
R. Antº Augusto Cabral, 16
(frente ao Continente e ao
Lar de São José)
2ª a 6ª das 9 às 17 h

Pagamento de assinaturas

Nasceu recentemente em Torres Vedras a Associação para a Promoção da Saúde do Doente Diabético. A comissão instaladora foi cons-
tituída no passado dia 6, numa reunião pública no LabCenter e ficou assim definida: Armando Fernandes, Carlos Catarino Almeida, Maria
da Conceição Ramos, João Camilo da Silva, Maria Virgínia Melícias. | p. 7
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Despedida do cónego Daniel Henriques
No próximo domingo, dia 11, haverá a Missa de despedida do cónego Daniel

Henriques enquanto pároco de Torres Vedras. Será às 11 horas, na igreja da  Gra-
ça, não havendo por isso as eucaristias das 10h30 e do meio-dia. Depois da Missa
haverá um almoço de confraternização no claustro, para o qual se pede que levem
salgados, doces e bebidas. 

Campanha «Neste Natal vamos criar um sorriso»

Roupas novas para os meninos do CAT
EUNICE FRANCISCO

[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Vítor Canas, um dos fundadores e antigo diri-
gente do CAT Renascer (Centro de Acolhi-
mento Temporário para Crianças em Risco) de
Torres Vedras, aproveitou o poder das redes
sociais para lançar recentemente uma iniciativa
solidária a favor das 10 crianças que estão
neste momento ao cuidado da instituição. 

Com o Natal à porta surgem todos os anos
por esta altura inúmeras campanhas solidárias
e os apelos à comunidade têm mostrado que
os torrienses não são indiferentes às causas so-
ciais. Vítor Canas está a contar com essa gene-
rosidade para proporcionar a cada uma das
crianças uma muda completa de roupa nova
para o Natal.

As crianças acolhidas neste momento no
CAT têm entre os dois e os 11 anos e estão ha-
bituadas a vestir roupa usada durante todo o
ano, doada por mecenas. “O abrir da embala-
gem, tirar a etiqueta, dizer ‘é meu’, é completa-
mente diferente da auxiliar educativa dizer ‘está
aqui, veste’, e aquilo já passou pelo outro e ou-

tro e outro, nunca nada é pessoal. É tão bom
receber uma peça de vestuário nova, tirar a eti-
queta e dizer uau!!!”, sublinha Vítor Canas, que
quer vestir essas crianças de sorrisos novos.

Está lançado o desafio de levar a magia da

etiqueta até aos meninos do Renascer. Quem
quiser contribuir pode enviar os seus donativos
em vestuário e calçado para Vítor Canas - Rua
de Santa Maria 11 - Sarge 2560-592 Torres
Vedras. Também é possível fazer a entrega das

ofertas na Creche São João ou no Centro de
Acolhimento, em Vale Rosas. Também é possí-
vel contribuir monetariamente por transferên-
cia bancária, através do IBAN 0010 0000 4791
1830 0017 8. Os donativos em numerário vão
ser utilizados para completar e reforçar os con-
juntos de vestuário para cada uma das crian-
ças.  

Esta campanha, que “nasceu sem prepara-
ção e em colaboração com uma das funcio-
nárias do CAT”, conta já com o apoio de várias
instituições, como a Escola Profissional Agrícola
Fernando Barros Leal, entre outras. “A recetivi-
dade tem sido muito boa e estamos em crer
que vamos conseguir mais do que uma muda
de roupa para cada uma das crianças, o que é
muito bom”, refere Vítor Canas, assegurando
que vai dar conta de todos os donativos atra-
vés da página da campanha no Facebook: «Nes-
te Natal vamos criar um sorriso».

A entrega dos conjunto está prevista para
20 de dezembro, pelo que é importante que
as ofertas sejam entregues atempadamente,
para que os conjuntos possam ser organiza-
dos.

Associação de Solidariedade e Ação Social

Inaugurado elevador no centro de dia
da Ponte do Rol

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

A sede da Associação de Solidariedade e Ação
Social (ASAS) da Ponte do Rol passou a ter uma
plataforma elevatória para poder transportar os
utentes do rés-do-chão para o primeiro andar.

