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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 Festival de cultura "I

Nazaré Marés de Outono 2022"

sobre a temática "Mar, Arte e

Ciência", promovido pela

Associação Nazaré Marés de

Maio, que se iniciou a 15 de ou-

tubro, irá terminar a 18 de

dezembro, com uma conferência

sobre turismo.

O Ciclo de Conferências '22

"Cidadania e Desenvolvimento" apre-

sentou, a 16 de dezembro, o tema:

"Turismo", uma das principais indús-

trias a nível global.

"Existem quase tantos tipos de tu-

rismo como interesses humanos. Dito

isto, podemos mencionar o turismo

cultural (pessoas que se deslocam

para conhecer marcos artísticos ou

históricos), turismo de consumo

(excursões organizadas com o objetivo

principal de adquirir produtos), turis-

mo de formação (relacionado com os

estudos), turismo gastronómico (para

desfrutar da comida tradicional de um

determinado local), turismo ecológico

(baseado no contacto não invasivo com

a natureza), turismo de aventura (para

praticar desportos de risco/de aventu-

ra de caráter recreativo), turismo reli-

gioso (relacionado com acontecimen-

tos de caráter religioso)", refere a orga-

nização.

Para o Nazaré, Marés de Maio "o tu-

rismo é uma atividade de tamanha

importância para a economia de um

país, de uma região ou de uma locali-

dade, já que a chegada de turistas

aumenta a economia, devido ao con-

sumo dos produtos locais e dos

serviços também."

Anabela Monteiro, coordenadora do

Curso de Gestão Hoteleira e Professora

auxiliar da Universidade Europeia e

Carla Cachola, coordenadora e docente

da pós-graduação em Imagem,

Protocolo e Organização de Eventos na

Universidade Europeia. Docente nas

pós-graduações de Wine Marketing &

Events e Enoturismo do ISLA

Santarém, apresentaram o tema

"Animação Turistica, Lazer e Eventos,

Sinergias para os Destinos Turísticos";

Catarina Gonçalves, coordenadora

nacional da Associação Bandeira Azul

Europeia que apresentou "Desafios Do

Turismo Balnear/Náutico Sustentável";

a ADEPE/GAL Pesca Oeste, Associação

para o Desenvolvimento de Peniche

apresentou o tema "Rota dos Guardiões

dos Mares", um projeto PHAROS; Célia

Quico, professora e investigadora da

Universidade Lusófona que apresentou

o projeto "Paisagens Marítimas de

Portugal & Media Imersivos: Nazaré

Imersiva"; e o Subtenente Eduardo

Miguel S. Miranda, da equipa de divul-

gação e comunicação da Marinha

Portuguesa apresentou um tema sub-

ordinado à temática "Turismo

Marítimo".

No final desta conferência foi apre-

sentada a obra "Gestão de Pessoas no

Lazer, Animação Turística e Eventos."

O lazer, a animação turística e os

eventos são basilares na economia de

um país com clara vocação turística,

revestindo-se de uma enorme

importância para o seu desenvolvi-

mento económico, social e cultural.

Este livro segue as tendências atuais

destas atividades, pretendendo trans-

mitir experiências reais de quem está

no terreno, aliando os conhecimentos e

as competências académicas adquiri-

das às experiências vividas, e não

esquecendo as competências essenci-

ais para os novos tempos ao nível das

soft skills.

Autoras do livro
Anabela Monteiro, doutorada em

Turismo, Lazer e Cultura pela

Universidade de Coimbra e licenciada

em Animação Cultural na

ESAD.CR/IPL. Atualmente é Coorde-

nadora do Curso de Gestão Hoteleira,

Professora Auxiliar e Membro do

Conselho Pedagógico da Universidade

Europeia de Lisboa. É investigadora

integrada no CiTUR: Centro de

Investigação Aplicada em Turismo e

Hospitalidade do Instituto Politécnico

de Leiria; colunista da revista

Ponteditora; membro do Conselho

Científico - Turismo: Estudos e

Práticas; Reviewer no Journal of

Entrepreneurship Education e na

Revista Turismo & Desenvolvimento

(RT&D - Aveiro). Autora dos livros:

Turismo Educativo e Cultural: Factores

de Decisão e de Motivação; Erasmus

Student Travel Motivations e Gestão de

Pessoas no Lazer, Animação Turística

& Eventos. Tem diversos artigos cientí-

ficos publicados em revistas nacionais

e internacionais; e Carla Cachola,

licenciada em Relações Públicas e

Publicidade pelo Instituto Superior de

Novas Profissões e pós-graduada em

Gestão de Destinos Turísticos, pelo

Instituto de Planeamento e Desenvol-

vimento do Turismo (Universidade

Fernando Pessoa). Iniciou a sua ativi-

dade profissional numa agência de

publicidade, em Lisboa. Foi técnica de

Marketing e Relações Públicas no

Grupo André Jordan, na Lusotur, em

Vilamoura e no Belas Clube de Campo,

em Lisboa. Foi secretária-geral da

Associação Nacional das Regiões de

Turismo, em Lisboa. Fez parte da

equipa do Turismo na Revisão do Plano

Regional de Ordenamento do Território

para a Área Metropolitana de Lisboa.

Foi diretora de marketing da AHRESP -

Associação de Hotelaria, Restauração

e Similares de Portugal, em Lisboa. Foi

membro da Comissão Organizadora da

Bolsa de Turismo de Lisboa. Foi vogal

da Comissão Executiva das

Comemorações dos 100 anos do

Turismo em Portugal. Foi coordenadora

técnica e formadora dos cursos técni-

cos de Marketing e Comunicação,

Turismo e Organização de Eventos da

Escola Profissional de Nazaré. Tem

sido, ao longo da sua carreira, coorde-

nadora de inúmeros eventos corpora-

tivos, sociais e desportivos a nível

regional, nacional e internacional.

Coordenadora e docente da pós-gradu-

ação em Imagem, Protocolo e

Organização de Eventos na

Universidade Europeia. É, atualmente,

docente na Pós-graduação de Wine

Marketing & Events do ISLA Santarém.

Autora de Livro Técnico "Gestão de

Pessoas em Lazer, Animação &

Eventos", da Editora d'Ideias (2022).zx 

Festival de Cultura "I Nazaré Marés
de Outono 2022" termina dia 18
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Taxas para 2023 mantêm-se
nos máximos

zx A Câmara já aprovou os va-

lores das taxas a aplicar em 2023,

que enviou à Assembleia Munici-

pal.

A Nazaré irá manter as taxas máxi-

mas no IRS, IMI, e na Derrama, uma vez

que o acordo de regularização da dívida

não permite a redução destes valores

que recaem sobre os munícipes.

Durante a reunião de Câmara, rea-

lizada no final do mês de novembro, foi

aprovado aplicar o percentual de 0,25%

relativo à Taxa Municipal de Direitos de

Passagem para vigorar no ano de 2023,

a taxa de 1,5% da derrama "sobre o

lucro tributável sujeito e não isento de

imposto sobre o rendimento de pessoas

coletivas (IRC) que corresponda à pro-

porção do rendimento gerado na área

geográfica do Município, por sujeitos

passivos residentes em território por-

tuguês que exerçam, a título principal,

uma atividade de natureza comercial,

industrial ou agrícola e não residentes

com esta-belecimento estável nesse

território";  em 5% a participação do

Município na receita de IRS em 2023,

relativamente aos sujeitos passivos

com domicílio fiscal na circunscrição

territorial do Município da Nazaré,

tendo a taxa do IMI para 2023 ficado

definida para os Prédios Rústicos em

0,8% e para os Prédios Urbanos em

0,45%.

"O Plano de Ajustamento Financeiro

(PAM) do Município da Nazaré, ao qual

estamos vinculados, impõe o respeito

por determinadas medidas mínimas,

nomeadamente a aplicação taxa máxi-

ma", referem os documentos enviados à

reunião da Assembleia Municipal, que

reuniu esta terça-feira, 13 de dezembro.

zx JL

zx A Câmara aprovou o alarga-

mento para mais 6 lugares des-

tinado ao exercício do comércio

a retalho não sedentário -

Venda Ambulante - de produtos

alimentares durante o período

de festividades de passagem de

ano, nos dias 29, 30 e 31 de

dezembro de 2022 e 1 de janeiro

de 2023, com os horários que

vierem a ser determinados para

todas as atividades comerciais

nos referidos dias.

A entrega de pedidos e propostas

deverá ser feita no no Gabinete de

Relações Públicas da Câmara

Municipal da Nazaré a partir das

08:30h do dia 12.12.2022 até às 16:00h

do dia 20.12.2022, ou pela via de cor-

reio eletrónico para: regina.pieda-

de@cm-nazare.pt.

De acordo com o Edital, a

atribuição do direito de ocupação do

espaço público para ao exercício da

venda ambulante será realizada por

ordem de entrada do pedido de auto-

rização.

O alargamento de lugares foi

aprovado em reunião de Câmara, e

justificado com a grande atratividade

das festividades da Passagem de Ano

tanto de visitantes como de vende-

dores de comércio a Retalho não

Sedentário (venda ambulante), "uma

parte integrante do desenvolvimento

socioeconómico e promotor de

soluções perante a dificuldade que se

atravessa com a inflação." zx JL

Câmara cede mais lugares para vendas
durante os festejos da passagem de ano

DR

zx Foram apresentados 8 proje-

tos candidatos aos 15 mil euros

do Orçamento Participativo da

Nazaré para 2022, mas apenas

cinco propostas de cidadãos que

pretendem contribuir para me-

lhoramentos em equipamentos

ou em entidades do concelho

foram admitidas.

As propostas "Equipamentos de

Proteção Individual para os Bombeiros";

edição do Livro 100 anos de história a

preto e branco; Construção de Circuitos

de manutenção física e de lazer; Parque

Infantil na antiga escola primária do

Valado e o Arranjo do telhado da sede do

Clube Beneficente Valadense foram as

propostas admitidas de acordo com os

critérios de elegibilidade do Orçamento

Participativo da Câmara da Nazaré para

2022.

Os Orçamentos Participativos con-

templaram, até à data, obras de expan-

são do Canil Municipal (2016);

Reabilitação do Clube Recreativo

Beneficente Valadense (2017); Projeto de

Ação Social no Centro Social da

Freguesia de Famalicão (2018); e a

Aplicação Móvel "Nazaré" (2019). Em

2022, a ideia vencedora terá um orça-

mento de 15 mil euros para ser aplica-

da.

O Orçamento Participativo é um

mecanismo de democracia participada

e participativa que permite aos

cidadãos ter o poder de decisão direta

sobre a utilização de dinheiros públicos

na promoção das políticas públicas.

São objetivos deste instrumento:

incentivar o diálogo entre eleitos/as,

técnicos/as municipais, cidadãos/ãs e

o seu Concelho; Contribuir para a edu-

cação cívica, permitindo às/aos

cidadãos/ãs aliar as suas preocu-

pações pessoais ao bem comum;

aumentar a transparência da atividade

da autarquia e o nível de responsabi-

lização dos/as eleitos/as e da estrutura

municipal; ser mais transversal e

inclusivo nas suas diversas vertentes,

de forma a captar a participação de

grupos de população tradicionalmente

mais afastados deste tipo de processos

de cidadania ativa, nomeadamente,

jovens, seniores e migrantes; aprofun-

dar e desenvolver a intervenção da

Câmara Municipal da Nazaré juntos

dos/as cidadãos/ãs, designadamente

em articulação com as Juntas de

Freguesia. zx JL

Cinco propostas reuniram critérios para serem
admitidas a votação no Orçamento Participativo

Centro de saúde
da Nazaré
com horários
alargados

zx O centro de saúde da

Nazaré está incluído na

lista de unidades de cuida-

dos primários a funcionar

com horários de atendi-

mento alargado nos dias

úteis e complementar aos

fins-de-semana e feriados.

De acordo com informação

disponibilizada no portal do

SNS, o centro de saúde da

Nazaré funcionará aos sábados,

domingos e feriados das 14 às

24 horas, enquanto nos dias

úteis o horário alargado foi fixa-

do entre as 20 às 24 horas. zx

DR
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zx O anúncio da disponibilidade

de apresentar uma candidatura

a meio do seu mandato na

Câmara para presidir ao

Turismo do Centro levou a CDU a

colocar várias questões a Walter

Chicharro na reunião da Autar-

quia que se realizou, passados

poucos dias, à divulgação das

aspirações do autarca no grupo

Diário de Coimbra.

Apesar da ausência de Walter

Chicharro da reunião de Câmara, a

CDU decidiu formular as suas pergun-

tas, questionando o socialista sobre as

explicações que deve dar aos

munícipes que o escolheram para pre-

sidir ao Município por um período de 4

anos.

"Acha normal que os munícipes

saibam pela imprensa que se vai candi-

datar a este organismo, sem que se

tenha dirigido a eles, em primeiro lugar,

em comunicado ou por outro meio qual-

quer, revelando os seus intentos", ques-

tionou João Paulo Delgado, que também

quis saber "como ficará a composição

do executivo que governa".

O comunista pediu o envio das

respostas por escrito para "poder

esclarecer a população que nos con-

fronta com estas questões que deveri-

am ter sido antecipadamente esclareci-

das e não foram."

Ao Jornal de Leiria, sobre a hipótese

de encurtar a sua liderança na Câmara

para ascender a outro cargo, Walter

Chicharro disse que "a seu tempo tudo

será esclarecido", tendo acrescentado

que "ainda nada está decidido". zx

CDU reage à vontade de Walter Chicharro
ser Presidente do Turismo do Centro

Walter Chicharro admite suceder a
Pedro Machado na Turismo do Centro

zx O presidente da Câmara

Municipal da Nazaré, Walter

Chicharro, considera que tem

reunidas as condições para ser

candidato à presidência da enti-

dade regional de turismo, que irá

a eleições em meados do próximo

ano.

O socialista diz que tem vindo a reco-

lher apoios para vir a suceder a Pedro

Machado, atual presidente da entidade

regional de turismo, cujo mandato ter-

mina em 2023.

Em entrevista aos jornais do grupo

Diário de Coimbra, Walter Chicharro

destaca os resultados alcançados no seu

concelho em termos turísticos e

económicos, e admite que tem reunidas

as condições para ser candidato, no

próximo ano, à presidência da entidade

regional de turismo, para a qual tem

vindo a recolher apoios.

Pedro Machado foi reeleito para a li-

derança da Turismo Centro de Portugal,

em julho de 2018, num mandato que ter-

mina no próximo ano e que o responsá-

vel não poderá renovar, uma vez que

chegou ao limite de mandatos na enti-

dade regional de turismo.

Walter Chicharro tem 52 anos, é pre-

sidente da Câmara Municipal da Nazaré

desde 2013 e também está em fim de

ciclo devido à limitação de mandatos

autárquicos. zx JL

zx O novo secretário-geral do

PCP anda pelo país com a cam-

panha "Fazer das injustiças força

para lutar", cujo objetivo é a defe-

sa dos direitos dos traba-

lhadores, e esteve no passado dia

1 de dezembro, no concelho da

Nazaré, para um comício onde

acusou o PSD, a Iniciativa

Liberal e o Chega, de se juntarem

ao PS na política fiscal seguida

pelo Governo.

Paulo Raimundo falou da desigual-

dade na distribuição da riqueza e disse

que é "urgente travar este rumo acele-

rado de empobrecimento de amplas

camadas da nossa sociedade. A popu-

lação sofre os impactos diretos do

aumento dos custos de vida e a perda

do poder de compra. A pobreza com-

bate-se com o aumento dos salários,

das reformas e das pensões."

Para o novo dirigente comunista, "as

medidas mais significativas apresen-

tadas pelo PCP mereceram o mesmo

chumbo por parte do PS, com o PSD,

Iniciativa Liberal e o Chega, juntos, ou à

vez, que acompanharam este voto ou se

abstiveram."

