Tiago Figueiredo, (3),

Derik Batista, (3), Freyddy Lores (3), Paulo

Andrade (3), Paulo Moreira (3), Tiago

Costa (3), Renato Ribeiro (3), Hélio Pina,

(2) e Henrique Bilhastre, (2). 

Na ronda 6, o NDFAC foi vencer fora o

CDC São Paio Oleiros, (18-32). Marcaram

pela equipa da Nazaré, Hélio Pina, (7),

Tiago Figueiredo, (5), Tiago Costa, (4),

Henrique Bilhastre, (3), José Silva, (3),

Renato Ribeiro, (2), Lucas Ribeiro, (2),

Freyddy Lores, (2), Derik Batista, (2),

Paulo Moreira, e Tomás Chicharro. Na jor-

nada 5, o NDFAC recebeu e venceu o CD

Feirense (28-26), tendo marcado, Tiago

Costa, (8), Pablo Munoz, (3), Henrique

Bilhastre, (3), Renato Ribeiro, (2), Paulo

Moreira, (2), Paulo Andrade, (2), Hélio

Pina, (2), Freyddy Lores, (2), Tiago

Figueiredo, (2), Tomás Chicharro, e José

Silva. Em jogo da ronda 4, o NDFAC

venceu em casa a Juve Lis (27-24),Tiago

Costa, (7), Freyddy Lores, (7), Renato

Ribeiro, (4), Pablo Munoz, (3), Feliz

Samassolo, (2), Hélio Pina, Tiago

Figueiredo, José Silva, Derik Batista, mar-

caram para equipa nazarena. 

De momento o NDFAC é 4º com 17 pon-

tos na tabela.

III Divisão Nacional

Em jogo da 4ª jornada do Campeonato

Nacional da 3ª Divisão, Zona 5, o Cister

SA/Modernilux, de Rui Medeiros foi a

Ponte de Sor venceu por margem dilatada,

0 GE local, (28-46). Marcaram pelos cis-

tercienses, Ricardo Valbom, (14), o grande

destaque. Diogo Santos, (7), Tiago

Pescadinha, (7), Márcio Antunes, (5),

Sandro Machado, (4), Ezequiel Vicente,

(4), Bernardo Fidalgo, (2), Diogo Marques,

(2), e David Pinheiro. 

Na jornada 3 o Cister SA venceu em

casa a AD Albicastrense "B", (47-22).

Ricardo Valbom, (11), Diogo Santos, (8),

Ezequiel Vicente, (6), André Frazão, (5),

Bernardo Fidalgo, (4), Sandro Machado,

(4), Dinis Ferreira, (2), Márcio Antunes, (2),

David Pinheiro, (2), Diogo Marques, Tiago

Pescadinha e Tomás Alexandre, mar-

caram Para os cistercienses. Naronda 2, o

CSA venceu em Pombal o NDA, (29-32),

com golos de Sandro Machado, (8), Dinis

Ferreira, (7), Ricardo Valbom, (7), André

Frazão, (4), Tiago Pescadinha, (3), David

Pinheiro, (2), João Bernardo. O Cister

comanda a tabela com 12 pontos.

Seniores Femininos

A contar para a 4ª jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão de

Seniores Femininos, Zona 5, o Cister SA/

Acordo, de Abel Ferreira, venceu fora a

ARE Porto Alto, (17-39). Marcaram pelas

cistercienses, Carolina Silva, (6),

Adriana Raimundo, (6), Catarina Silva,

(5), Érica Salvador, (5), Sandra Duarte,

(4), Joana Delgado, (3), Daniela Carmo,

(3), Matilde Silva, (2), Iris Salgueiro,

Beatriz Bento, Maria Vieira, Mariana

Santos, e Bruna Santos um golo cada.