A inauguração do elevador teve lugar no
passado dia 28 de outubro, mas já estava a fun-
cionar. A obra teve um custo de 20 mil euros e
foi uma das vencedoras do Orçamento Participa-
tivo de Torres Vedras de 2015, proposta por Luís
Santos, vice-presidente da ASAS da Ponte do Rol
e que viu agora ser concretizada a sua ideia.

Para além de uma necessidade, era tam-
bém uma exigência da Segurança Social nas
instalações do centro de dia da instituição pon-
terrolense, que apoia ao todo 60 pessoas: 20
no centro de dia e mais 40 em apoio domici-

liário. Agora os utentes com mobilidade redu-
zida, alguns em cadeira de rodas, já podem

deslocar-se entre os dois pisos do edifício.
Carlos Bernardes, presidente da Câmara

Municipal de Torres Vedras, referiu na ocasião
que este é um bom exemplo do que se pre-
tende com o modelo do Orçamento Participa-
tivo, “um projeto que ainda só tem três anos de
existência mas já vai dando os seus frutos”. So-
bre a obra inaugurada revelou que não foi fá-
cil encontrar uma solução técnica para imple-
mentar a plataforma, mas com a ajuda do ar-
quiteto Hélio Gomes foi possível finalmente
implementar a ideia e instalar o elevador num
edifício que já existia e teve de ser adaptado.

Luís Santos também discursou para fazer
os agradecimentos habituais e lembrar que os
utentes do centro de dia com dificuldades de
locomoção podem agora ter acesso ao salão
polivalente do primeiro andar. A inauguração
foi abrilhantada pela Banda da Juventude Mu-
sical Ponterrolense e a cerimónia religiosa de
bênção do elevador com o padre José Quintã.

Lista com o tamanho das roupas dos meninos e meninas da instituição 

JR

Inauguração da plataforma elevatória do centro de dia da ASAS da Ponte do Rol
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Inauguração foi no dia de São Gonçalo de Lagos

Ainda há muita festa até ao São Martinho
JOAQUIM RIBEIRO

[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

Com os presidentes das 13 Juntas de Fregue-
sia, da Assembleia e da Câmara Municipal abri-
ram oficialmente as Festas da Cidade de Torres
Vedras, que se pretendem ser de todo o con-
celho, no dia 27 de outubro, dedicado a São
Gonçalo.

A inauguração dos festejos teve lugar no
pavilhão multiusos da ExpoTorres, com uma
recriação da abertura das pipas de vinho atra-
vés do rancho folclórico da R.O.T.A. de A dos
Cunhados. Uma tarde já bem composta de
público nas tasquinhas oriundas de associa-
ções de todo o concelho e muitos seniores das
freguesias de Silveira, Carvoeira e Carmões e
A dos Cunhados, mais de seis centenas, trans-
portados em autocarros da Câmara, como ha-
veria de acontecer nos dias seguintes. Um dos
autocarros foi mesmo estreado para o even-
to.

Carlos Bernardes, presidente da Câmara,
destacou os 15 anos que as Festas da Cidade
já têm no atual formato, considerado ser um
sucesso, este ano com o recinto renovado para
acolher as cerca de 80 atividades programa-
das, ali e noutros locais. Uma das novidades
deste ano é precisamente o alargamento das
atividades a vários locais do concelho, em to-
das as freguesias, com as Merendas de Acor-
deão. Carlos Bernardes destacou ainda os cer-
ca de 200 voluntários que estão a trabalhar
diariamente nas tasquinhas e lembrou a singu-
laridade de este ano Torres Vedras ser Capital

Europeia do Vinho juntamente com Alenquer.
Os festejos torrienses terminam no próxi-

mo dia 11, dedicado a São Martinho, feriado
municipal este ano a calhar num domingo. Es-
ta sexta-feira há vinhos no mercado (até dia
11) e nas Merendas de Acordeão atuam a Es-
cola de Acordeão de José Cláudio e Catarina
Brilha a partir das 17h30 no restaurante Dom
Romero e Tiago Pirralho na Escola Agrícola à
mesma hora. À noite decorre o evento São
Martinho Compras e Vinho.

No sábado as Merendas de Acordeão são
em três locais diferentes, todas às 17h30: Ro-
drigo Maurício e Teresa Maurício no restau-
rante El Manadas, Emanuel Soares no Noah
Surf House de Santa Cruz e Mário Paulo e
João Costa na Associação Praia da Assenta. Às
21 horas tem lugar a sessão solene de celebra-
ção do feriado municipal no Teatro-Cine, este
ano na véspera do feriado.