"O Partido Socialista dê as voltas que

quiser, escolheu o seu caminho e trilha-

o ao lado do PSD, da Iniciativa Liberal e

do Chega, e é esse o grande problema

com que nos confrontamos."

Valado dos Frades foi a freguesia que

acolheu o comício. A Junta é presidida

por um autarca eleito pela CDU. A ouvir

o novo secretário-geral do PCP estavam

três centenas e meia de pessoas, a

quem manifestaram uma receção

entusiástica que não deixou Paulo

Raimundo indiferente.

"Não me tinham dito que no Valado

era assim, com esta força toda." zx JL

Secretário-geral do PCP em comício
em Valado dos Frades

DR

DR
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Novas instalações da Ação Social da
Câmara da Nazaré nascem na antiga
escola primária

zx Os Serviços de Ação Social da

Câmara da Nazaré irão ser reins-

talados em novas instalações

dentro em breve, localizadas no

edifício da antiga escola pri-

mária do Bairro dos Pescadores,

na vila da Nazaré.

"Embora o espaço a intervencionar

esteja inserido num edifício com outros

serviços, este possuirá uma entrada

independente, tanto para o exterior do

edifício como para os munícipes que o

irão utilizar," explica Regina Piedade,

vereadora da Câmara Municipal com o

Pelouro da Ação Social.

Dentro do edifício ficará uma sala de

trabalho com 12 postos de trabalho. O

átrio coberto irá dar lugar a vários

espaços, para arrumos, instalações

sanitárias, sala de reuniões, dois gabi-

netes de atendimento ao público e uma

sala de espera, mantendo, ainda, um

acesso exterior a uma instalação sa-

nitária.

A intervenção integra-se no âmbito

da transferência de competências na

área da Ação Social para as Câmaras

Municipais.

"A reinstalação dos Serviços já estava

prevista há muito, tendo ganhado maior

impulso por conta das novas competên-

cias, porque sempre foi nosso objetivo

criar as condições de trabalho, de

receção a munícipes e de resposta do

gabinete a todas as valências que dis-

põe, e, ao mesmo tempo, promover a

facilidade de acessibilidade a espaços e

edifícios públicos a todos e a todas." zx JL

DR

zx O Centro Qualifica da CERCI-

NA concorreu ao programa Proje-

tos Locais Promotores de Quali-

ficações (PLPQ), enquadrado no

Plano de Recuperação e

Resiliência.

É objetivo deste programa promover a

aprendizagem e o aumento das com-

petências de literacia entre os adultos

com baixas qualificações, através de

respostas ajustadas às características

particulares desta população, bem como

garantir que a melhoria das suas com-

petências resulte numa certificação.

No âmbito da candidatura, a CERCI-

NA pretende constituir uma rede de par-

ceiros de forma a chegar mais facil-

mente a estes públicos e, assim, mobi-

lizar os adultos de muito baixas qualifi-

cações para a participação em proces-

sos de educação de nível B1/B2/B3.

"Neste sentido, serão estabelecidos

protocolos com várias instituições da

região, numa lógica de maior proximi-

dade ao público-alvo", refere aquela enti-

dade.

Criar condições propícias à partici-

pação dos adultos em percursos de

qualificação, minimizando riscos de

desistência e otimizando as taxas de

certificação nos níveis correspondentes

ao ensino básico (B1/B2/B3); potenciar a

integração dos ativos no mercado de tra-

balho e possibilitar outras ofertas dife-

renciadoras para a população inativa, são

os principais objetivos dos PLPQ. zx JL

CERCINA realiza
assembleia geral
no dia 28 de
dezembro

zx A CERCINA convocou os coo-

peradores para uma sessão

ordinária da assembleia geral, que

irá decorrer no próximo dia 28 de

dezembro, pelas 14:30 horas, na

sede da CERCINA.

A sessão destina-se à apresen-

tação, apreciação e votação do Plano

de atividades e da Conta de

Exploração Previsional e Orçamento

de Investimentos e Desin-vestimen-

tos para o ano de 2023.

Outros assuntos de interesse

para a instituição serão, igual-

mente, alvo de debata na sessão

agendada.zx

zx Assinalou-se, no passado dia 3

de dezembro, o Dia Internacional

das Pessoas com Deficiência.

O dia, lançado pela Organização das

Nações Unidas (1992), procura chamar a

atenção para os benefícios de uma

sociedade inclusiva e acessível, a todos e

a todas, com o intuito de promover o

empoderamento das comunidades, e,

em particular, das pessoas com deficiên-

cia, bem como, mobilizar para a di-

gnidade, o bem-estar e os direitos indivi-

duais.

Vivemos, na atualidade, diversas

crises complexas. Uma pandemia, a

guerra no leste da Europa, que envolve a

Rússia e a Ucrânia, mudanças climáticas

e, consequentemente, o agudizar da

crise económica. São situações que se

apresentam como grandes desafios

humanitários, mas constituem-se como

um desafio ainda maior para as pessoas

em situação de vulnerabilidade, como as

portadoras de deficiência.

Importa, pois, que, enquanto comu-

nidade, "não deixemos ninguém para

trás", o grande lema da Agenda 2030 para

o Desenvolvimento Sustentável. Nesta

senda, e sob o tema: Soluções transfor-

madoras para o desenvolvimento inclu-

sivo - papel da inovação no fomento de

um mundo acessível e equitativo", a

Câmara Municipal da Nazaré assinala

este Dia Internacional das Pessoas com

Deficiência, com a disponibilização de

um folheto que reúne informação sobre

apoios e benefícios dirigidos às pessoas

com deficiência, realizado pelo seu

Balcão da Inclusão, informa a Vereadora

da Câmara da Nazaré, com o Pelouro da

Ação Social e dos Direitos Socais,

Regina Piedade, acrescentando que este

procura ser um "instrumento empode-

rador e de fácil utilização pela comu-

nidade e, principalmente, para as pes-

soas com deficiência e seus familiares.

É um pequeno contributo para que

todos e todas sejam cada vez mais,

cidadãos e cidadãs conscientes dos

seus direitos." zx JL

Nazaré assinala Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência com informação sobre direitos

Centro Qualifica CERCINA apresenta candidatura
a Projeto Local Promotor de Qualificações

DR
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Nazaré

zx O mar, o surf e a devoção a

Nossa Senhora da Nazaré são

alguns dos pontos em comum

Uma delegação da Real Villa de

Teguise, situada na Ilha de Lanzarote,

arquipélago das Canária, em Espanha,

deslocou-se, no passado dia 26 de

novembro, aos Paços do Concelho da

Nazaré, para a assinatura da Carta de

Geminação entre as duas vilas.

Para Oswaldo Betancort Garcia,

Alcalde do Ayuntamiento de Teguise,

"com este acordo somos irmãos". O

autarca sublinhou a importância das

atividades a desenvolver entre os dois

Municípios ao afirmar que agora "é pre-

ciso trabalhar muito por Lanzarote e

Nazaré".

Teguise, onde se localiza uma aldeia

com o nome Nazaret, assinou o proto-

colo de apoio à candidatura do Culto de

Nossa Senhora da Nazaré a Património

Imaterial da Humanidade da UNESCO

"atendendo que a sua população,

devota do milagre de Nossa Senhora da

Nazaré, cresceu à sombra da lenda",

refere o documento assinado, acres-

centando que aquela vila "integra o

inventário de todos os sítios e manifes-

tações da Senhora da Nazaré no

mundo, sendo uma das componentes

da Candidatura."

Walter Chicharro manifestou von-

tade de "cumprir este compromisso

todos os dias".

"O importante das geminações é

cumpri-las diariamente, fazer trocas

culturais, desportivas, e promover os

municípios parceiros irmãos nas nos-

sas campanhas de promoção em feiras

dedicadas a esse fim."

Walter Chicharro sublinhou a

importância do dia da assinatura do

protocolo e que agradeceu o apoio de

Teguise à candidatura do culto mariano

a Património Imaterial da UNESCO,

porque "acredito que esta caminhada

está no caminho para se concretizar, o

que será um momento marcante para a

vila da Nazaré e para todos os que têm

N.S Nazaré como padroeira e que nos

têm ajudado."

Pelo acordo assinado os Municípios

declararam o objetivo de dialogar, tro-

car experiência e desenvolver todas as

ações conjuntas suscetíveis de os

enriquecer mutuamente, em todos os

domínios relevantes. zx JL

Municípios da Nazaré e Teguise 
assinaram o acordo de geminação

zx O Comando Territorial de

Leiria, através do Núcleo de

Proteção Ambiental (NPA) de

Caldas da Rainha, apreendeu

1.200 quilos de meixão junto ao

afluente do Rio Alcobaça, na

localidade de Quinta Nova, no

concelho da Nazaré, entre os

dias 7 e 8 de dezembro.

No âmbito de uma ação de fisca-

lização para deteção de atos ilegais

nos recursos hídricos, nomeadamente

a pesca ilegal ao meixão (Anguilla

anguilla), os elementos do NPA dete-

taram duas redes de pesca com

malha proibida, no afluente do Rio

Alcobaça, nomeadamente, rede

mosquiteira, que continham o meixão.

As redes foram apreendidas e o

meixão devolvido ao habitat natural.

Os factos foram comunicados ao

Tribunal Judicial de Leiria.

A enguia europeia, (Anguilla anguil-

la), que na fase larvar é conhecida por

enguia juvenil/meixão, é uma espécie

considerada em perigo de extinção,

sendo alvo de grande redução devido

à sua pesca ilegal, que impede o nor-

mal ciclo de reprodução, colocando

em causa a sustentabilidade da espé-

cie.

O valor do meixão, no mercado

final (países europeus e asiáticos),

varia consoante os meses e pode

alcançar um valor de seis mil euros

por quilo. zx

zx A Câmara da Nazaré recebeu a

minuta do acordo com IRU que

garante o financiamento a 100% da

estratégia local de habitação.

O plano local foi aprovado há dois anos,

mas vê, agora, a oportunidade de se con-

cretizar e dar condições condignas de

habitação a mais de 90 famílias do conce-

lho.

A perspetiva da Câmara aponta para a

entrega das primeiras casas em 2025,

que admite alargar a estratégia a mais

famílias com carências de habitação.

Walter Chicharro assegura que neste

espaço de tempo tem sido realizado tra-

balho para garantir a concretização do

projeto rapidamente.

"O trabalho que tem sido feito até à

data foi o de identificação de terrenos,

onde estas casas podem ser construídas

e a ideia é construi-las nas três fregue-

sias", explicou o Presidente da Câmara. zx

Estratégia local
de habitação pode começar
a ser implementada

Apreensão de mais
de um quilo de meixão

Colónias de gatos em cresci-
mento no Porto da Nazaré

zx Os habitantes da Nazaré estão

alarmados com o crescimento das

colónias de gatos no Porto da

Nazaré, falando em "praga" incenti-

vada pelos apreciadores destes ani-

mais que "lhes construem abrigos e

os alimentam diariamente."

"A situação tem vindo a piorar, com o

constante aumento do número de animais

que vagueiam pelo porto, em busca de

comida, chegando a rasgar os sacos de lixo

das papeleiras".

Segundo fontes contactadas pelo Região,

a situação é do "conhecimento de todos,

nomeadamente da Autoridade Portuária,

pois acontece junto à entrada norte,

ninguém faz absolutamente nada o que nos

leva a pensar que dentro de pouco tempo o

Porto da Nazaré se tornará no maior gatil

do país". zx JL

Novo canil terá capacidade
para acolher 100 animais

zx A obra de expansão do

Centro de Recolha Animal da

Nazaré está prestes a ficar

concluída

O vereador da Câmara da Nazaré,

responsável pelo canil, Orlando

Rodrigues, explica que o novo

espaço "terá duas salas para con-

tenção de animais perigosos, um

espaço de arrumos e arrecadação de

rações, duas celas destinadas a ou-

tros animais,

sala de tratamento, espaço

administrativo e 60 celas com

capacidade máxima para 100 ani-

mais, que está quase esgotada, mas

ainda conseguimos dar resposta".

O vereador referiu-se à dificul-

dade em encontrar recursos

humanos para ficar com tarefas no

canil.

"A nossa grande dificuldade está

em recrutar pessoal. Não é fácil

encontrar pessoal com perfil para

aquele espaço. Temos, neste

momento, duas pessoas, a colabo-

ração da GRUVA ao fim-de-semana,

mas não tem sido fácil encontrar

pessoas com o perfil indicado para

aquele serviço." zx JL
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zx O Montebelo Alcobaça

Historic Hotel de cinco estrelas

abriu, no passado dia 19 de

novembro, no Mosteiro de Alco-

baça.

A cerimónia contou com a presença

de diversas invidualidades, entre as

quais, o Presidente da República de

Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, e o

Presidente da República portuguesa,

Marcelo Rebelo de Sousa.

O Grupo Visabeira investiu 24,5 mi-

lhões de euros na recuperação do

Claustro do Rachadouro, uma das alas

do monumento classificado Património

Mundial da UNESCO, com um projeto

do arquiteto Eduardo Souto Moura,

onde passaram a existir 91 unidades de

alojamento (entre quartos singles e

duplos, quartos familiares, suítes e

uma master suíte).

O conceito do arquiteto detentor do

Prémio Pritzker, o mais relevante

prémio internacional no universo da

arquitetura, "para ressuscitar o vetusto

edifício foi inspirado no minimalismo e

desapego da vida conventual, limpando

o mesmo das inúmeras intervenções

mais recentes e recuperando o espírito

que marcou o imóvel ao longo dos sécu-

los", divulgou o grupo Visabeira, deten-

tor da cadeia Montebelo Hotels &

Resorts.

O autor do projeto "conseguiu

destacar o virtuosismo e qualidade de

materiais nobres como a pedra, a

madeira, as peles, o aço, o betão e o

vidro, em perfeita união com as secu-

lares raízes do edifício e o irrepreensí-

vel respeito pelas pré-existências e

pela história do mosteiro", refere,

ainda, o grupo em comunicado.

Souto Moura foi, também, respon-

sável pelo design do mobiliário, espe-

cialmente desenvolvido para o hotel e

pela decoração do espaço edificado no

Mosteiro de Alcobaça (distrito de

Leiria), datado do século XII,

Património Mundial da Unesco desde

dezembro de 1989.

O investimento de 24,5 milhões de

euros resultou num "exemplo de como

a articulação entre a atividade privada

e o património público dá respostas à

recuperação e manutenção de espaços,

tendo a intervenção constituído uma

responsabilidade incomensurável,

dadas as condições de degradação em

que se encontrava aquela ala do monu-

mento".

"A intervenção representa um

enorme desafio à capacidade de enge-

nharia e de adaptação do espaço ao

conforto e segurança que contemplam

a experiência hoteleira contem-

porânea" integrando o património "har-

monicamente nas necessidades fun-

cionais da unidade hoteleira, sem

perder o espírito do edificado". zx PA

Alcobaça

Visabeira inaugurou hotel de luxo
no Mosteiro de Alcobaça

DR

zx O Mais Alternativas Sénior,

projeto de inovação social

apoiado pela Câmara Municipal

de Alcobaça, fruto da iniciativa

inovadora da Associação de

Bem-Estar Social e Recreativa

de Alpedriz, obteve o 1ª lugar

na categoria Saúde+ dos

Prémios de Boas Práticas de

Envelhecimento Ativo e Saudá-

vel na Região Centro.

Na quinta edição, estes galardões

são atribuídos pela Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Centro no contexto dos

seus objetivos de desenvolvimento

regional e valorização das dinâmicas

territoriais e visam potenciar o reco-

nhecimento e a divulgação dos proje-

tos e iniciativas que promovem o

envelhecimento ativo e saudável na

região Centro.

O Mais Alternativas sénior é um

projeto apoiado pela Câmara

Municipal de Alcobaça (na condição

de investidor social), que, entre outras

terapias inovadoras, aposta no uso de

novas tecnologias para a dinamização

da comunidade sénior, com recurso a

óculos de realidade virtual. Está a ser

implementado em 11 IPSS do conce-

lho, impactando diretamente cerca de

110 idosos institucionalizados.