Em jogo da ronda 3, o Cister SA

venceu em casa a A. 20 kms Almeirim,

(49-11). Carolina Paulo, (13), Sandra

Duarte, (9), Catarina Silva, (6), Maria

Vieira, (5), Mariana Santos, (4), Daniela

Carmo, (4), Beatriz Bento, (3), Cláudia

Lucas, (2), Adriana Raimundo, (2) e Érica

Salvador, facturaram para as cister-

cienses. 

Na jornada 2, o CSA perdeu em

Alcanena com a JAC, (29-28). Carolina

Paulo, (9), Catarina Silva, (4), Sandra

Duarte, (4), Adriana Raimundo, (3),

Carolina Silva, (2), Iris Salgueiro, (2),

Erica Salvador, Daniela Carmo, Mariana

Santos, e Bruna Santos, marcaram para

as alcobacenses. O Cister está na lide-

rança com 10 pontos. zx

Andebol: Cister em seniores Masculinos e Femininos comandam respectivos campeonatos.

NDFAC atravessa um bom momento com
quatro triunfos seguidos na 2ª divisão

NDFAC com boas prestações no nacional da 2ª divisão

JJP

Joaquim José Paparrola

zx  Na 6ª jornada do Campeonato

Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul,

a Biblioteca IR de Fábio Barqueiro

perdeu fora com o SL Benfica "B",

(2-1). 

Os valadenses estiveram a vencer

com um golo de David Costa, porém per-

mitiram a reviravolta no marcador. 

Referente à ronda 2, jogo em atraso, a

Biblioteca IR venceu no Entroncamento

a UF local, (2-6), com golos de Luís Silva,

(2), Miguel Vicente, Alexandre Duarte,

David Costa e Paulo Passos. Ainda na

ronda 6, o Hóquei de Turquel de Guillem

Perez, recebeu e venceu o Leiria e

Marrazes, (4-2), com golos de, Vasco

Luís (2) e Xavier "Xavi" Lourenço (2). 

Em jogos da jornada 5, o HC Turquel

perdeu com o Candelária SC, (3-2), com

os golos do HCT a serem conseguidos

por, Vasco Luís, e Paulo "Xavi" Duro. Na

Ronda 4, a Biblioteca IR recebeu e

goleou o Sporting CP "B", (8-0). Grande

exibição dos valadenses com golos de,

André Ramos "Raminhos", (3), Luís Silva,

(3), Cláudio Peça, e Alexandre Duarte.

Por sua vez, o HCT venceu fora a

Juventude Salesiana, (3-4), com golos

de, Vasco Luís, (2), Paulo "Xavi" Duro e

Tiago Mateus. 

Em partida antecipada da Jornada 23,

o Hóquei de Turquel empatou nos

Açores frente ao Marítimo SC, (3-3). Os

golos da equipa do concelho de Alcobaça

foram da autoria de, Vasco Luís, (2) e

André Pimenta. Também em jogo anteci-

pado da ronda 21, a Biblioteca perdeu

também nos Açores com o Candelária

SC, (6-1). O golo valadense foi da autoria

de Miguel Vicente. Na tabela classificati-

va, o HC Turquel é 2º com 16 pontos e

menos um jogo, a BIR está no 4º lugar

com 12 pontos e menos dois jogos.

III Divisão Nacional

Em jogos da ronda 8 do Campeonato

Nacional da 3ª Divisão série C, a A.

Alcobacense CD de Hélder Coelho

venceu no seu pavilhão a UDC Nafarros,

(7-3), com golos de, João Gomes (4),

Jorge Nunes (2) e Francisco Fernandes

"Rato" (1). O HC Turquel "B" de Elvis

Canas perdeu em casa com a APAC

Tojal, (5-7). Martim Vicente (2), José

Tiago (2) e José Silva (1) marcaram para

o HCT. Na tabela a AACD é 3ª com 18

pontos, o HCT "B" é 12º com 7. 

A contar para a jornada 7, a A.

Alcobacense CD venceu fora o S.