No domingo, dia 11, torneios de petanca e
de golfe logo pela manhã, desfile de bandas
filarmónicas pelas ruas da cidade e inaugu-
ração da exposição “Da guerra à paz” no átrio
do edifício multisserviços da Câmara. Tasqui-
nhas e vinhos no mercado ao longo do resto
do dia e mais cinco espetáculos nas Merendas
de Acordeão: Francisco Maia às 15 horas no
Mercado Municipal e às 19 nos Paços do Con-
celho; Tiago Pirralho às 17h30 no Avenida Ca-
fé; Emanuel Soares na Casa do Povo do Tur-
cifal às 17h30 e Rodrigo Maurício às 17h30 na
sede da ADRC Bordinheira. As Festas da Cida-
de terminam à noite no pavilhão multiusos,
com a final do Festival das Vindimas.

JR

Inauguração das Festas da Cidade contou com uma encenação do rancho de A dos Cunhados

Único santo português da Ordem de Santo Agostinho

A humildade de São Gonçalo de Lagos 
JOAQUIM RIBEIRO

[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

As Festas da Cidade de Torres Vedras decor-
rem entre dois santos, São Gonçalo de Lagos,
a 27 de outubro, e São Martinho, a 11 de no-
vembro. Desde há alguns anos que as festi-
vidades torrienses começam precisamente com
a celebração da Missa em honra de São Gon-
çalo de Lagos, padroeiro da cidade, tal como
aconteceu no passado dia 27, na igreja da Gra-
ça.

São Gonçalo de Lagos nasceu em 1360 em
Lagos e faleceu em Torres Vedras em 1422.
Eremita de Santo Agostinho desde 1380, foi
prior do convento de Nossa Senhora da Graça
de Torres Vedras entre 1412 e 1422 (o antigo,
localizado junto à igreja de Santiago).

A sua beatificação foi autorizada em 1778
por Pio VI, reconhecendo-lhe o povo santidade
desde a sua morte, ocorrida em 15 de outubro
de 1422. Em 1495 a Câmara de Torres Vedras
proclamou São Gonçalo de Lagos “defensor e
padroeiro da vila e seu termo”. As suas relí-
quias foram trasladadas por diversas vezes, en-

contrando-se desde 1559 na atual igreja da
Graça, em Torres Vedras.

Sendo o único santo da Ordem de Santo

Agostinho (OSA) português reconhecido pela
Igreja, participaram na celebração dois sacer-
dotes agostinianos. A OSA saiu de Portugal em

1834 com a supressão das ordens religiosas.
Em 1974 regressou a Portugal com vários pa-
dres espanhóis e estabeleceram-se em algu-
mas paróquias da região, como Arruda dos Vi-
nhos e Sobral de Monte Agraço.

Atualmente a OSA tem seis padres em
Portugal, distribuídos por duas paróquias: São
Domingos de Rana (vigararia de Cascais) e
Santa Iria da Azóia (vigararia de Sacavém). O
prior dos sacerdotes da OSA em Portugal, o
padre Miguel Hernandez, pároco em São Do-
mingos de Rana, foi quem se encarregou da ho-
milia na Missa celebrada naquele sábado, para
falar precisamente de São Gonçalo de Lagos.

Humildade, simplicidade de vida, amor pe-
los mais pobres e paixão por Cristo foram as
principais características de São Gonçalo de
Lagos destacadas pelo padre Miguel Hernan-
dez. “São Gonçalo destacou-se pela humildade,
foi prior de vários conventos nos quais execu-
tava as tarefas mais humildes”, disse o sacerdo-
te agostiniano, para acrescentar que “a princi-
pal característica dele era a caridade e o seu
amor pelos mais necessitados, os mais pequenos
e mais pobres”.

JR

Junto ao altar pode ver-se a arca com as relíquias de São Gonçalo de Lagos
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O contrato de adjudicação da obra de saneamento dos Casais da Torre e Casais da Cruz
foi assinado recentemente na Associação Cultural e Beneficiente de Santo António do Varatojo
entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras e a empresa
Worktorres – Empreiteiros de Obras Públicas, Lda. A intervenção, no valor de 126 mil euros,
vai eliminar cerca de 180 fossas séticas nessas duas localidades. 

Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos dentro de 60 dias.
OO

ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

Decorreu no passado dia 2, nos Paços do Con-
celho, a cerimónia de assinatura do acordo de co-
operação entre os municípios de Torres Vedras e
Araraquara (cidade brasileira do Estado de São
Paulo). 

O acordo tem como objetivo criar vínculos
de cooperação entre os municípios, conducentes
ao aprofundamento do conhecimento das enti-
dades culturais locais em termos de tradições, cos-
tumes, memória histórica e património. Para além
disso visa o intercâmbio da prática de gestão par-
ticipativa, cultural e projetos e parcerias que pro-
movam e fomentem o desenvolvimento econó-
mico e sustentável entre as municipalidades, à
iniciativa privada, organizações não governamen-
tais e coletivos de cidadãos, assim como propos-
tas e ações voltadas para a economia criativa e
solidária.

O acordo pretende também facilitar o inter-
câmbio entre artistas, organizações culturais e cria-
tivas e instituições do ensino de ambos os muni-
cípios, bem como promover um programa con-
junto de funcionários públicos na área do planea-
mento de gestão estratégica de políticas públicas.

Também faz parte dos objetivos delineados a
promoção do intercâmbio de conhecimento, in-
formação e experiências no que concerne à ges-

tão democrática e participativa do território, num
ambiente local e/ou virtual, bem como a troca de
informação nas áreas da cultura, da cidadania ati-
va e da justiça social, na perspetiva de solidarie-
dade entre os municípios. Destaque também pa-
ra a visibilidade internacional dos territórios a fim
de atrair investimento para setores estratégicos e
para a organização conjunta em organizações e
missões internacionais, ampliando a influência do
poder local na conjuntura internacional.

A aproximação entre estes dois municípios
deu-se a partir de um grupo espontâneo de ci-
dadãos que participou no projeto de cidadania
«Artes ao Centro». O artista plástico brasileiro Mau-
ro Monteiro e os torrienses Ulisses Dias e Antó-
nio Bártolo “contaminaram os executivos munici-
pais elevando os valores mais altos da democra-
cia”, revelou Carlos Bernardes. 

O edil torriense deu conta que o acordo de
cooperação contém muitos projetos ligados a vá-
rios domínios, aos quais pretende dar cada vez
mais robustez, contando com a mesma força por
parte de Edinho Silva, prefeito de Araraquara.

A acompanhar Edinho Silva também fizeram
parte da comitiva brasileira o chefe de gabinete,
Alan Silva; a coordenadora do Trabalho e de Eco-
nomia Criativa e Solidária, Camila Capacle; a co-
ordenadora de Acervos e Património Histórico,
Danielle Aquino, e a gestora de projetos Maria
Cecília Nogueira Silveira, para além do presiden-

te da Câmara Municipal, Jeferson Yashuda.
No final da cerimónia, Carlos Bernardes pre-

senteou Edinho Silva, com a entrega da medalha
da cidade.

Município torriense apoia
projeto brasileiro com 10 mil
euros 

A autarquia de Torres Vedras vai ajudar a re-
cuperar o edificado histórico conhecido por Casa
Assombrada, no Assentamento da Bela Vista do
Estado de São Paulo, no Brasil. Em maio passado,
durante a visita do presidente da Câmara Muni-
cipal torriense e da vereadora da Cultura, à cida-
de de Araraquara, para negociar o acordo de co-
operação entre os municípios assinado há poucos
dias, ambos tiveram a oportunidade de visitar a
Casa Assombrada, onde alguém escravizou mui-
tos homens que viviam nas catacumbas da casa. 

Ao falar com os responsáveis locais, Carlos
Bernardes soube da existência de um projeto de
reabilitação que permite manter aquele edifica-
do, atualmente em ruína, ao serviço da história e
do turismo local. Todavia, dadas as dificuldades
financeiras existentes, o edil torriense decidiu atri-
buir um apoio no valor de 10 mil euros para aju-
dar a avançar com o projeto.