"O caráter inovador e ambicioso

deste projeto tem permitido obter

resultados muito consistentes a nível

dos índices de satisfação e de felici-

dade dos nossos idosos, pois per-

mite-lhes ter uma experiência senso-

rial que extravasa os limites físicos

da instituição onde se encontram

instalados. É um excelente exemplo

do uso das novas tecnologias para o

bem comum. Gostaria de felicitar a

IPSS de Alpedriz e a equipa jovem e

dinâmica que promove este projeto

singular apoiado pelo Município",

frisa o Presidente da Câmara

Municipal de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues. zx

CCDR Centro destaca projeto Mais Alternativas
Sénior com 1º Prémio de Boas Práticas de
Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro
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Vereadores do PS votam contra
o Orçamento da Câmara para 2023

zx Os vereadores na oposição da

Câmara de Alcobaça consideram

que o orçamento para 2023 con-

tinua a não cumprir o prometido

em 2022, sendo, em alguns

aspetos, uma cópia do ano que

está a terminar.

Para os socialistas, o primeiro ano de

governação da Câmara Municipal por

Herminio Rodrigues fica caracterizado

por "um conjunto de compromissos não

executados, por um vazio de ideias de

desenvolvimento, por uma reforma dos

serviços que não existiu, por uma dis-

tribuição aleatória e discricionária de

subsídios muitas vezes despesistas e

não sustentados em estratégias de

desenvolvimento, e por uma obsessão

de reserva financeira para garantir um

pagamento de uma dívida que ninguém

sabe se, como e quando será concretiza-

da, o que tem vindo a asfixiar o desen-

volvimento do município".

A oposição fala, ainda, da conduta do

Presidente que classifica de "menospre-

zo pelos compromissos assumidos no

orçamento de 2022 e desrespeito pelas

elementares regras de governação

democrática", apontando como exem-

plos "a falta de agendamento dos assun-

tos legalmente requeridos e na falta de

resposta aos requerimentos apresenta-

dos pelos vereadores do PS, o que

demonstra uma total ilicitude por parte

do Presidente nestas matérias".

Para os socialistas a única novidade

apresentada pelo orçamento é a "alte-

ração da data". zx PA

DR

zx O orçamento da Câmara de

Alcobaça para 2023 é de 57,8 mi-

lhões de euros, valor que foi

aprovado por maioria, na passada

quarta-feira, dia 7 de dezembro, pela

Assembleia Municipal, com os votos a

favor do PSD e contra do PS.

No próximo ano "o executivo terá em

conta medidas sociais com vista a uma

comunidade solidária, inclusiva, com

igualdade de oportunidades no acesso

à cultura, ao desporto, à saúde e bem-

estar", tendo ainda, como área prio-

ritária a educação, tendo previstos

investimentos de 4,5 milhões de euros

no parque escolar.

A substituição progressiva da frota

do município por viaturas elétricas, a

requalificação do pavilhão multiusos

"MercoAlcobaça" e a melhoria das

estradas do concelho constituem, por

sua vez, as Grandes Opções do Plano

previstas, enquanto do lado do turismo

os principais projetos previstos serão a

criação do Museu da Rádio, o projeto

de mobilidade suave entre Alcobaça e

Nazaré e a conclusão dos passadiços

em S. Martinho do Porto.

Do lado da vertente económica,

prevê-se a conclusão da Área de

Localização Empresarial da Benedita

e ampliação das zonas industriais do

casal da Areia e de Pataias.

Quanto às taxas e impostos para o

próximo ano, a Câmara reduz a sua

participação no IRS de 3,5 % para

2,5% como uma forma "de apoio às

famílias que se traduzirá numa perda

de receitas estimadas de, no mínimo

460 mil euros", explicou o Presidente

da Câmara, Hermínio Rodrigues.

A taxa de Imposto Municipal Sobre

Imóveis foi fixada em 0,3% para pré-

dios urbanos e uma redução fixa de

20 euros para famílias com um

dependente, de 40 euros para agrega-

dos com dois dependentes e de 70

euros para famílias com três ou mais

dependentes.

A Derrama, a taxa será de 1,3%

para empresas com um lucro tri-

butável superior a 150 mil euros, e

uma taxa reduzida de 1% para aque-

las que não atinjam lucros nesse

montante.

A Assembleia aprovou, ainda, o

orçamento dos Serviços Municipa-

lizados de Alcobaça, de 9 milhões de

euros, estando 1,5 milhões destina-

dos a investimentos plurianuais. zx PA

Paulo Alexandre

zx A desagregação da União de

Freguesias Pataias-Martingan-

ça foi chumbada no passado dia

8 de dezembro, em Assembleia

de Freguesia Extraordinária,

com 8 votos contra e 5 a favor.

Um grupo de cidadãos da

Martingança pedia o regresso à con-

figuração política do passado, mas a

pretensão, com base no único artigo

legal que permitia o debate sobre o

tema, foi reprovada.

O Presidente da União de

Freguesias, Valter Ribeiro, confirmou

que "a proposta foi recusada" e que

as hipóteses da Martingança voltar a

ser uma freguesia independente

dependerão da "lei geral", sendo que

"se torna mais complicado, uma vez

que a lei geral exige determinados

requisitos que, provavelmente, a

Martingança não conseguirá apre-

sentar."

Do lado de quem defende a sepa-

ração, reconhece-se que "por parte

da lei não há muito a fazer."

Gonçalo Moriz, do Movimento Nós

Cidadãos, afirma que "chumbado ali"

já não existem alternativas, pois "o

processo só poderia avançar se pas-

sasse ali, seguindo para a Assem-

bleia Municipal e depois para a

Assembleia da República, que pode-

ria decidir o que fazer."

As freguesias foram agregadas no

âmbito da Reorganização Adminis-

trativa do Território das Freguesias,

tendo, no concelho de Alcobaça, pas-

sado a existir a União das freguesias

de Alcobaça e Vestiaria, Alfeizerão,

Aljubarrota (por agregação de

Prazeres e São Vicente) Agregação

Aljubarrota, União das freguesias de

Coz, Alpedriz e Montes, Bárrio,

Benedita, Cela, União das freguesias

de Coz, Alpedriz e Montes, Évora de

Alcobaça,

Maiorga, União das freguesias de

Pataias e Martingança, União das

freguesias de Coz, Alpedriz e

Montes, União das freguesias de

Pataias e Martingança, São Martinho

do Porto e Turquel. zx

Assembleia de Alcobaça aprova 
orçamento de 57,8 milhões de euros

Desagregação da União de Freguesias
Pataias-Martingança chumbada
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BUPi de Alcobaça estará em funcionamento
durante um ano e meio

zx  O Balcão Único do Prédio

(BUPi) abriu no passado dia 14 de

novembro, no edifício da Biblio-

teca Digital, situado no Jardim

do Tribunal (Praça João de Deus

Ramos), para apoiar gratuita-

mente os proprietários de pré-

dios rústicos e mistos no mapea-

mento, entendimento e valoriza-

ção do território.

Através deste balcão, que funcionará

durante um ano e meio, os propri-

etários podem localizar e registar os

seus terrenos de forma gratuita. Os

direitos de propriedade só ficam garan-

tidos com o registo dos terrenos na con-

servatória 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, o

proprietário deverá apresentar a loca-

lização da sua propriedade, identifican-

do-a através do desenho dos limites

antes de fazer o registo.

"Este serviço permite aos propri-

etários de terrenos não urbanos (mis-

tos e rurais) cumprirem de forma gra-

tuita e informatizada a obrigatoriedade

legal de os registarem. A gratuitidade

deste registo tem a validade de 4 anos.

Este gabinete estará em funcionamento

durante um ano e meio nestas insta-

lações, mas também queremos alargar

o serviço para as juntas de freguesia

através de um sistema de marcação,

que passará a funcionar entre fevereiro

e março do próximo ano. Com este

alargamento do BUPi, estamos a

reforçar a política de proximidade per-

mitindo que pessoas mais idosas e/ou

de mobilidade reduzida possam re-

solver a sua situação sem terem de se

deslocar à sede de concelho", explicou o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues, em con-

ferência de imprensa de apresentação

do balcão.

O BUPi de Alcobaça representa um

investimento municipal de cerca de 135

mil euros financiados a 100% por fun-

dos comunitários.

Durante o próximo ano e meio,

prevê-se o registo de cerca de 32 mil

parcelas.

Herminio Rodrigues sublinhou "a

importância deste registo tendo em

conta a possibilidade (ainda não oficial)

de o Estado colocar os terrenos não

registados na Conservatória numa

bolsa. Para evitar correr riscos

desnecessários, os proprietários de-

verão apenas trazer a caderneta predi-

al para este balcão, fazer o desenho do

terreno com ajuda dos técnicos do BUPi

e das ferramentas digitais concebidas

para este efeito."

O registo dos terrenos poderá ser

feito no seu BUPi local ou online -

https://bupi.gov.pt/ zx 

zx A Ministra da Coesão

Territorial, Ana Abrunhosa, efetu-

ou, no passado dia 5, uma visita

de cortesia à empresa de cerâmi-

ca Perpétua, Pereira & Almeida,

em Évora de Alcobaça, onde elo-

giou a boa taxa de execução dos

fundos comunitários.

"O facto de Alcobaça ser, no âmbito do

Portugal 2020, dos concelhos com maior

número de projetos candidatados a fun-

dos comunitários num montante superi-

or a 100 milhões de euros. São números

que revelam o dinamismo desta região."

Já o Presidente da Câmara de

Alcobaça agradeceu "a presença regular

e importante da Ministra nos momentos

mais marcantes da história recente do

concelho de Alcobaça," tendo destacado

o setor da cerâmica como "um ver-

dadeiro exemplo de resiliência perante

os sucessivos constrangimentos dos

últimos anos, nomeadamente as crises

financeiras, pandémicas e mais recente-

mente energéticas."

O setor da cerâmica do concelho con-

tinua a ter um peso estratégico nas

exportações nacionais de produtos

cerâmicos, representando 17%.

O presidente da APICER - Associação

Portuguesa das Indústrias de Cerâmica

e Cristalaria, José Manuel da Cruz

Pratas, referiu que são "mais de mil mi-

lhões de euros" que o setor gera anual-

mente a nível de volume de negócios.

O Presidente da Câmara, Hermínio

Rodrigues, lançou, ainda o desafio à

Ministra da Coesão Territorial para

apoiar a criação do Centro de

Investigação e Experimentação Agrícola,

Gastronómica e Tecnológica, "um proje-

to estrutural e estratégico que, pela sua

dimensão económica, social e cultural,

irá reforçar os índices de coesão territo-

rial do concelho de Alcobaça." zx  PA

Ministra da Coesão Territorial destaca
execução de fundos comunitários no
concelho de Alcobaça

zx O prolongamento dos

horários das creches passa a

ser uma realidade nos conce-

lhos de Alcobaça e da Nazaré

após a assinatura do protocolo

de apoio celebrado entre 11

IPSS (8 do concelho de Alcobaça

e 3 da Nazaré) e o Centro

Regional Distrital de Segu-

rança Social de Leiria

O protocolo, assinado no passado

dia 2 de dezembro, determina que as

creches com horário de 7 horas pos-

sam praticar um horário superior a

11 horas de funcionamento caso 30%

dos utentes (pais e encarregados de

educação) de cada instituição mani-

festem essa necessidade. Nestas

situações, a Segurança Social irá

comparticipar a instituição sendo o

horário alargado entre as 07h30 e as

19h00.

"Esta é uma medida de apoio dire-

to às famílias que permite assegurar

o conforto e a segurança das nossas

crianças, enquanto os pais cumprem

as suas obrigações profissionais.

Enquanto Município, saudamos a

continuidade desta iniciativa por

parte do Centro Regional Distrital de

Segurança Social de Leiria que dá

resposta às exigências do atual con-

texto social e laboral", afirmou o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues. zx PA

Creches da região recebem apoio da Segurança
Social para alargamento do horário

DR

DR
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Serviços Municipalizados de Alcobaça
distinguidos com selo de qualidade
do regulador ERSAR

Paulo Alexandre

zx  Foram entregues, na passada

terça-feira, 22 de novembro, os

diplomas que formalizam a

atribuição dos selos de qualidade

pela Entidade Reguladora dos

Serviços de Água e Resíduos

(ERSAR).

Os Serviços Municipalizados de

Alcobaça foram novamente contemplados

com o "Selo de Qualidade Exemplar de

Água para Consumo Humano", titulo que

já tinham conquistado em 2017 e 2018.

As distinções são atribuídas pela

ERSAR a entidades gestoras que prestam

serviços de abastecimento público de

água, saneamento de águas residuais

urbanas e gestão de resíduos urbanos e

que se destacaram pelo seu bom desem-

penho, no ano de 2021, em diferentes ca-

tegorias.

Indicadores como água segura, perdas

reais de água, ocorrência de falhas no

abastecimento, reciclagem de resíduos

de recolha seletiva, resposta a recla-

mações e cobertura de gastos são alguns

dos parâmetros avaliados pela entidade

reguladora.

"Este reconhecimento por parte do

regulador representa para o Município a

assunção de todo um trabalho de quali-

dade realizado pelos SMA mas também

uma forma de responsabilização para

manter este nível de serviço de excelên-

cia que a ERSAR justamente preconiza.

Num contexto adverso, de crise económi-

ca e energética, a boa gestão dos nossos

recursos é uma exigência que nos com-

pete a todos enquanto munícipes e

cidadãos", apela o Presidente da Câmara

Municipal de Alcobaça, Hermínio

Rodrigues. zx 

DR

zx  Os vereadores do PS na

Câmara Municipal de Alcobaça

votaram contra o aumento de 2,7

por cento para o próximo ano

das tarifas do saneamento de

águas residuais (esgotos) e pro-

puseram a manutenção dos val-

ores atualmente em vigor da

água e saneamento.

Segundo os vereadores socialistas

Carlos Guerra, António José

Henriques e Liliana Vitorino, o aumen-

to que a autarquia propõe para o próx-

imo ano só ocorre "porque os rácios do

grau de cobertura de gastos são muito

deficitários, reconhecido pelos

Serviços Municipalizados de Águas e

Saneamento (SMAS), o que demonstra

uma ineficácia na gestão dos SMAS".

Para os socialistas, os SMAS "não

têm demonstrado iniciativas para

diminuir os custos de gestão e não têm

fiscalizado a rede, permitindo mistura

de águas pluviais com esgotos", uma

situação que provoca o aumento do

caudal a tratar e a pagar.

Os três vereadores defendem que a

regularização do Grau de Cobertura de

Gastos "não pode ser realizada através

do aumento das tarifas aos consumi-

dores", mas, ao invés, "através da me-

lhoria da gestão do serviço de sanea-

mento de águas residuais e diminuição

das despesas correntes dos SMAS que

re-presentam 84 por cento das despe-

sas". Os Vereadores notam ainda que,

do orçamento de mais de 9 milhões de

euros previsto para 2023, apenas 1,5

milhões será para investimento, situ-

ação que consideram inaceitável.

O voto contra dos vereadores do PS

ao aumento dos preços da tarifa de

saneamento é sustentado com base na

atual situação económica das famílias

e das empresas, "que não comporta

um aumento de preços desta

natureza" e com o facto da Câmara

Municipal de

Alcobaça apresentar capacidade

financeira para acomodar esta despe-

sa. "O concelho de

Alcobaça tem uma rede muito

deficitária de saneamento e já tem

uma tarifa superior a muitos conce-

lhos da zona", contrapõe os socialis-

tas, que discordam da decisão de

aumentar os preços, reafirmando que

não podem continuar a ser os consu-

midores a pagar os erros de gestão dos

SMAS. zx 

Vereadores do PS votaram contra aumento dos
preços das tarifas de saneamento e águas residuais

Paulo Alexandre

zx  Um ano após a inauguração

da requalificação e moderniza-

ção do Aproveitamento Hidroa-

grícola da Cela, a Ministra da

Agricultura e da Alimentação,

Maria do Céu Antunes regressou,

no passado dia 28 de novembro,

à Associação dos Beneficiários

da Cela, para abrir as XIII

Jornadas da FENAREG - Fede-

ração Nacional de Regantes.