Alenquer Benfica "B", (4-5). Marcelo

Rocha (3) João Gomes e Miguel Rebelo,

marcaram para os amarelos de

Alcobaça. Ainda nesta ronda, o HC

Turquel "B" perdeu fora com o CS

Marítimo, (2-1). José Tiago fez o golo

turquelense. 

Na ronda 6 a A. Alcobacense CD

recebeu e venceu a AED Física D "B",

(3-2), com golos de Miguel Fialho, (2) e

Jorge Nunes. Por sua vez, o HC Turquel

"B" foi goleado no seu pavilhão pela UD

Vilafranquense, (4-10). Martim Vicente

(2), Lucas Serrazina e Lucas Gonçalves

marcaram para os turquelenses. 

Referente à ronda 5, a A

Alcobacense CD perdeu fora com a

APAC Tojal, (4-3). Marcaram pela

equipa canarinha, Francisco

Fernandes "Rato", (2) e Marcelo Rocha.

Também nesta ronda o HCT "B" foi

goleado no reduto do "Os Corujas"

GCC, (8-2). Isidro Evangelista, e José

Moreira, facturaram pelos turquelens-

es. Na jornada 4, a A. Alcobacense CD

recebeu e venceu o CS Marítimo, (2-0),

com golos de, João Gomes e Marcelo

Rocha. Já o Turquel "B", perdeu em

Sintra com o HC local, (5-2). José

Moreira, e Isidro Evange-lista mar-

caram pelo HCT. zx

Hóquei em Patins: Turquel vence Marrazes e sobe ao 2º lugar. Biblioteca perde com o SLB "B" e está na quarta posição.

Alcobacense vence Nafarros e está
no 3º lugar no Campeonato da III Divisão

AACD está em crescendo no nacional da 3ª Divisão

JJP



Marginal da Praia da Nazaré festeja o ano novo
em dois palcos e com uma tenda orbital de 29
a 31 e dezembro

zx O cartaz da festa de

Passagem de Ano 2022-2023 na

Nazaré está fechado e trará Quim

Barreiros, Sons do Minho, Roda

de Samba e Função Públika, para

além de muitos outros artistas,

que acompanharão residentes e

visitantes nos festejos de fecho de

ano e saudação do novo.

A exemplo de anos anteriores a festa

é gratuita e passar-se-á na marginal da

Praia da Nazaré, em dois palcos e na

tenda orbital.

Os festejos terão início a 29 de

dezembro, com a atuação cantor popu-

lar português, Quim Barreiros, no Palco

Sul. No dia seguinte, 30 de dezembro,

subirão ao Palco Sul os Sons do Minho,

enquanto na tenda orbital atuarão os

Roda de Samba, seguidos de DJ.

A noite mais longa, de 31 de dezem-

bro para 1 de

janeiro de

2023, contará

com oito artis-

tas para feste-

jar o encerra-

mento de um

ano e saudar o

novo.

O grupo

Função Públika

abrirá a noite,

no camião,

junto ao Palco

Norte, seguin-

do-se a atu-

ação dos DJ

Zabz, Paulo

Mendes, Ka-

mala, Marksound, Davilla e Fabecas. zx

PROGRAMA DA PASSAGEM

DE ANO 2022-2023

Dia 29.12.22

22h30 - Palco Sul - Quim Barreiros

Dia 30.12.22

22h30 - Palco Sul - Sons do Minho

23h00 - Tenda Orbital - Roda de

Samba

Tenda Orbital - DJ

Dia 31.12.22

23h00 - Camião - Palco Norte -

Função Públika

22h00 - Palco Sul - Dj Zabz

22h30 - Tenda Orbital - Dj Paulo

Mendes

23h30 - Palco Sul - Dj Kamala

Dia 01.01.23

02h00 - Tenda Orbital - Marksound

02h00 - Palco Sul - Dj Fabecas + Dj

Fabecas

PUB.

DR