Comitiva brasileira entre torrienses nos Paços do Concelho de Torres Vedras

Acordo de cooperação entre os municípios já foi assinado     

Torres Vedras promove intercâmbio
com cidade brasileira

AA

Terminal Rodoviário
de Torres Vedras vai
ter uma nova
cobertura

O executivo municipal aprovou em
reunião de Câmara o projeto para a
construção da nova cobertura de
proteção do Terminal Rodoviário (TR)
de Torres Vedras. 
Essa intervenção pretende
modernizar e melhorar as condições
de funcionamento daquele espaço,
através da construção de uma
cobertura de espera e tomada de
passageiros situada junto ao cais de
embarque.  
Recorde-se que em 2014 o TR foi
relocalizado no Parque Regional de
Exposições. Devido ao caráter
inicialmente provisório e
experimental do mesmo, nos
espaços de espera públicos foi
instalada uma cobertura em lona
que não oferecia as condições de
proteção necessárias. 
O projeto de requalificação do
terminal procura assim suprir essa
lacuna do equipamento. Prevê-se
que a obra tenha um custo de cerca
de 449 mil euros.

Saneamento avança nos casais da Torre e da Cruz
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Projeto da ANSR e DGE lançado em Torres Vedras

Portal interativo ensina regras de segurança
aos mais novos

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

A Escola Básica com Jardim de Infância da Con-
quinha, em Torres Vedras, foi o local escolhido
para a sessão oficial de lançamento do portal
interativo «Júnior Seguro on the Road», pro-
movido pela Autoridade Nacional de Seguran-
ça Rodoviária (ANSR) e pela Direção Geral da
Educação (DGE) no passado dia 6.

Torres Vedras recebeu o “pontapé de saí-
da” desse projeto, que envolve também a As-
sociação para a Promoção da Segurança Infan-
til (APSI) e que irá passar por 23 escolas de
norte a sul de Portugal, mobilizando cerca de
4.600 crianças. 

Essa ferramenta foi desenvolvida a pensar
na sensibilização e na formação das crianças
do pré-escolar e dos alunos dos três ciclos do
ensino básico e para ser usada e explorada no
âmbito das atividades educativas. Tem como
objetivo sensibilizar para a redução do risco de
acidente de viação na faixa etária entre os três
e os 15 anos, em contexto escolar, incentivan-
do o desenvolvimento de uma cultura de se-
gurança e promoção da cidadania rodoviária
como parte integrante do desenvolvimento de
cada um.

Os promotores do projeto esperam que os
recursos do portal «Júnior Seguro», disponíveis
online no endereço www.juniorseguro.pt, venham

dar resposta a essa pretensão. O portal está
organizado por nível de educação e ciclos de
ensino e as crianças podem escolher ser peão,
passageiro ou condutor, aprendendo compor-
tamentos seguros a adotar enquanto utentes
da via pública.

“Mais de 500 pessoas morreram na estrada
no ano passado e este ano  vamos em número

idênticos” disse José Artur Neves, secretário de
Estado da Proteção Civil, que presidiu à sessão.
De acordo com o governante, o uso do tele-
móvel e o acréscimo do tráfego são apontados
como as principais causas para o aumento da
sinistralidade. “Esta tendência tem de ser con-
trariada, temos que elevar o patamar preven-
tivo”, defendeu.

José Artur Neves afirmou que as escolas e
os municípios têm um papel fundamental na
prevenção da sinistralidade rodoviária e subli-
nhou que “70 por cento dos acidentes com víti-
mas e mais de 50 por cento com vítimas mor-
tais verificam-se dentro das localidades”. 

O portal «Júnior Seguro» “nasce da perce-
ção de que é necessário envolver as crianças
nos projetos da Segurança Rodoviária desde ce-
do”, referiu Fernando Moutinho, vice-presiden-
te da ANSR. Para aquele responsável, as crian-
ças são “o melhor intérprete e transmissor de
uma mensagem para chegar a todos”.

Validado pela DGE, o portal “é mais um
recurso para a educação para a cidadania que
queremos construir, numa sociedade que que-
remos cada vez mais interventiva, ativa e es-
sencialmente segura”, afirmou José Carlos Sou-
sa, diretor de serviços da DGE. 

Carlos Bernardes, presidente da Câmara
Municipal, mostrou-se satisfeito com o lança-
mento daquela nova ferramenta tecnológica e
deu nota das ações que o município tem vindo
a desenvolver ao nível da segurança rodoviá-
ria. O autarca referiu ainda que entre os anos
2010 e 2017 foram registados no concelho 174
acidentes que provocaram ferimentos ligeiros
em jovens e crianças e ainda quatro acidentes
com ferimentos graves e uma vítima mortal. “A
prevenção deve estar na primeira linha das nos-
sas preocupações”, concluiu.