Na sua intervenção de acolhimento

e de abertura dos trabalhos, o Pre-

sidente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues falou do

"excelente relacionamento entre a

autarquia a Associação de Benefici-

ários da Cela cujo excelente trabalho

desenvolvido em prol desta nobre mis-

são de modernizar a agricultura do

Concelho, contribui para o sustento e a

alimentação de famílias em todo o

mundo."

Hermínio Rodrigues apontou tam-

bém para os futuros projetos de rega-

dios no concelho de Alcobaça,

nomeadamente o da Maiorga, "para o

qual já elaborámos os estudos preli-

minares necessários. Estamos também

a estudar a criação de potenciais zonas

de regadio no Vale do Baça e em São

Martinho do Porto e Alfeizerão, para os

quais está a ser feito um levantamento

de propriedades e proprietários."

Para o autarca "a agricultura é um

setor fortemente ligado ao coração e à

identidade dos alcobacenses, fruto do

legado cisterciense. Para que se man-

tenha com esse estatuto, é preciso

água e infraestruturas modernas, dis-

tribuídas de forma eficiente e susten-

tável, para que a atividade agrícola

continue a ser economicamente viável.

Estou certo de que a Sra. Ministra

saberá materializar as nossas preten-

sões em ações concretas, nomeada-

mente a nível do financiamento." zx 

Câmara Municipal prepara novos perímetros
de rega no concelho DR
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Estátua de homenagem ao Almirante
Tamandaré herói brasileiro com 
origens no concelho da Nazaré

zx  A Marinha do Brasil home-

nageou, no passado dia 29, o

Almirante Tamandaré com a

inauguração de mais monumen-

to de homenagem ao Almirante

Joaquim Marques Lisboa, o

Marquês de Tamandaré, em

Famalicão da Nazaré, numa cer-

imónia que contou com a pre-

sença de várias individuali-

dades, entre as quais o Embai-

xador do Brasil em Portugal,

Raimundo Carreiro Silva, o

Almirante da Marinha Brasileira

André Macedo, o deputado do PS

pelo circulo de Leiria na Assem-

bleia da República Portuguesa

Salvador Formiga, Presidente da

Junta de Famalicão, José Filipe

Ramalho, e Walter Chicharro,

Presidente da Câmara Municipal

da Nazaré.

O herói brasileiro, como é chamado,

tem origens no concelho da Nazaré,

sendo filho de um natural da freguesia

de Famalicão, Francisco Marques

Lisboa, patrono de pilotagem no Brasil,

razão pela qual foi instalado mais um

monumento em sua homenagem junto

ao Centro Escolar daquela povoação.

O Almirante Joaquim Marques

Lisboa, Marquês de Tamandaré, é

Patrono da Marinha Brasileira, a

quem dedicou a sua vida num período

crítico da História daquele País, tendo

participado ativamente da formação

do Brasil, destacando-se pelos seus

feitos notáveis.

"As qualidades de Tamandaré, com-

provadas por suas ações bem-sucedi-

das, são exemplos, não somente para

os bons marinheiros, mas para os

brasileiros de todos os tempos; relem-

brá-las é um exercício de patriotismo

e inspiração. Após a Independência

do Brasil, proclamada em 7 de setem-

bro de 1822, foi preciso expulsar as

tropas lusitanas fiéis às Cortes de

Lisboa. Cedo se percebeu a necessi-

dade de criar uma Esquadra

brasileira, com homens leais, para

projetar poder e obter a adesão da

Bahia, do Maranhão, do Pará e da

Cisplatina (atual Uruguai)", lê-se no

site da Marinha Brasileira dedicado

ao almirante https://www.mari-

nha.mil.br/dphdm/historia/almirante-

tamandare

O Marquês de
Tamandaré

Nascido em 13 de dezembro de

1807, Joaquim Marques Lisboa, o

Marquês de Tamandaré, patrono da

Marinha, dedicou 66 anos de serviço à

Marinha do Brasil e participou de

episódios decisivos na formação

daquele país, a exemplo das lutas pela

independência do Brasil e a Guerra do

Paraguai.

Além de militar exemplar e exímio

marinheiro, o Almirante Tamandaré

teve trajetória marcada pela honradez

e pela extrema lealdade à jovem

Nação Brasileira, cujos interesses do

Brasil sempre estiveram acima da sua

própria vontade ou dos seus interess-

es pessoais. zx

DR

Iluminação de Natal no concelho
da Nazaré

zx A iluminação de Natal foi, ofi-

cialmente, ligada no passado dia

1 de dezembro, e até ao final da

quadra festiva irá dar mais bri-

lho às principais vias de circu-

lação e espaços onde se loca-

lizam estabelecimentos comerci-

ais no concelho da Nazaré.

A Câmara Municipal, que assume

este investimento de 75 mil euros como

mais um atrativo de visita ao concelho,

decidiu ligar as luzes das 17h30 às

00h00, no âmbito da sua política de efi-

ciência energética.

Para além das luzes, a quadra será

assinalada com as tradicionais

exposições de presépios no Centro

Cultural da Nazaré e Gare Superior do

Ascensor da Nazaré.

Na antiga lota, a exemplo de anos

anteriores à pandemia, serão instala-

dos os "Presépios Tradicionais da

Nazaré", numa iniciativa do Grupo de

Danças e Cantares da Nazaré, que o

público poderá visitar de 17 de dezem-

bro a 8 de janeiro de 2023.

Na Gare do Ascensor (Sítio, da

Nazaré), estará patente a mostra de

presépios da autoria do artesão

Custódio Santos.

A programação de Natal no

Município contempla, ainda, a oferta de

duas sessões de cinema do filme

"Estranho Mundo", no próximo dia 18 de

dezembro (11h00; 15h00), em exibição

no cineteatro da vila. zx JL

DR
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Cantora da canção "Alcobaça"
deixou-nos aos 95 anos

zx  Maria de Lourdes Resende,

que imortalizou a canção "Quem

passa por Alcobaça", morreu no

passado dia 25, em Lisboa, aos

95 anos.

Projetava ser cantora lírica, mas

gravou êxitos como "Alcobaça" e foi

eleita rainha do espetáculo, em 1956, e

por duas vezes da rádio, em 1955 e

1962.

O estilo interpretativo de Maria de

Lourdes Resende era "intimamente li-

gado ao contexto radiofónico, caracte-

rizava-se pela clareza de dicção, pela

utilização de vibrato que se seguem ao

ataque a notas sustentadas, pela explo-

ração de dinâmicas mais fortes no re-

gisto médio e agudo, e por uma colo-

cação de voz que permitia expressar

alguma dramaticidade normalmente

associada à letra", segundo a Enci-

clopédia da Música em Portugal no

Século XX (2010).

Gravou sucessos como "Alcobaça",

"Não, Não e Não", "Feia", "Nostalgia",

"Contra a Maré", "Tenho 40 Namoros",

"Montanheira", "Não percas a Espe-

rança" ou "Moleirinha", um poema de

Guerra Junqueiro musicado pelo padre

Tomás Borba durante uma carreira de

4 décadas.

Iniciou-se nos palcos com o pai,

organista na igreja de Santa Cruz, no

Barreiro, em festas escolares e em

coletividades recreativas naquela cida-

de de Setúbal.

Foi em 1945 que se candidatou como

cantora da Emissora Nacional, tendo-

se estreado nesse ano, em quartetos

vocais femininos da rádio oficial, com

os quais se apresentou nos populares

"Serões para Trabalhadores", promovi-

dos pela então Fundação Nacional para

a Alegria no Trabalho (FNAT), anteces-

sora da atual Fundação Inatel.  zx  PA

Presépio da Quinta do Acipreste com figuras à escala
real inaugurado no dia 1 de dezembro

zx  O Presépio da Quinta do

Acipreste com figuras à escala real

foi inaugurado no passado dia 1 de

dezembro.

É objetivo desta animação particular,

situada na freguesia de Évora de

Alcobaça, "trazer luz e espírito natalício a

este território".

"Procuramos, sempre, ter novidades, e

este ano decidimos presentear os nossos

visitantes com passeios na charrete do

Pai Natal. Também teremos dias abertos,

nos quais faremos visitas guiadas à

Quinta, permitindo, a todos aqueles que

ainda não conhecem este espaço, percor-

rer todos os pontos de interesse da

Quinta: o Presépio, os lagos de patos e

peixes, cascatas, os olivais e jardins, o

picadeiro, a arena, a adega, o moinho, a

eira ou o telheiro das alfaias", revela o

administrador, Eduardo Nogueira.

A Quinta do Acipreste é um

empreendimento vocacionado para a

realização de festas de casamento, bapti-

zados, eventos corporativos e outros. O

elemento diferenciador é a recriação do

ambiente rural das quintas tradicionais

por intermédio de espaços e ambientes

que evocam a cultura e a tradição agríco-

la da região de Alcobaça. zx 

DR

"Manjar Real" foi o doce vence-
dor da 24.º Mostra Internacional
de Doces e Licores Conventuais

zx  O vencedor do Melhor Doce

Conventual da 24.º Mostra Internacio-

nal de Doces e Licores Conventuais de

Alcobaça, que decorreu de 17 a 20 de

novembro, no Mosteiro de Santa Maria

de Alcobaça, foi o da Pastelaria Alcôa

(Alcobaça), com o nome: "Manjar Real".

As menções Honrosas foram para o Atelier

do Doce (Alcobaça), com  "Pão-de-Ló de

Alfeizerão", a Casa dos Doces Conventuais

(Alcobaça), com "Papão D'anjo", e Abadia de

Herkenrode (Bélgica), com  "Pralines Belges".

O Melhor Licor Conventual foi para o

Mosteiro de Singeverga (Santo Tirso), com o

Licor de Singeverga.

Já o autor da melhor compota foram as

Monjas Cistercienses de São Bento da Porta

Aberta (Rio Caldo), com a "Compota de

Pêssego com Menta Fresca". zx 

PUB.
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CARTÓRIO DE NAZARÉ

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Certifico para efeitos de publicação que, por escritura lavrada no dia vinte e quatro de Outubro de

dois mil e vinte e dois, exarada de folhas dois a folhas quatro, do Livro de Notas para escrituras diver-

sas número Cento e Dezasseis-S, do meu Cartório, sito na Avenida de Olivença, nº 153, rés-do-chão,

Nazaré, Manuel Joaquim Sousa Ascenso, nif. 116.981.296 e mulher Laura Maria Correia de

Matos, nif. 146.592.425, ambos naturais da freguesia e concelho de Nazaré, casados sob o regime da

comunhão geral, residentes na Rua das Eiras, nº 1, em Fanhais, Nazaré, declararam que, com

exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis, não contíguos entre

si, e todos localizados na freguesia e concelho de Nazaré: Um:-Prédio rústico, situado em Rio, com-

posto de pinhal, cultura arvense de regadio e pastagem, com a área de três mil quatrocentos e

quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com António José Sousa Carreira, do sul com José

António Almeida Vinagre, do nascente com caminho, do poente com José António Oliveira, inscrito na

matriz rústica cadastral sob o artigo 169 secção S, com o valor patrimonial tributável IMT actua-

lizado de €2.044,07 não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré; Dois:-Prédio rústi-

co, situado em Covão da Matilde, composto de pinhal, com a área de quatro mil duzentos e vinte me-

tros quadrados, a confrontar do norte com Joaquim Alexandre Rodrigues de Matos, do sul com

António Rodrigues Moita, do nascente com Rui Pereira Salgueiro e do poente com Celvi Lda, inscrito

na matriz rústica cadastral sob o artigo 22 secção C1-C3, com o valor patrimonial tributável IMT

actualizado de €392,26 não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré; Três:-Prédio

rústico, situado em Troncão, composto de pinhal, com a área de mil setecentos e trinta metros

quadrados, a confrontar do norte com Manuel Vitorino da Silva, do sul com José António Oliveira, do

nascente com António Jesus Carreira e do poente com José Duarte, inscrito na matriz rústica cadas-

tral sob o artigo 265 secção S, (proveniente do artigo rústico 88 secção S) com o valor patrimoni-

al tributável IMT actualizado de €177,30 não descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré,

e atribuem aos identificados imóveis os valores iguais aos correspondentes valores patrimoniais tri-

butáveis IMT. Que começaram a possuir os imóveis referidos em data que não sabem precisar do

mês de Janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, mediante compra meramente verbal que

fizeram a João Matias de Sousa e mulher Laurinda Correia Rodrigues de Matos, residentes na vila e

freguesia de Valado dos Frades, concelho de Nazaré, ele já falecido, não sendo possível formalizar

agora a correspondente escritura pública. Que, desde então, foram eles justificantes que sempre pos-

suíram os referidos prédios rústicos, administrando-os com o conhecimento das pessoas da fregue-

sia e vizinhos, mantendo as culturas, recolhendo as resinas, promovendo desbaste e corte da

madeira, retirando todas as utilidades, tendo pago contribuições e impostos, sendo reconhecidos por

todos como únicos donos, fazendo-o com a convicção de não lesarem direito alheio, de forma con-

tínua, pacífica e publicamente, à vista de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que

fosse, desde o seu início. Que, tendo mantido tal posse, há mais de vinte anos, com as enunciadas

características, adquiriram os mencionados imóveis por usucapião, que ora invocam, a qual dada a

sua natureza não é susceptível de se comprovar pelos meios extrajudiciais normais. Que desta jus-

tificação de direitos não resulta nenhum fracionamento ilícito ou proibido, dado que os transmitentes

da posse, os antepossuidores, não eram titulares de quaisquer prédios rústicos confinantes com os

prédios acima identificados, dos quais se desconhece qualquer outra proveniência matricial anteri-

or, além da indicada para o prédio número três. ---------------------------------------------------------------

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

ou altere o respectivo conteúdo. ------------------------------------------------------------------------------------

Cartório de Nazaré, 24 de Outubro de 2022

O Notário

(Saulo Mota Tavares) 

Conta registada sob o nº 100
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Alcobaça

zx A Câmara de Alcobaça foi

reconhecida pelas atividades

desenvolvidas no âmbito da

Bandeira Azul durante o 8º

Seminário Nacional da Bandeira

Azul, realizado nos dias 6 e 7 de

dezembro, em Torres Vedras, dia

em que foi atribuído o diploma de

Menção Honrosa pelo reconheci-

mento do "excelente desempenho

nas Atividades de Educação

Ambiental" realizadas durante o

passado verão.

O prémio foi entregue pela ABAE -

Associação Bandeira Azul da Europa à

Câmara Municipal de Alcobaça,

O Programa Bandeira Azul exige que

as praias candidatas sejam identifi-

cadas e que apresentem excelente

qualidade da água. No concelho de

Alcobaça, foram galardoadas com a

Bandeira Azul na época balnear de

2022, as praias de Paredes de Vitória e

de São Martinho do Porto.

A candidatura à Bandeira Azul em

cada época balnear integra um progra-

ma de atividades de Educação

Ambiental, da responsabilidade do

Município de Alcobaça. Em 2022, o

tema foi "Recuperação de Ecossis-

temas", sendo a maioria das atividades

programadas durante a época balnear

e nas praias que se candidatam ao

galardão.

Para o Presidente da Câmara

Municipal, Hermínio Rodrigues, "este é

um trabalho de valorização ambiental

das nossas praias que incide direta-

mente nas pessoas. Com estas ativi-

dades, estamos a contribuir para uma

consciencialização ambiental comum

que garanta para as gerações futuras

as melhores condições de usufruto das

nossas praias." zx

Câmara de Alcobaça reconhecida
pelas atividades desenvolvidas
no âmbito da Bandeira Azul

Colisão entre veículo
ligeiro e motociclo
causa um morto

zx Um acidente na estrada que liga

Valados do Frades, concelho da

Nazaré, a Casal da Areia, Alcobaça,

ocorrido às 17h49, do passado dia 5

de dezembro, fez uma vítima mortal.

Um homem de 50 anos foi a vítima

de uma colisão entre um motociclo e

um veículo ligeiro de passageiros em

Casal da Areia, no concelho de

Alcobaça, informaram fontes da GNR

e do Comando de Operações de

Socorro de Leiria, CDOS.

"A vítima mortal, de 50 anos, era o

condutor do motociclo", informou o

comandante dos Bombeiros de

Alcobaça, Leandro Domingos.

De acordo com a mesma fonte, o

óbito foi declarado no local e o corpo

foi transportado para o Instituto de

Medicina Legal de Leiria.

No local do acidente estivem 14

operacionais apoiados por cinco via-

turas dos Bombeiros de Alcobaça, do

INEM e da GNR. zx

Mulher abordava
idosos para oferecer
serviços sexuais.

zx Dois jovens, de 21 e 18 anos,

foram detidos pela Guarda Nacional

Republicana por roubos e furtos, na

localidade de Alfeizerão.

A detenção aconteceu no âmbito de

uma investigação a nove roubos por

esticão e três furtos que tiveram

lugar em Pataias, Alcobaça, São

Martinho do Porto, Caldas da Rainha,

Peniche, Torres Vedras e Lourinhã,

ocorridos desde julho do corrente

ano.

Os militares da GNR encetaram

diligências de investigação que per-

mitiram intercetar os suspeitos na

localidade de Alfeizerão.

De acordo com as autoridades, o

casal abordava as potenciais vítimas,

preferencialmente idosos, à saída de

mercados, feiras ou supermercados,

mendigando por esmola e/ou ofereci-

mento de serviços de cariz sexual.

Ao recusarem, as vítimas eram

alvo de roubo por esticão. Após con-

sumar os roubos, a suspeita coloca-

va-se em fuga em direção ao suspeito

masculino, que aguardava pela cúm-

plice numa viatura, com a qual

fugiam do local.

Da busca realizada ao veículo,

resultou a apreensão de um relógio,

proveniente de um dos roubos prati-

cados pelos suspeitos. zx

zx BREVES

DR

Plano Municipal de Defesa
da Floresta foi aprovado

zx O Plano Municipal de Defesa

da Floresta (PMDF) apresenta-

da e aprovado por unanimidade

durante a reunião da Comissão

Municipal de Gestão Integrada

de Fogos Rurais.

O documento faz um diagnóstico do

território com base em parâmetros

como a caracterização demográfica,

topográfica, climática, entre outros e

define um conjunto de ações que

serão implementadas pelo Serviço

Municipal de Proteção Civil, respon-

sável pela elaboração do PMDF, com o

contributo das entidades que compõe

a Comissão.

"Este plano deve ser um documen-

to vivo e em constante atualização,

dado o contexto de mudança e de rá-

pida evolução em que vivemos. Será

um plano ao serviço da comunidade,

dinâmico e promotor da segurança

das nossas populações", afirmou o

Presidente da Câmara Municipal de

Alcobaça.

Após a sua aprovação em sede da

Comissão, o PMDF de Alcobaça será

agora submetido ao ICNF.

A reunião da Comissão Municipal

de Gestão Integrada de Fogos Rurais

foi presidida por  Hermínio Rodrigues

e contou com a presença do Vereador

do Pelouro da Proteção Civil, Paulo

Mateus, do Coordenador Municipal

de Proteção Civil, Nélio Gomes e

pelos respetivos representantes das

entidades GNR, Comandantes dos

Corpos de Bombeiros de Alcobaça,

Benedita, Pataias e São Martinho do

Porto, ICNF, E-Redes, REN, Brisa,

Juntas de Freguesias e da Associação

de Produtores Florestais dos Conce-

lhos de Alcobaça e Nazaré. zx PA

Metade da Produção da Maçã de
Alcobaça vai para o Brasil

zx Mais de 50% da produção da

maçã de Alcobaça é destinada à

exportação, estando o Brasil na

frente dos mercados consumi-

dores deste produto de origem

certificada.

Segundo o presidente da Associação

dos Produtores de Maçã de Alcobaça

(APMA), Jorge Soares, "o mercado de

exportação da maçã de Alcobaça deverá

atingir este ano os 20% da produção e

mais de 10% das maçãs são destinadas

ao Brasil".

De acordo com o mesmo responsável,

a aposta no mercado brasileiro surge no

âmbito do "Projeto de Promoção Maçã de

Alcobaça em Mercados Externos", o que

representa um investimento de 650 mil

euros, comparticipado em 85% pela

Comunidade Europeia.

A escolha do Brasil para escoamento

da produção deste ano está relacionada

com o facto dos seus consumidores priv-

ilegiarem o sabor.

A produção deste ano traduziu-se em

menos quilos, embora na mesma quan-

tidade que anis anteriores. A diferença

está no tamanho da produção, que se

traduziu em frutos mais pequenos, mas

"com mais sabor."

O projeto de posicionamento baseado

no conceito 'Atlantic Apple', dadas as

suas características adquiridas com as

interações muitos específicas entre a

maresia do atlântico e o 'terroir' da área

de produção" foi apresentado, recente-

mente, em Óbidos, tendo Jorge Soares

admitido que a intenção de novas candi-

daturas a projetos de promoção poderá

incidir num de três mercados interna-

cionais: países árabes, Espanha ou

Inglaterra.

A APMA é constituída por 22 associa-

dos, empresas e organizações de produ-

tores que produzem Maçã de Alcobaça

IGP, tem como missão a promoção e val-

orização das maçãs qualificadas da

região Oeste. zxPA
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Cultura

zx A apresentação do livro 'O

Culto de Nossa Senhora da Nazaré

- Perspectiva Multidisciplinar' irá

acontecer em janeiro, ainda em

data a anunciar.

O livro reúne os resultados do colóquio

'O Culto de Nossa Senhora da Nazaré -

Perspetiva Multidisciplinar' e traz a públi-

co todas as comunicações que foram

apresentadas por vários autores convida-

dos do evento realizado na Nazaré, em

2020, no âmbito da Candidatura das

Práticas e Manifestações do Culto a

Nossa Senhora da Nazaré a Património

Cultural Imaterial da Unesco.

"Os seus contributos permitem apro-

fundar o estado do conhecimento sobre

as origens medievais do culto no Sítio

(Nazaré), o aumento das peregrinações

na época moderna, a expansão desta

devoção pelo mundo, acompanhando a

diáspora portuguesa, a protecção régia

ao santuário, bem como outras manifes-

tações religiosas, sociais e turísticas em

torno daquele que foi um dos mais impor-

tantes lugares sagrados portugueses e

que hoje constitui ponto de passagem

obrigatória para quem visita a Nazaré",

lê-se no site oficial desta candidatura:

(https://cultosenhoradanazare.org/).

O livro, com a coordenação de Pedro

Penteado, investigador do CEHR da

Universidade Católica Portuguesa, será

apresentado por Dóris Santos, investi-

gadora do Instituto de História da Arte da

FCH da Universidade Nova de Lisboa,

numa sessão que contará, ainda, com as

presenças de Walter Chicharro, presi-

dente da Câmara da Nazaré; Carlos

Medeiros, coordenador da Candidatura

do Culto a NSN a Património Imaterial da

Humanidade, e Paulo Fontes, professor e

investigador do CEHR da Universidade

Católica Portuguesa.

A obra está à venda na loja Praia do

Norte, localizada no Centro Cultural da

Nazaré e no Forte São Miguel Arcanjo, e

já teve uma primeira apresentação em

Lisboa, na Universidade Católica

Portuguesa, instituição responsável pela

publicação do livro.

Para o professor da Faculdade de

Teologia da UCP, Alfredo Teixeira, o livro

apresenta "a valorização da narrativa

das origens do culto, a morfologia sócio

cultural dos peregrinos, a identificação

religiosa mariana em cultos tradicionais

pré-fatimitas, o imaginário, cultura visu-

al e mundividências em torno desta

devoção, a faceta de culto multisituado, o

hibridismo de práticas turístico-reli-

giosas contemporâneas e o processo de

patrimonialização em curso no âmbito

da referida candidatura".

Pedro Penteado, do Centro de Estudos

de História Religiosa (CEHR) da UCP,

apresentou "a estrutura da obra e alguns

dos resultados alcançados pelos dife-

rentes autores que nela participaram".

De acordo com o coordenador científi-

co da obra, esta apresenta-se na "História

Social e Religiosa do culto desde o perío-

do medieval ao contemporâneo, focando-

se, na segunda parte nos imaginários e

práticas devocionais à Senhora, com con-

tributos das áreas da História da Arte,

História da Expansão, Literatura Popular,

Ciências Documentais e Antropologia

Religiosa".

Na terceira parte, a obra publica os

textos que serviram de base à mesa

redonda do colóquio, em torno da candi-

datura do culto a Nossa Senhora da

Nazaré a Património Cultural Imaterial

da Unesco, promovida pela Câmara

Municipal da Nazaré.

Walter Chicharro, presidente da

Câmara Municipal, "identificou a Se-

nhora da Nazaré como o primeiro ativo

global da sua comunidade nazarena",

adiantando que "o processo de

aprovação pela Unesco pode demorar

vários anos, mas que este reconhecimen-

to já existe no coração dos devotos da

Senhora". zx

Adiada para janeiro a apresentação do livro
sobre o Culto de Nossa Senhora da Nazaré

1 ano = 12 euros

PUB
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Educação

zx Município e Associação

Inspirar o Futuro juntam-se

para orientar alunos do 9º e

secundário no rumo mais acer-

tado para o futuro

A Associação Juvenil Inspirar o

Futuro esteve, no passado dia 6, na

Escola C+S Amadeu Gaudêncio para

uma de várias sessões previstas

realizar na Nazaré, em 2023, desti-

nadas a capacitar os jovens através da

educação e da formação para o desen-

volvimento das suas capacidades pes-

soais e sociais.

"O objetivo é que os jovens alcancem

o seu máximo potencial para a entrada

no mercado de trabalho", explica

Milton Estrelinha, Adjunto do

Presidente da Câmara da Nazaré, adi-

antando que estas sessões são um

investimento do Município da Nazaré e

que se inserem na rubrica para a

juventude (2023).

A Associação Inspirar o Futuro é

uma associação juvenil sem fins lucra-

tivos com o objetivo de desenvolver ini-

ciativas na área da educação, traba-

lhando com escolas secundárias e

ensino superior, com projetos específi-

cos para cada um destes públicos-alvo.

Pretende "proporcionar suporte ao

sistema educativo nacional através de

projetos inovadores que chegam dire-

tamente aos alunos, falando a sua lin-

guagem e ajudando-os na construção

do seu projeto de vida e de carreira

com consciência das suas capacidades

e da realidade à sua volta", através de

um investimento "na sociedade por-

tuguesa começando pelas gerações

mais jovens, nos momentos mais

importantes de tomada de decisão".

A Associação refere que, através dos

seus projetos, "pretende, a médio e

longo prazo, combater o desemprego

jovem e jovens em situação NEET (Not

in Education, Employment and

Training), satisfazer as necessidades

do mercado empregador e impulsinar

a economia com uma mentalidade

mais empreendedora e positiva".

O Município da Nazaré aderiu a dois

projetos dinamizados por esta

Associação: "Inspiring Future" e

"Exploring Future" com os quais espera

apoiar os alunos do 9º ano e do

secundário nas suas escolhas esco-

lares ou profissionais, de acordo com

as suas aptidões e as disponibilidades

do lado da oferta.

"Pretendemos dar um maior contri-

buto aos jovens, sobretudo no momen-

to em que se deparam com a necessi-

dade de escolher o caminho para o seu

futuro, com o apoio de ferramentas que

lhes permitam tomar uma decisão for-

mada e informada."

A próxima sessão realizar-se-á a 16

de dezembro, às 8h30, no auditório da

Biblioteca Municipal José Soares. zx

Expectativas de futuro e escolha 
vocacional de estudantes

DR

zx Quatro alunos e dois profes-

sores da Escola Básica e

Secundária Amadeu Gaudêncio

estiveram, entre os dias 28 de

novembro e 3 de dezembro, em

Bjelovar, na Croácia, para a quar-

ta mobilidade no âmbito do

Projeto Erasmus+"Long Live

Cultural Diversity" (Viva a diver-

sidade cultural).

A Croácia, Macedónia do Norte,

Itália, Portugal, Turquia e Grécia, os

seis países envolvidos neste projeto,

procuram promover a sua riqueza cul-

tural e desenvolver a sensibilidade dos

participantes para a diversidade cul-

tural europeia, "cujo acesso contribui

para o desenvolvimento pessoal", refere

a escola.

"Durante a mobilidade, os alunos

apresentaram os seus trabalhos sobre

o Património material e imaterial por-

tuguês, e realizaram visitas culturais a

vários locais, nomeadamente, a Zagreb,

ao castelo de Veliki Tabor e ao Museu

de Antropologia, em Krapina".

Para além das competências cultur-

ais, Sociais, linguísticas o Projeto

Erasmus+"Long Live Cultural Diversity

(Viva a diversidade cultural) visa

desenvolver, também, as competências

colaborativas num pleno espírito

europeu.

A próxima mobilidade será na

Nazaré, entre os dias 13 e 18 de feve-

reiro. zx JL

Alunos de Erasmus conhecem diversidade
cultural europeia

Ampliação das instalações
da C+S Amadeu Gaudêncio

zxA Escola Básica e Secundária Amadeu

Gaudêncio, da Nazaré, vai ganhar oito novas salas.

Segundo Manuel Sequeira, vereador da Câmara

da Nazaré com o Pelouro da Educação, "até ao final

de 2022, teremos que ter o projeto de requalificação

em mãos para enviar a quem de direito".

De acordo com o vereador, "inicialmente tí-

nhamos pensado em seis salas, mas apontamos

para 8 até porque há essa necessidade". A escola

possui, atualmente, 7 salas a funcionar em estru-

turas modulares e "vamos correr o risco de constru-

ir 8 e manter algumas dessas 7".

"A escola precisa de espaços de reunião, para a

Associação de Estudantes e algumas dessas estru-

turas modulares vão ser precisas”. zx

DR

9 Ecoescolas do concelho receberam os diplomas em
sessão pública realizada no cineteatro

zx Os Diplomas Ecoescolas e Ecovalor

foram entregues, no passado dia 7 de

dezembro, às escolas do concelho da

Nazaré que integraram estes projetos e

obtiveram os melhores desempenhos dos

últimos anos.

O Jardim de Infância do Bairro dos

Pescadores; Jardim de Infância da Confraria Nª

Sª da Nazaré; os Centros Escolares da Nazaré,

Famalicão e Valado dos Frades; a Escola

Profissional da Nazaré; o Externato Dom Fuas

Roupinho; a Escola Básica e Secundária Amadeu

Gaudêncio e a Universidade Sénior da Nazaré

receberam os diplomas e bandeira de

Ecoescolas.

Os alunos da turma de Comunicação Digital da

Escola Profissional da Nazaré receberam o seu

prémio pelo 1º lugar que conquistaram com a

Foto-Reportagem levada ao concurso "Jovens

Repórteres para o Ambiente" e o Diretor do

Agrupamento de Escolas recebeu o Diploma de

"Eco-agrupamento", um de dois que no distrito

foram contemplados com esta distinção.

O Vice-Presidente da Câmara, Manuel

Sequeira, elogiou o trabalho das escolas, dos

Gabinetes de Ambiente e Educação do Município

que "culminou com a obtenção dos galardões

pelos estabelecimentos de ensino do concelho".