EF

Secretário de Estado da Proteção Civil lançou portal em Torres Vedras

Em outubro

Bombeiros batem recorde de emergências
EUNICE FRANCISCO

[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Nos últimos cinco anos os Bombeiros Voluntá-
rios de Torres Vedras têm registado um au-
mento vertiginoso de ocorrências. A dimensão
da atividade operacional da corporação torrien-
se atinge dimensões cada vez mais elevadas e
no mês de outubro foram mesmo batidos re-
cordes: 920 saídas para emergências.

Um valor que nem no mês do Carnaval,
onde há um acréscimo habitual de serviços,
tem sido atingido pelos bombeiros. Nessa altu-
ra a corporação regista entre 870 a 890 emer-
gências pré-hospitalares, revela Fernando Ba-
rão, comandante da corporação torriense. “Há
três anos tínhamos uma média de 25 emergên-
cias por dia, agora vamos com 30, o que dará
mil serviços a mais no final do ano”, calcula
aquele responsável.

Estes dados não surpreendem Fernando
Barão. Já em 2017 os Bombeiros Voluntários
de Torres Vedras foram uma das cinco corpo-
rações do país que prestaram o maior número
de serviços de emergência pré-hospitalar, de
acordo com o Instituto Nacional de Emergên-

cia Médica (INEM).
“Temos 80 mil residentes no concelho e se

há muitos que vão trabalhar para Lisboa, tam-
bém há muitos dos concelhos vizinhos que vêm
trabalhar para Torres. Temos sempre muita gen-
te, mas nunca tínhamos chegado a estes valo-
res”. O habitual, refere, está entre os 750 a

800 casos, “que já é um número altíssimo”.
Fernando Barão realça “o esforço que é exi-

gido aos voluntários e àquela casa” e garante
que, “felizmente, temos capacidade para con-
tinuar a garantir o serviço ao minuto em todo o
concelho e que venham mais”.

Fernando Barão garante que “não são ne-

cessários mais corpos de bombeiros no conce-
lho. O que é preciso é que este funcione bem e
plenamente”, com o apoio das secções do Ma-
xial e da Silveira, que asseguram uma primeira
intervenção nas zonas mais interiores e litoral
do concelho.

Fernando Barão diz que o segredo da ope-
racionalidade está na “organização da associa-
ção e no empenho dos voluntários”, que se es-
forçam e sacrificam diariamente em prol do
bem estar de outros. Um espírito que a asso-
ciação tem sabido manter ao longo dos anos.

Este esforço leva a que a corporação, por
vezes, esteja impossibilitada de realizar trans-
porte de doentes não urgente, por não ter ca-
pacidade. Ainda assim “as pessoas têm alterna-
tiva, existem 12 associações de socorros no con-
celho, mas não há alternativa para a emergên-
cia que só os bombeiros podem fazer”, realça o
comandante.

Este acréscimo de serviços de emergências
pré-hospitalares contrasta com a redução do
número de acidentes rodoviários. “Acho que
vai baixar e em termos de vítimas mortais há
um abaixamento significativo este ano”, revelou
Fernando Barão.

EF

Corporação registou mais serviços do que no mês do Carnaval
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ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

“A Educação é uma área prioritária para o muni-
cípio”, disse o presidente da Câmara Municipal
de Torres Vedras no passado dia 30 de outubro
nos Paços do Concelho, no início da sessão de
assinatura de acordos de parceria na área da
Educação referentes ao ano letivo 2018/2019. 

Carlos Bernardes garantiu que a autarquia
tem vindo a apostar e pretende promover cada
vez mais a ligação existente com os agrupamen-
tos, juntas de freguesia e associações do conce-
lho, para que o município possa dispor de uma
rede educativa mais robusta e uma oferta dife-
renciadora que contribua para o crescimento
efetivo dos jovens torrienses.

O autarca agradeceu às instituições presen-
tes o trabalho que têm vindo a desenvolver ao
longo dos anos e que naquele dia, de uma for-
ma singela, firmaram um novo “acordo de con-
fiança”. De referir que esses protocolos, que so-
mam um investimento de 850 mil euros, foram
distribuídos por 12 entidades do concelho e cen-
tram-se nas áreas da Ação Social Escolar, nas
Atividades de Enriquecimento Curricular e no
Apoio às Refeições Escolares.