Por sua vez, o Vereador da Câmara com o

Pelouro do Ambiente, Orlando Rodrigues, falou

do caminho percorrido nos últimos anos "em que

de uma escola passamos a ter todas as escolas

do concelho premiadas, atingindo o galardão

Eco-Agrupamento".

"O resultado foi bom, mas podemos sempre

melhorar", disse o vereador.

A sessão de ontem, decorreu no cineteatro, foi

uma organização do Município da Nazaré, que,

em parceria com a Associação Bandeira Azul de

Portugal, entregou os Diplomas e Bandeira

Ecoescolas e a Bandeira, bem como os Diplomas

de participação Ecovalor, que resultaram de uma

parceria da Autarquia com a ValorSul. Contou

com a participação da Tuna da Universidade

Sénior da Nazaré. zx
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Luís Silvério & Filhos inaugura unidade
industrial de Valado dos Frades

zx A inauguração oficial da nova

unidade industrial da Luís Silvério

& Filhos, em Valado dos Frades,

aconteceu no passado dia 19 de

novembro, e contou com vários

convidados, entre os quais a Mi-

nistra da Agricultura e da Alimen-

tação, Maria do Céu Antunes, da

Secretária de Estado das Pescas,

Teresa Coelho, do Secretário de

Estado da Administração Local e

Ordenamento do Território, Carlos

Miguel.

A Luís Silvério & Filhos foi fundada em

1987, com uma fábrica de congelação e

preparação de pescado e cefalópodes, na

Nazaré.

A necessidade de escoar produto e

garantir uma distribuição facilitada em

todo o território nacional provocou uma

expansão natural para a box do MARL,

que, juntamente com o armazém de

Peniche, permitiam levar pescado fresco

e congelado às mesas de todo o país.

O crescimento exponencial verificado

a partir de 2016 deixou que o sonho

falasse mais alto, e o projeto da nova

fábrica, em Valado dos Frades, ganhou

forma, em 2020.

Além da qualidade dos produtos, a

inovação passou a ser mais um fator

diferenciador, permitindo adaptar a ofer-

ta às reais necessidades do mercado.

Mais espaço, mais capacidade de pro-

dução, mais perspetivas de futuro.

A Unidade Industrial Paulo Silvério,

em Valado dos Frades, é atualmente o

centro de operações, processamento,

inovação e desenvolvimento da empresa.

Uma unidade industrial de última ge-

ração, com tecnologia avançada, que

permite tirar o máximo partido dos

processos de transformação, embala-

mento, congelação ou secagem, recor-

rendo a processos sustentáveis e amigos

do ambiente, como por exemplo a pro-

dução de 30% da energia elétrica através

de painéis fotovoltaicos ou a iluminação

com luz natural através de 116 tubos

solares.

São mais de 9000 m2 de área industri-

al, que permitem desenvolver e alavan-

car a qualidade sempre presente nos

produtos da empresa, abrindo portas a

novos produtos e, consequentemente, a

novos mercados.

As novas instalações, que criaram 30

postos de trabalho, representam um

investimento de 16 milhões de euros.

Adicionalmente, 84 postos de trabalho já

estão ocupados entre as unidades da

Nazaré, Valado dos Frades, Peniche e

Lisboa.

A fábrica tem uma capacidade de pro-

dução de 15 mil toneladas de peixe con-

gelado, 10 mil toneladas de peixe refri-

gerado e 840 toneladas de peixe salgado

ou seco, sendo que a nova unidade

industrial tem cerca de 9500 metros

quadrados. zx PA

zx A Associação dos Produtores

de Maçã de Alcobaça - APMA

apresentou, no passado dia 3 de

dezembro, o "Projeto de Promoção

da Maçã de Alcobaça em

Mercados Externos" que visa dar

uma nova onda de sabor vinda de

Portugal oriunda da única maçã

do Atlântico.

A apresentação decorreu na sede da

empresa Embala na Hora, em Óbidos,

no âmbito do sistema de apoios a ações

coletivas "Internacionalização".

A Associação de Produtores acredita

que com este projeto "as Organi-zações

de Produtores e os operadores indivi-

duais serão mobilizados para uma

estratégia coletiva de promoção e para

a criação de valor acrescentado e, em

última instância, que sirva como ferra-

menta impulsionadora de estratégias

colaborativas da venda do seu produto

- Maçã de Alcobaça - por parte das

PME´S que integram a APMA".

Trata-se, segundo a Organização,

citada pelo site Agricultura e Mar, de

uma estratégia fundamental para con-

tribuir para a valorização e diferenci-

ação da Maçã de Alcobaça - IGP, a

única maçã com influência atlântica,

fomentando as exportações e a ino-

vação deste produto português, ao

mesmo tempo que contribui para o

aumento da competitividade e visibili-

dade internacional de Portugal.

"Estamos perante um projeto que

valoriza a localização geográfica da

área de produção da Maçã de

Alcobaça, potenciando as suas

caraterísticas únicas e diferenciado-

ras: maior intensidade de sabor agri-

doce, de cor e de aroma. Pequena e

particularmente saborosa, a Maçã de

Alcobaça é rica em fitonutrientes,

antioxidantes e fibras, tornando-se

perfeita para ser comida à dentada, a

qualquer hora e em qualquer lugar, e

fazer parte de receitas saudáveis e

saborosas, sejam doces ou salgadas".

Para a APMA "o projeto define um

posicionamento baseado no conceito

Atlantic Apple, dado a Maçã de

Alcobaça ser a única maçã com

influência atlântica. As caraterísticas

diferenciadoras da Maçã de Alcobaça

devem-se às interações muitos especi-

ficas entre a maresia do atlântico e

área de produção. O projeto valoriza,

assim, a localização única e diferenci-

adora da área de produção da Maçã de

Alcobaça na parte ocidental da

Europa".

Para dar resposta a este desafio

estão a ser implementadas diversas

ações de promoção e de marketing

internacional em alguns mercados

estratégicos, destacando-se o Brasil.

A estratégia passa por aumentar a

notoriedade da marca Maçã de

Alcobaça, através de comunicação e

ativações online e offline que permi-

tam aumentar a presença da comuni-

cação no ponto de venda, implementar

ações de promoção e oferta do produ-

to, aproximar o produto dos públicos-

alvo e dos seus espaços e criar oportu-

nidades para dar a conhecer os benefí-

cios do produto.

A Maçã de Alcobaça é considerada

uma fileira agroalimentar diferenci-

adora, inovadora, evoluída e reconheci-

da como a mais organizada do setor

das frutas e legumes em Portugal. zx PA

Maçã de Alcobaça aposta
na internacionalização

DR

DR
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Joaquim José Paparrola

zx  Realizou-se no passado dia 8

de Dezembro, o 31º Grande

Prémio de Atletismo A- Do-

Barbas.

No escalão sénior masculino, o

grande vencedor foi o atleta natural de

Fanhais, Valter Costa do CA

Caranguejeira que fez o tempo de

0:34:31. 

Nas provas mais jovens, estiveram

atletas do  Agrupamento de Escolas de

Cister de Alcobaça, (AECA), e do Clube

de Atletismo da Nazaré que obtiveram

as seguintes prestações: Juvenis mas-

culinos o vencedor foi Márcio Ramos

Dias (Agrupamento de Escolas de Cister

de Alcobaça), 10:59. 8º lugar, Pedro

Rocha (CAN), 14:47.  Iniciados

Masculinos: 7º, João Oliveira, (CAN),

07:50. 12º Tiago Eusébio, (CAN), 08:06.

Iniciados femininos: 7ª, Matilde Ruivo,

(CAN), 10:21. Infantis masculinos: 4º,

Rafael Escolástico, (CAN), 05:08. Infantis

femininos: 14ª, Luna, (CAN), 05:47; 16º,

Alícia Ruivo, (CAN), 05:49; 17º, Constança

Figueira, (CAN), 06:04; 19º, Francisca,

(CAN), 06:14. Benj-amins B masculinos:

1º, Guilherme Neves, (CAN), 02:43; 4º,

Gabriel Santos, (AECA), 02:51. Benjamins

B femininos: 9ª, Constança Murraças,

(CAN), 03:19. 13ª, Alicia Ruivo, (CAN),

03:25; 14ª, Sara, (CAN), 03:31. Benjamins

A masculinos: 14º, Enzo Santos, (CAN),

02:31; 24º, Martim Salsinha, (CAN), 02:48.

Benjamins A femininos: 6º, Selma

Correia, (CAN), 02:27; 10º, Ariana Ribeiro,

(CAN), 02:31; 24º, Elena Correia, (CAN),

03:13; 27º, Maria Hilário, (CAN), 03:49.

Por equipas o CAN venceu no escalão

de Benjamin B masculino com 10 pon-

tos.

Ana Mafalda Ferreira foi 4ª no

Corta Mato da Amora.

A cidade de Amora recebeu no passa-

do dia 27de Novembro o 32º Corta -

Mato, englobado nos 99ºs, Campeona-

tos Nacionais de Corta-Mato Longo. A

atleta de São Martinho do Porto, Ana

Mafalda Ferreira em representação do

Sporting CP, esteve presente nesta

prova, tendo ficado na 4ª posição ao cor-

rer os 8 kms da prova em 0:27:22. O

grande vencedor foi o Sporting C. Braga,

tendo a equipa leonina ficado no 2º

lugar por equipas. zx

Atletismo: Ana Mafalda Ferreira foi 4ª no Corta Mato da Amora.

Valter Costa venceu no 31º Grande Prémio
de Atletismo A- Do- Barbas

Valter Costa venceu na A-Do-BarbasAna Mafalda Ferreira do Sporting CP

zx  Raquel Freire do GD "Os

Nazarenos" foi a vencedora da 2ª

prova do Circuito Lisboa/

Setúbal, bola 9, 1ª Divisão que se

realizou no passado dia 20 de

Novembro, ao vencer na final

Dilsa Mónico, (6-1).

Nas meias-finais, Raquel Freire

venceu Rute Saraiva, (2-4). As restantes

prestações de Raquel Freire foram as

seguintes: Nos oitavos de final nova

vitória da bilharista do GDN frente a

Liliana Oliveira, (6-3).

1ª Divisão de Leiria

A contar para a ronda 8, do

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de

Leiria de Pool Português, série 1, o GD

"Os Nazarenos /Cubata Bar", (GDN/CB),

venceu o GD "Os Naza-renos /Look Bar

Pool", (GDN/LBP), (9-6). 

Na jornada 7 o GDN/CB venceu a

UDL - Taberna do Anastácio, (9-3),

enquanto o GDN/LBP venceu fora o

GDC Candeeiros - A, (6-9). 

Em jogo da ronda 6, o GDN/CB

venceu fora a ACR Maceirinha -

Coberfer, (2-9), enquanto o GDN/LBP

venceu na sua mesa o O´Sullivan

Tavern, (9-6). 

Os bilharistas que estão a represen-

tar o GDN/CB, são os seguintes:

Amândio Santo, Bruno Rocha, João

Santo, Nuno Nunes, Pedro

Rodrigues,©; Tiago Sousa e Luís

Silvério. 

Pelo GDN/LBP, os atletas são: Ângelo

Murraças, Leonardo Perpétuo, Mário

Nasci-mento, Miguel Murraças, Paulo

Vieira, Pedro Bastos, © e Pedro Miguel.

zx JJP

Pool Português: Raquel Freire do GDN venceu
a Circuito Lisboa/ Setúbal, bola 9

Raquel Freire do GDN venceu Circuito

Lisboa Setúbal, bola 9

DR

zx  Decorreu nos passados dias

12 e 13 de Novembro nas pisci-

nas de Óbidos, a Prova de

Preparação de Velocidade,

(Piscina Curta). 

Um total de 15 clubes, entre os quais

estiveram o Clube Naval da Nazaré,

(CNNZ),que conquistou três 2ºs

lugares, e três 3ºs, e o Benedita Sport

Clube Natação, (BSCN), com dois 1ºs

lugares, Seis 2ºs lugares, e três 3ºs. 

As prestações dos nadadores do

CNNZ foram as seguintes: Francisco

Custódio, foi 2º nos 100m Livres com

1:06.15, novo recorde pessoal (NRP) Foi

ainda 3º nos 100m Costas, 1:19.14,

(NRP), e ainda 3º nos 100m Mariposa,

1:20.60. Por sua vez, o seu irmão

gémeo, Gabriel Custódio, foi 3º nos

100m Bruços 1:27.92, (NRP). Maria

Esteves foi 2ª nos 50m Costas, 36.19,

(NRP), e também 2ª nos 100m Costas,

1:20.61. Pelo BSCN: Diana Alves venceu

nos 100m Costas, 1:19.11, (NRP), e foi

2ª nos 100m Mariposa, 1:26.39,

(NRP).Catarina Belo venceu nos 50m

Bruços, 36.58. Beatriz Conceição foi 2ª

nos 100m Bruços, 1:24.41, (NRP) e 3ª

nos 50m Bruços, 37.82, (NRP).

Francisca Lourenço foi 2ª nos 100m

Bruços, 1:54.55, (NRP), e 3ª nos 100m

Costas e 100m Livres, com os tempos,

1:30.01 e 1:22.61, (NRP).Bruno

Agostinho foi 2º nos 50m Bruços e

100m Bruços, com os tempos de 35.96

e 1:19.05 e dois (NRP). António

Anastácio foi 2º nos 100m Bruços,

1:24.25, (NRP). zx JJP

Natação: Na Prova de Preparação de Velocidade que decorreu nas piscinas de Óbidos.

CNNZ, E BSCN competiram com neste evento
tendo boas prestações

Nadadores do BSCN que competiram em Óbidos

DR

DR
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Valeo Nazare goleou

fora o Santo Amaro;

Pataiense empatou-se

com o Unidos.

Joaquim José Paparrola

zx  Referente à 11ª jornada do

Campeonato Distrital da

Divisão de Honra "Lizsport", o

Beneditense de Pedro Cordeiro

foi à Nazaré, vencer o GD "Os

Nazarenos", de Wilson Estrela

(0-2). 

Começou com interesse esta parti-

da e nos primeiros 20 minutos, tanto

os alvinegros, bem como os canari-

nhos dispuseram de boas oportu-

nidades para marcar. Ficou por mar-

car uma grande penalidade a favor do

GDN, pois Valdir Júnior foi derrubado

na grande área decorria o minuto 25,

ao que o árbitro Rafael Jorge fez vista

grossa. O Beneditense adiantou-se no

marcador ao minuto 30 com um golo

de Paulo Salvador, com um remate de

pé esquerdo já na grande área nazare-

na. 

No segundo tempo, a equipa do

GDN apostou tudo no ataque, só que

era tarde não para os avançados da

Nazaré. Quem se aproveitou foi o

Beneditense que jogando em contra-

ataque chegou ao (0-2) com um golo de

Diogo Lopes numa excelente desmar-

cação a 4 minutos do fim. Já perto do

final do encontro e sem que nada os

justificasse, o árbitro da partida

expulsou os dois treinadores. Pura e

simplesmente ridícula esta decisão do

juiz do encontro que acusou em dema-

sia este jogo.

GDN foi goleado em Peniche.

Na 10ª ronda, o GDN deslocou-se a

Peniche onde foi goleado pela turma

local, (4-1). Os Penichenses são clara-

mente mais fortes e isso traduziu-se

no resultado final. Reinaldo Costa

marcou o golo nazareno ao minuto,

(62'). 

Em jogo da ronda 9, o GD "Os

Nazarenos" receberam e venceram a

AD Porto-mosense, (2-1). Numa parti-

da de bom nível, os alvinegros cedo

deram mostras de querer abrir o mar-

cador, o que veio a acontecer ao minu-

to 11 por intermédio do jovem Rui

Barbosa. Os visitantes acusaram um

pouco o golo, porem, ao minuto 36

chegaram ao empate por intermédio

de Rui Pires, resultado ao intervalo. 

No segundo tempo, com mais equi-

líbrio, o GDN chegou ao triunfo por

intermédio do central Carlos Marques

ao minuto 76, dando desta forma o tri-

unfo justo à turma da Nazaré. 

Na jornada 8, o GDN foi à Guia

empatar, (2-2). Os alvinegros estiver-

am a perder (1-0), deram a volta ao

marcador com golos de João Catatão,

(17') e Francisco Mota, (49'), porem, os

visitados chegaram ao empate no

minuto 76.  Na tabela o GDN é 10º com

14 pontos.

Alcobacenses perdem com o

Peniche

Também na ronda 11, o Ginásio de

Alcobaça de Leandro Santos perdeu

no seu reduto com o GD Peniche, (0-1).

Numa partida de muito equilíbrio,

foram os visitantes a sorrir, conquis-

tando mais três pontos, cimentando

desta forma liderança na honra. Pelo

que se jogou a igualdade seria o resul-

tado mais justo. Ainda na ronda 10 o

Ginásio de Alcobaça foi vencer fora o

Portomosense, (0-1). Grande atitude

dos ginasistas num terreno sempre

difícil de pontuar. Bernardo Gomes

"Ferrari" aos (14'), marcou o golo do tri-

unfo alcobacense. Também na ronda

9, o Ginásio Alcobaça empatou no seu

municipal com o GD Guiense, (1-1).

Um resultado com algum sabor a

injustiça já que foram claramente a

melhor equipa. Os ginasistas estive-

ram a vencer com um golo de Wilker

Furtado decorria o minuto 57, os visi-

tantes já no minuto 90 chegaram ao

empate com um golo de Rafael

Ramalho. 

Na jornada 8, o GCA goleou fora de

portas o Avelarense, (0-4), com uma

primeira parte (30 minutos), de

grande classe, pois fizeram o resulta-

do nos primeiros 45 minutos. De

destacar mais um hat-trick de

Bernardo Gomes "Ferrari" aos, (3', 10' e

26'), Wilker Furtado marcou aos, (7'). 

Na tabela o GCA é 6º com 16 pontos.

Beneditense vence Marrazes

Também na ronda 10, o Beneditense

recebeu e venceu com todo o mérito, o

Marrazes, (2-1). Num bom jogo de

futebol a vitória canarinha foi desen-

hada por Marcelo Marquês que bisou

na partida, ambos os golos de grande

penalidade, (72' e 83'). É de salientar

que o ABCD esteve a perder até ao

minuto 72. 

Por fim, na ronda 9, a A.

Beneditense CD, perdeu (1-0) na

deslocação ao reduto do AC

Marinhense "B". 

Na jornada 8, o Beneditense rece-

beu e venceu a UR Mirense, (2-0), com

golos de Miguel Carmo, (15') e Rafael

Ramalho, (38'). Na tabela o ABCD é 7º

com 16 pontos.

1ª Divisão Distrital: Valeo

Nazaré goleia fora de casa

A contar para a 11ª jornada do

Campeonato Distrital da 1ª Divisão,

série B, o Valeo Nazaré de Diogo Botas

foi golear fora de portas o GD Santo

Amaro, (0-4), com golos de, Jamar

Hinds, (2), Brian Nsang e Yuri Pinto.

Por sua vez, o CD Pataiense de

Joaquim Trindade empatou no seu

campo da Floresta, (0-0), com o GDRC

Unidos. 

Na ronda 10, o Valeo Nazaré perdeu

em casa com o SL Marinha, (1-2).

Moises Mayavangua marcou para a

turma do VN. Oi CD Pataiense foi

empatar (2-2) ao reduto do

Bidoeirense. Leonardo Rodrigues e

Samuel Vieira marcaram para a turma

de Pataias. 

Na ronda 9, o CD Pataiense perdeu

em casa com alguma surpresa com o

GD Monte Real, (0-1). 

Em jogos da jornada 8, o Valeo

Nazaré venceu fora a União Serra "B",

(2-3), com golos de, Carlos Jesus, (5'),

Alexandre Batista, (43') e Moises

Mayavangua, (45'). Por sua vez, o CD

Pataiense venceu fora o GD Peso, (0-

1), com um golo de Filipe Neves, (GP,

90'). 

Na ronda 7, o Valeo Nazaré recebeu

e venceu a ACR Maceirinha, (5-1), com

golos de Brian Nsang por três vezes,

(25', 48' e 64'), Jamar Hinds, (48') e

Moises Mayavangua, (87').  Na tabela o

VN é 4º com 19 pontos, o CDP é 7º com

14. zx 

Futebol Distrital: Ginásio de Alcobaça perdeu com o Peniche num jogo de muito equilíbrio.

Canarinhos da Benedita foram melhores
vencendo fora as gaivotas nazarenas

Diogo Lopes na frente e Pauloo Salvador mais atrás marcaram pelo ABCD na Nazaré

JJP

Brian Nsang marcou pelo Valeo Nazaré

ao Santo Amaro

JJP

Wilker Furtado facturou pelo Ginásio

frente ao Guiense

JJP

Carlos Marques marcou o golo da

vitória do GDN sobre o Portomosense

JJP
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Pederneirense vence fora e

segue na liderança. Na Taça

Distrito, ARP, GDN, CCDSCV,

CCRDB "B", GDM, e ECB,

seguem em frente na prova.

Joaquim José Paparrola

zx A contar para a 12ª jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão, série

B, o CCRD Burinhosa de José Feijão,

empatou em casa, (3-3) com o Lusitânia. 

Os golos burinhenses foram da autoria

de, Kayque Santos, Ednardo Gomes e

Daniel Ramos. 

Em jogo da ronda 11, o CCRDB perdeu

fora com o Torreense SAD, (6-5). Daniel

Ramos, (2), Kayque Santos, Caio Santos e

Luis Nunes (AG), marcaram para a equipa

bu-rinhense. 

Na 10ª jornada, o CCRD Burinhosa

goleou em casa o Ladoeiro, (6-1), com

golos de, Fábio Lima, (2), Ednardo Gomes,

Salomão Gnagno, Frederico Nunes e

Daniel Ramos.

Divisão de Honra

A contar para a 9ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de

honra, o CRP Ribafria goleou em casa a

AR Amarense "B", (7-3). O CS Évora de

Alcobaça perdeu no reduto do São Bento,

(3-2). 

Referente à ronda 8, o CCDS Casal

Velho venceu fora o CCR Telheiro, (2-4),

com golos de, Édipo Santos, (2), Ricardo

Soares, e Miguel Varela. O CD Évora de

Alcobaça recebeu e venceu a URd

Juncalense, (2-1), com golos de, Mauro

Isata e Rui Varela. O CRP Ribafria goleou

fora o CPR Pocariça, (2-9), com golos de,

Diogo Silva, (4), André Lourenço, (2),

Lucas Martins, Bernardo Veríssimo e

Pedro Santos (AG). 

Na ronda 7, o GD Martingança recebeu

e goleou o CCR Telheiro, (5-0), com golos

de, Humberto Costa, (3), Hélio Silva e João

Lopes. O CCDS Casal Velho goleou no seu

reduto a ADF Alvorninha, (8-1), com três

golos de Ricardo Soares. Sandro

Domingos, Édipo Santos, Leandro Carmo,

José Sousa e Francisco Serrão (AG). Por

fim, o CS Évora Alcobaça perdeu fora com

o Gaeirense, (4-1).

1ª Divisão Distrital: Pedernei-

rense não vacila e segue no co-

mando.

Na 8ª jornada do Campeonato Distrital

da 1ª Divisão, série A, o CCRD Burinhosa

"B" empatou em casa (5-5) com o Garecus.

Kiko (3), Tomás (Índio) e Andriy

Dzyalochynskyy, marcaramn para os bu-

rinhenses. Na 10ª jornada mas na Série B,

o Pederneirense de Ângelo Rocha,

"Nando", foi vencer fora a URD Juncalense

"B", (1-3), com golos de, Cláudio Oliveira,

Alexandre lança, e Lúcio Carmo. O GD "Os

Nazarenos" de Luís Maurício perdeu em

casa com o CS Bufarda, (2-4), com dois

golos de Diogo Mendes "Xarra" pelo GDN. 

O Externato da Benedita perdeu fora

com o Alvorninha "B", (4-3). Rui Loureiro,

(2) e José Colaço marcaram para os

beneditenses. 

A AR Pederneirense voltou a vencer e

na 9ª jornada, desta feita em casa o

Alvorninha "B", (5-4). Cláudio Oliveira, (2),

Lúcio Carmo, Alexandre Henriques e João

Maranhão marcaram para a equipa

nazarena. O Externato da Benedita rece-

beu e goleou o Bombarralense, (9-3), com

golos de, Luís Paixão, (3), Henrique

Ferreira, (2), João Fialho, José Colaço,

Francisco Cristovão e João Simões. O GD

"Os Nazarenos" perdeu fora com a ARCD

Ferrel, (3-2). Diogo Santos e André Coelho

marcaram para o GDN. Em jogos da

ronda 8, a AR Pederneirense venceu fora

o Bombarralense, (2-3), com Lúcio Carmo

a bisar, e um golo de João Maranhão. O

Externato da Benedita empatou, (3-3) no

recinto do CCR Dom Fuas. O GD "Os

Nazarenos" foi goleado em casa pelo

Catarinense, (0-5). 

Na tabela, o Pederneirense é líder com

25 pontos, o EC Benedita é 7º com 17, o

GDN é 10º com 9 pontos.

Taça Distrital

Na 1ª eliminatória da Taça Distrito

"Lizsport", o GDN venceu fora o São

Mamede, (0-3), com golos de, Rui Matos,

(2) e André Coelho. O Casal Velho venceu

fora o Telheiro, (0-5), com golos de,

Marcelo Fernandes, (2), Sandro

Domingos, Paulo Pereira e Ricardo

Soares. 

O EC Benedita recebeu e venceu o São

Bento, (5-4) com golos de, Guilherme

Santos, (3), Henrique Ferreira e Luís

Paixão. O Burinhosa "B" venceu no seu

reduto o Barreiros, (4-2). O Martingança

venceu fora o Golpilheira, (1-5), com golos

de, Humberto Costa, (2), Rudi Garcias,

Nuno Bonita e Pedro Candeias. O Évora de

Alcobaça perdeu em casa com a U. Serra,

(2-3), com golos de Mauro Isata e Luís

Trindade. O Ribafria perdeu fora com a

Juventude, (4-2), David Serrazina e Rafael

Abreu marcaram para o CRP. GDN, CCD-

SCV, CCRDB "B", GDM, ECB seguem em

frente na taça.iores sub 19: Burinhosa

segue no 4º lugar. zx

Futsal: Burinhosa vence na 2ª divisão e segue no 3º lugar. Em sub 19, Burinhenses goleiam a Quinta dos Lombos.

Externato da Benedita está no 7º lugar
na 1ª distrital

Externato da Benedita segue no 7º lugar da tabela

JJP

Joaquim José Paparrola

zx  A contar para a 9ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão

de honra de Juniores, o Ginásio de

Alcobaça de Lucas Grilo recebeu e

venceu o GD Pelariga, (2-1), com

dois golos de Duarte Alexandre. 

O GD "Os Nazarenos" de Flávio Silva

perdeu em casa com a UD Batalha, (0-1).

Por fim, o Beneditense de Catarina

Lopes foi derrotado no reduto da União

da Serra, (4-2). 

Em jogos da ronda 8, o Beneditense

venceu no seu reduto o SL Marinha, (2-

1), Ivan Coelho e Francisco Croce, fac-

turaram para os canarinhos. O Ginásio

Alcobaça goleou fora a UD Batalha, (0-6),

com golos de, Leonardo Agostinho, (3),

Arthur Vasconcelos, Mateus Emídio e

João Cruz. Por fim "Os Nazarenos"

empataram em casa com o GRAP, (1-1).

Simão Meca marcou para o GDN. 

Na 7ª jornada, e no dérbi, o Ginásio

Alcobaça recebeu e venceu o GD "Os

Nazarenos", (2-0), com golos de, Diogo

Rainho e Leonardo Agostinho. O

Beneditense ganhou fora ao Avelarense,

(2-4), com quatro golos de, Francisco

Croce. Na tabela o Ginásio é 1º com 27

pontos, "Os Nazarenos" são 7ºs com 13,

e o Beneditense é 8º com 12 pontos.

Honra Juvenis

Em jogos da 9ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de

honra de Juvenis, o GD "Os Nazarenos"

de Samuel Robalo foram goleados no

reduto do GD Pelariga, (4-0). O Ginásio

de Alcobaça de Rafael Mateus empatou

(0-0), no reduto da UD Batalha. O

Beneditense de Paulo Salvador perdeu

em casa com a União da Serra, (0-3). 

Na jornada 8, o Ginásio Alcobaça

recebeu e goleou "Os Nazarenos", (6-2).

Dinis Melo, (2), Armando Duarte, (2),

Caio Araújo e Miguel Leão marcaram

para os ginasistas. Manuel Mendes e

Miguel Pereira para o GDN. O

Beneditense perdeu fora com o

Marinhense, "B", (3-0). 

A contar para a ronda 7, o Ginásio

Alcobaça goleou fora o Pelariga, (0-4),

com golos de, Armando Duarte, (2),

Dinis Melo e Miguel Leão, (gp). "Os

Nazarenos" perderam no seu reduto

com o Peniche, (0-2). O Beneditense foi

goleado em casa pelo GRAP, (1-6). Na

tabela, o Ginásio é 9º com 14 pontos, o

GDN é 12º com quatro pontos, e o ABCD

é 14º com zero pontos.

Honra Iniciados

Na 9ª jornada do Campeonato

Distrital da Divisão de honra de

Iniciados, o Ginásio de Alcobaça de

Ricardo Pereira recebeu e vencer a AR

Meirinhas, (3-2), com golos de, Duarte

Inácio, Guilherme Sousa e Tomás

Morgado. Em jogo da ronda 8, o Ginásio

de Alcobaça venceu fora de portas, a

União da Serra, (2-4), com golos de,

Guilherme Faustino, Tomás Morgado,

Lucas Carmo e Miguel Madeira. Na jor-

nada 7, o Ginásio Alcobaça recebeu e

venceu o Caldas SC "B", (3-2), com golos

de, 20' Martim Pedro, Daniel Sakhnenko

e Tiago Alexandre. Na tabela o GCA é 4º

com 21 pontos.

Iniciados 1ª Distrital

A contar para a 6ª jornada

Campeonato Distrital da 1ª Divisão de

Iniciados, série D, o SU Alfeizerense de

David Fernandes goleou em casa o GD

Garcia, (9-1), com golos de, Daniel

Fernandes, (3), Guilherme Ascensão, (2),

João Bernardino, (2), e Martim Silva, (2).

Na 5ª ronda, o SU Alfeizerense foi

vencer fora o Ginásio de Alcobaça "B", (0-

4), com golos de, Martim Ancelmo,

Martim Silva, Daniel Fernandes e Tomás

Silva (AG). Também nesta ronda o GD

"Os Nazarenos" de Cristiano Trindade

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

Na tabela, o GDN é 2º com 9 pontos, o

SUA é 3º com 8 pontos, o GCA "B" é 6º

com zero pontos. zx

Futebol Jovem: Em Iniciados, na 1ª distrital, GD "Os Nazarenos" é 2º, e SU Alfeizerense é 3º.