Laura Rodrigues, vereadora responsável pe-
la pasta da Educação, falou do trabalho em re-

de. “Ainda há poucos anos não havia muitos mu-
nicípios a trabalhar desta forma, sendo que na
Educação continua a haver um grupo muito pe-
queno de municípios que trabalha numa rede de
colaboração com os agrupamentos, com as asso-
ciações locais e com as juntas de freguesia. So-
mos exemplo e isso orgulha-nos, mas todo o tra-
balho acaba por ser facilitado por ser distribuído

por muitos, mas é feito de uma forma colabora-
tiva. Devo dizer que ao logo de todo o ano letivo
analisamos pedidos de Ação Social Escolar, mas
na maior parte dos municípios essas situações são
tratadas apenas do início do ano letivo”, reportou
Laura Rodrigues.

Relativamente às Atividades de Enriqueci-
mento Curricular a vereadora deu conta que exis-

te uma série de parcerias. É um projeto que, ao
longo dos anos, tem sido sempre consensua-
lizado entre a autarquia e os agrupamentos de
forma a estar de acordo com o que é solicitado
pelas escolas. “Poucos são os municípios que são
promotores das atividades, muitos deixaram de o
ser porque financeiramente as coisas não são na-
da compensatórias”, referiu a mesma responsável.

Laura Rodrigues valorizou ainda o trabalho
de colaboração que, a seu ver, “é vantajoso para
toda a gente. Temos a noção de que há muito
emprego que é criado diretamente nas associa-
ções, exatamente para este trabalho de colabo-
ração, para fazer as refeições, ministrar as ativi-
dades de enriquecimento curricular... É uma ati-
vidade de natureza social que é extraordinaria-
mente importante para que as pessoas se possam
manter no nosso território”, advogou. 

Estes acordos deixaram de fora a generali-
dade das juntas de freguesia, cujos contratos in-
teradministrativos já foram assinados para todo
o mandato. Aliás é para quem vai o “bolo” maior
do investimento, cerca de 1,5 milhões de euros.
Apenas a União de Freguesias de A dos Cunha-
dos e Maceira assinou um Contrato Interadmi-
nistrativo de Delegação de Competências em
matéria de Educação para transferir competên-
cia na área de pessoal não docente de apoio às
atividades educativas e de apoio à família.

Momento da assinatura do acordo pelo novo diretor do Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias 

AA

Em Torres Vedras     

Município investe 850 mil euros na Educação

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Nasceu recentemente em Torres Vedras a As-
sociação para a Promoção da Saúde do Doen-
te Diabético (APPSDD). A comissão instalado-
ra foi constituída no passado dia 6, numa reu-
nião pública no LabCenter e ficou assim de-
finida: Armando Fernandes, Carlos Catarino Al-
meida, Maria da Conceição Ramos, João Ca-
milo da Silva, Maria Virgínia Melícias.

De acordo com Armando Fernandes, dia-
bético, torriense e um dos principais promoto-
res, “cerca de 12 por cento da população do
concelho com mais de 20 anos é diabética, uns
estão identificados, outros não”. 

A diabetes é uma doença que afeta cerca
de 400 milhões de pessoas no mundo e cinco
milhões morrem por ano devido a essa doen-
ça. Um em cada dois adultos com diabetes não
está diagnosticado. “Todos juntos podemos aju-
dar”, sublinha Armando Fernandes.

A associação terá sede em Torres Vedras,
mas está aberta a toda a região Oeste e nela
cabem não apenas os diabéticos mas também
a comunidade e os profissionais de saúde. 

É a primeira associação do género criada
na região.

A nova estrutura “tem como objeto e fina-
lidade promover a saúde e o bem estar dos do-

entes diabéticos, assim como divulgar os efeitos
da doença efetuando ações de esclarecimento
e apoiando atitudes para a prevenção”. 

Armando Fernando explica que esta nova
estrutura nasce com o propósito de “desen-
volver um trabalho multidisciplinar de informa-
ção, prevenção, divulgação, orientação, forma-
ção e tratamento da diabetes por equipas qua-
lificadas e competentes que promovam e garan-
tam boas práticas”.

Um dos propósitos inerentes à criação da

APPSDD passa por “trazer serviços de proxi-
midade” para diabéticos. Armando Fernandes
refere que “cerca de 200 a 300 pessoas da re-
gião saem todos os dias para Lisboa para tra-
tamentos” e revela que “o dinheiro que se gas-
ta em transportes, tempo, dias de trabalho per-
didos, combustíveis e portagens leva a que mui-
tos doentes desistam dos tratamentos”.