Juniores do Ginásio de Alcobaça são líderes
na divisão de honra só com vitórias

Juniores do Ginásio de Alcobaça lideram a tabela classificativa

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

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

de Notas número Cento e Vinte e Sete - J, deste Cartório, Carlos Moreira De Azevedo e

esposa Virgínia Dos Santos Ferreira Azevedo, casados sob o regime da comunhão de

adquiridos, naturais, ele de Angola, ela da freguesia de Bodiosa, concelho de Viseu, residentes na

Rua Professor Doutor José Custódio de Morais, nº 55, lugar de Gaeiras, freguesia e concelho de

Marinha Grande, C.F., respectivamente, números 182.921.026 e 135.593.484, declararam que são

donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte : Catorze mil duzentos e

cinquenta e quatro barra cem mil avos, que é tudo quanto possuem, do prédio rústico, situado em

Paio de Baixo, freguesia de Pataias (extinta), actual União das freguesias de Pataias e Martingança,

concelho de Alcobaça, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 7.332, em nome de

Estado Português, com o valor patrimonial tributário, correspondente ao direito, e atribuído de

cento e cinquenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos, descrito na Conservatória do Registo

Predial de Alcobaça sob o número cinco mil seiscentos e noventa e um / Pataias, sem qualquer reg-

isto de aquisição do indicado direito, e junto ao qual não possuem qualquer outro imóvel rústico

contíguo. Que o referido direito veio à sua posse, por volta do ano de mil novecentos e noventa e

nove, já no seu estado de casados, por compra meramente verbal feita a António Manuel Cardeira

Paixão, solteiro, maior, residente que foi na freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, já falecido,

mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública, nem sendo agora

possível realizá-la. Assim sendo, tal Compra e Venda verbal não teve a virtualidade jurídica de

transmitir o referido direito a seu favor, sendo certo, por via disso, que passaram os mesmos a

usufruir do indicado direito, como legítimos proprietários, na convicção de possuírem direito

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

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

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

usado e cuidado do mesmo, tal como qualquer proprietário dele trataria, posse essa que se tem

materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu benefício, zelando pela

sua conservação, limpando e cultivando o mesmo, respeitando o uso a que os restantes consortes

têm direito, sendo também do conhecimento de toda a gente que os justificantes são os legítimos

proprietários do 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 documen-

tal do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

_______________________________________________________________________________

Natália Cristina Batista Mouro(nº20040/2)

Conta registada sob o n.º FAC 2022005/949. Foi emitido recibo.
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Desporto

Na 3ª divisão, AACD está nos

lugares cimeiros. Nos femininos

o HCT está no 2º lugar.

zx Referente à jornada 9, a Biblioteca IR,

foi a Marrazes vencer, (3-7), com golos de,

Miguel Vicente, (5) e tremenda exibição

de  Paulo Passos e André Ramos

"Raminhos".

O HC Turquel empatou em Alenquer

com o Benfica local, (3-3), com golos de

Salvador André, Daniel Passos e Xavier

"Xavi" Lourenço. 

Na ronda 8, o HC Turquel recebeu e

goleou o HC Sintra, (6-2), com golos de,

Xavier "Xavi" Lourenço (2), Daniel Passos

(2), André Pimenta e Tiago Silva. A

Biblioteca IR, consentiu um empate

caseiro frente ao Candelária SC, (2-2).

David Costa e Miguel Vicente marcaram

para os valadenses. 

Na ronda 7, os turquelenses golearam

em casa a AE Física D, (6-1), com golos de,

Salvador André (2); Vasco Luís (2) e Xavier

"Xavi" Lourenço (2). A BIR foi ao reduto da

AJ Salesiana empatar, (4-4), com golos de,

Miguel Vicente, André Ramos "Raminhos",

David Costa, e Alexandre Duarte. 

Em jogo em atraso da ronda 5, a

Biblioteca IR venceu fora o SC

Marinhense, (4-5), com golos de, David

Costa (2), Paulo Passos (2) e Miguel

Vicente. Na tabela, o HC Turquel é 1º com

23 pontos, a Biblioteca IR é 4ª com 20.

III Divisão Nacional

Em jogos da 10ª jornada do

Campeonato Nacional da 3ª divisão, zona

C, a A. Alcobacense foi golear fora de casa

o GC Odivelas, (2-9), com golos de, Jorge

Nunes (4), Francisco Tareco (2), João

Gomes, Miguel Rebelo e Francisco

Fernandes "Rato". O HC Turquel "B" empa-

tou em casa o Alenquer e Benfica "B", (1-

1). José Moreira marcou para o HCT. 

Na ronda 9, a AACD perdeu no seu

reduto com a ACR Santa Cita, (3-4). João

Gomes (2), e Jorge Nunes marcaram para

os alcobacenses. O HC Turquel "B"

venceu fora a AE Física D "B", (3-4), com

golos de, José Silva (2), Isidro Evangelista

e Lucas Gonçalves. Na tabela a AACD é 4º

com 21 pontos, o HCT "B" é 11º com 11.

Femininos: Turquelenses em

grande plano.

Referente à 10ª jornada do

Campeonato Nacional Feminino, Zona

Sul, o HC Turquel de Nelson Lourenço,

venceu fora o Stuart HC Massamá, (1-2),

com golos de, Rute Lopes e Rita Lopes. 

Em jogo da ronda 9, o HC Turquel rece-

beu e venceu o CA Campo de Ourique, (5-

1), com golos de, Carolina Gonçalves (2),

Rita Lopes, Leonor Coelho e Isa Ricardo.

Na ronda 8, o HC Turquel foi ao pavilhão

João Rocha vencer o Sporting CP, (1-4),

com golos de, Leonor Coelho (2), Rute

Lopes e Rita Lopes. 

A contar para a jornada 7, o Turquel

goleou no seu pavilhão o GC Odivelas,

(16-3). Rita Lopes com sete golos foi quem

mais se destacou. Carolina Gonçalves (4),

Rute Lopes (2), Isa Ricardo (2), e Leonor

Coelho marcaram para as turquelenses.

Na jornada 6, o HC Turquel perdeu fora

com o SL Benfica, (5-0). Na ronda 5, as

turquelenses golearam em casa o Stuart

HC Massamá, (8-3), com golos de, Rita

Lopes (2), Carolina Gonçalves (2), Rute

Lopes (2), e Isa Ricardo (2). Por fim na jor-

nada 4, o HC Turquel venceu fora o CA

Campo Ourique, (1-3), com golos de, Rute

Lopes (2) e Rita Lopes (1). Na tabela o HCT

é 2º com 25 pontos.

Taça de Portugal BIR e HCT

seguem em frente na prova.

Em jogos dos 32 Avos de Final da Taça

de Portugal, a Biblioteca IR de Fábio

Barqueiro segue em frente na prova ao

golear no seu pavilhão a USC Paredes, (8-

3), com uma grande exibição do

valadense, Luís Silva que á sua conta

marcou 5 golos. David Costa, Miguel

Vicente, e Cláudio Peça, fizeram os

restantes tentos da BIR. Também nesta

eliminatória, a A. Alcobacense CD, de

Hélder Coelho foi derrotado no seu redu-

to pelo Candelária SC, (1-3), sendo assim

afastada da prova. João Gomes marcou

pela AACD. Por fim, o HC Turquel de

Guillem Perez eliminou fora de portas a

AD "Os Limianos", (3-5), com golos de,

Vasco Luís (2), Martim Vicente, André

Pimenta, e Daniel Passos. zxJJP

Hóquei em Patins: BIR empata com Candelária e perde oportunidade para se chegar ao segundo lugar.

Turquel sobe à liderança na 2ª divisão nacional depois de
vencer fora o Marrazes

Jorge Nunes da AACD marcou por quatro

vezes ao Odivelas

Miguel Vicente marcou 5 golos pela BIR

ao Marrazes

Xavier Lourenço marcou dois golos pelo

HCT ao Sintra

JJP

Na 3ª divisão nacional, o Cister

SA está na liderança, também só

com triunfos.

zx Referente à 11ª jornada do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão, 1ª

fase, zona 2, seniores masculinos, o Nazaré

Dom Fuas Andebol Clube, (NDFAC), de

Paulo Félix, recebeu e venceu a AC Lamego/

Naturdouro Viagens, (36-22). 

Marcaram para a equipa nazarena:

Tiago Costa, (8), Freyddy Lores, (8), José

Silva, (6), Henrique Bilhastre, (3), Hélio Pina,

(3), Paulo Andrade, (3), Derik Batista, (2),

Tiago Figueiredo, (2), e Renato Ribeiro. 

Na jornada 10, o NDFAC deslocou-se a

Coimbra onde venceu a Académica

/Matobra, (25-35). Marcaram pela equipa

nazarena: Freyddy Lores, (10), Tiago Costa,

(5), Tiago Figueiredo, (4), Derik Batista, (3),

Tomás Chicharro, (3), José Silva, (2), Milton

Estrelinha, Marcus Domingues, Paulo

Moreira, Henrique Bilhastre, Lucas Ribeiro,

Feliz Samassolo, Paulo Andrade, Hélio Pina,

um golo cada. 

Na jornada 9, o NDFAC recebeu e bateu

o Avalarium AC, (25-23). Uma boa exibição

dos azuis e brancos da Nazaré que

chegaram ao triunfo com golos de, Freyddy

Lores, (9), Renato Ribeiro, (3), Paulo

Andrade, (3), Feliz Samassolo, (2), Tiago

Figueiredo, (2), Tiago Costa, (2), Paulo

Moreira, Tomás Chicharro, Milton

Estrelinha, e Hélio Pina. Na ronda 8, o

NDFAC foi a Benavente vencer a ADC local,

(24-27). Marcaram pela turma nazarena:

Derik Batista, (6), Tiago Costa, (5), Tiago

Figueiredo, (4), Renato Ribeiro, (3), Tomás

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

Pina, (2), Paulo Moreira e Feliz Samassolo.

Na tabela o NDFAC é 3º com 29 pontos.

III Divisão Nacional: Cister só

sabe vencer.

Na jornada 7 do Campeonato Nacional

da 3ª Divisão, seniores masculinos, o

Cister Sport Alcobaça/ Modernilux de Rui

Medeiros recebe e venceu o Batalha AC,

(44-19). Marcaram pelos cistercienses:

Ricardo Valbom, (11), Ezequiel Vicente, (8),

Diogo Santos, (5), Tomás Alexandre, (4),

Bernardo Fidalgo, (4), David Pinheiro, (4),

João Bernardo, (3), Sandro Machado, (2),

Dinis Ferreira e Diogo Marques. 

Referente à ronda 6, o Cister SA/

Modernilux deslocou-se a Portalegre onde

venceu o GA local, (32-35). O triunfo alcoba-

cense foi construído com golos de, Ricardo

Valbom, (10), David Pinheiro, (7), Diogo

Santos, (5), Ezequiel Vicente, (4), Márcio

Antunes, (2), Diogo Marques, (2), Dinis

Ferreira, (2), Bernardo Fidalgo, Rui Sousa e

Tomás Alexandre. 

Na Ronda 5 o Cister SA/ Modernilux

perdeu no seu pavilhão com o SIR 1º Maio,

(22-31). Ricardo Valbom, (6), Diogo

Marques, (5), Sandro Machado, (5), Dinis

Ferreira, (3), Diogo Santos, (2) e David

Pinheiro marcaram para os cistercienses.

Na tabela o CSA é líder com 21 pontos, só

triunfos até ao momento.

Sub 18 Masculinos: NDFAC é 1º só

com triunfos.

No Campeonato Nacional de Juniores

sub 18, zona 5, na jornada 8, o Cister SA de

Tiago Bernardes recebeu e venceu o 3A -

AA Almeirim, (38-30). Pedro Vieira, (13),

Mateus Ferreira, (12), Hener Lima, (10),

Alexandre Vieira, (2), Rafael Coelho, (2), e

Francisco Russo, marcaram para o CSA. 

Na ronda 7, o NDFAC venceu de novo em

casa e por números gordos, o NA

Entroncamento, (40-19). É de destacar os

14 golos de Gonçalo Rolo. Daniel Salcedas,

(6), Eduardo Florência, (5), Carlos Costa,

(4), Daniel Dumitrascu, (3), Gonçalo

Gaspar, (3), Gil Azeitona, (2), David Piló, (2)

e Alexandre Caseiro, marcaram pela

turma nazarena. 

O Cister SA empatou em casa com o SIR

1º Maio, (19-19). Pedro Vieira, (5), Hener

Lima, (4), Mateus Ferreira, (3), João Rito, (3),

Filipe Santos, (2), Rafael Coelho e Bernardo

Vicente, marcaram para os cistercienses. 

Em jogo da ronda 6, o NDFAC foi a

Almeirim vencer o 3A-AA, (17-48), com

golos de, Gonçalo Rolo, (12), Carlos Costa,

(11), Eduardo Florência, (9), Daniel

Salcedas, (7), Rodrigo Clemente, (3),

Alexandre Caseiro, (2), David Piló, (2),

Lukeny Ferreira, (2),Daniel Dumitrascu e

Gil Azeitona. Por sua vez, o CSA deslocou-

se a Leiria onde perdeu com a AC

Sismaria, (30-23). Marcaram pelos cister-

cienses: André Frazão, (8), Filipe Santos,

(3), Rafael Coelho, (3), Pedro Vieira, (3),

Hener Lima, (3), Mateus Ferreira, (2), e

Alexandre Vieira. 

Na jornada 5, o NDFAC bateu em casa o

SIR 1º Maio, (43-19). Marcaram pela

equipa nazarena: Gonçalo Rolo, (10),

Carlos Costa, (9), Daniel Salcedas, (8),

Eduardo Florência, (6), Gil Azeitona, (4), (3),

Gonçalo Gaspar, (2), e Miguel Faria. O

Cister SA venceu fora a AD Albicastrense,

(18-34). Pedro Vieira, (8), Francisco Russo,

(5), Filipe Santos, (5), Bernardo Vicente, (3),

Alexandre Vieira, (3), Rafael Coelho, (3),

Hener Lima, (3), Mateus Ferreira, (3) e

Rodolfo Freire, marcaram para o CSA. Na

tabela o NDFAC é líder com 21 pontos e só

vitórias. CSA é 6º com 13 pontos.zx JJP

Andebol: Na 2ª divisão nacional o NDFAC venceu o Lamego e é 2º na tabela.

Nos sub 18, o NDFAC está em grande plano, apenas só com vitórias

Sub 18 masculinos do NDFAC estão no primeiro lugar, só com triunfos
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Ohai Nazaré oferece atividades
de Natal para as famílias

zx  O Ohai Nazaré apresenta, de

16 a 18 de dezembro e 29 de

dezembro a 1 de janeiro, ativi-

dades especiais dedicadas ao

Natal.

"Para que o espírito natalício envolva

toda a família, a sexta-feira é o dia

reservado para as sessões de cinema",

refere a organização.

"E onde há Pai Natal, há cartas com

os mais diversos sonhos dos mais

pequenos, por isso, no sábado, o dia

começa com uma ida ao Posto de

Correios. Os mais novos poderão escr-

ever a sua carta e entregá-la ao

Duende Carteiro, que se encarregará

de a fazer chegar ao Pai Natal", refere o

Ohai.

Se a manhã é dedicada a formular

desejos, a tarde é de visitas. "Duende

dos Brinquedos fará uma visita guiada

à Fábrica dos brinquedos, onde acon-

tece toda a magia. E se esta história

encantada pertence às crianças, então

é claro que neste espaço não faltará

muita brincadeira através de variados

jogos, tais como o jogo do boneco de

neve, o jogo do barrete vermelho ou o

atelier da neve".

As atividades de decoração de Natal

dão início às manhãs de domingo, "per-

feitas para animar os mais novos, mas

também as suas famílias. Mas parece

que está a faltar um elemento-chave a

este cenário natalício. Uma vez que a

garantia do Ohai Nazaré é que tudo é

possível, haverá ainda, à semelhança

do ano anterior, um globo de neve para

as mais incríveis fotos em família".

Com exceção do fim de semana de

24 a 26 de dezembro, espera-se muita

alegria e diversão neste resort. Para

que as crianças desfrutem ao máximo

desta experiência, as atividades vão

prolongar-se até dia 1 de janeiro de

2023. zx 

PUB.
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