Aquele responsável acredita que “há con-
dições para podermos ter serviços mais próxi-
mos”.

Após a constituição da comissão instalado-
ra o grupo irá reunir para elaborar e registar
os estatutos, redigir uma proposta de regula-
mento interno e plano de atividades. Seguir-
-se-á por fim a realização de uma assembleia
geral para a eleição dos corpos gerentes, or-
çamento e plano de atividades.

Para já a associação define como metas
“influenciar e participar de maneira ativa junto
das diversas entidades que têm como objetivo
o combate à diabetes, para que sejam encon-
tradas soluções de prevenção, diagnóstico, es-
tudo e tratamento com intervenções de proxi-
midade local e regional; desenvolver ativida-
des colaborativas e de intercâmbio com enti-
dades que tenham como objetivo a melhoria
de vida dos doentes diabéticos; estabelecer par-
cerias e apoiar pessoas e entidades que promo-
vam estilos de vida saudável e de prevenção
da doença e suas complicações, nomeadamen-
te nas áreas da educação, alimentação e exer-
cício físico; apoiar as iniciativas de proximidade,
nomeadamente atividades de prevenção pri-
mária e rastreios populacionais de diabetes e
complicações associadas; bem como apoiar e
desenvolver outras atividades relacionadas com
a diabetes e suas consequências”. 

Para mais informações os interessados po-
dem contactar Armando Fernandes através do
email diabetesnooeste@gmail.com.

Iniciativa partiu dos doentes     

Diabéticos criam associação em Torres Vedras

Nova associação pretende trabalhar na promoção da saúde do diabético 

DR
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Finalistas do «Jogo
do Município»
visitaram a Adega
da Carvoeira
No âmbito da edição de
2017/2018 do «Jogo do
Município» os alunos das
escolas finalistas visitaram a
Adega Cooperativa da
Carvoeira. As propostas
apresentadas nesta edição,
subordinada ao tema
“Património Cultural de Torres
Vedras: como conhecer para
preservar? Vamos descobri-lo?”,
abordaram várias questões
relacionadas com a promoção
do território através do vinho e
por isso o prémio atribuído aos
finalistas inclui um conjunto de
atividades relacionadas com
essa temática.
Os 35 alunos e quatro
professores da Escola EB 2,3
São Gonçalo, Escola Profissional
Agrícola Fernando Barros Leal e
Centro de Formação
Profissional da Indústria
Metalúrgica e Metalomecânica
(CENFIM) foram recebidos por
um enólogo, que lhes explicou
todo o processo de produção
do vinho desde a entrada dos
tratores com as uvas até ao
engarrafamento. Seguiu-se
uma visita à instalação artística
Common Grounds, da autoria
de Ayelen Peressini, implantada
no antigo edifício do Instituto
da Vinha e do Vinho (IVV)
naquela adega.
A atividade terminou com um
almoço-convívio entre todos os
alunos que integraram a visita,
que contou ainda com a
presença da vereadora de
Desenvolvimento Social da
Câmara de Torres Vedras, Ana
Umbelino. Recorde-se que o
«Jogo do Município» é uma
iniciativa destinada à
comunidade escolar, que
pretende promover o debate e
a participação cívica dos jovens
através da simulação de um
processo eleitoral subordinado
a um tema específico. O
concurso, organizado pela
Câmara Municipal, inicia-se nos
estabelecimentos de ensino e
termina com a realização da
Assembleia Final. A próxima
edição de 2018/2019 terá início
brevemente com a realização
das Assembleias Escolares.

Conselho Municipal da Juventude realizou
primeira reunião ordinária do ano
O Conselho Municipal da Juventude (CMJ) de
Torres Vedras esteve reunido no passado mês de
outubro, naquela que foi a primeira reunião ordi-
nária deste ano. O encontro, que decorreu no au-
ditório do edifício dos Paços do Concelho, contou
com cerca de 15 representantes de associações com
ação no território torriense e de juventudes par-
tidárias, assim como representantes dos partidos
políticos com assento na Assembleia Municipal.

O plano de ação para o último trimestre de
2018 e para o ano de 2019 foi aprovado por una-
nimidade, contemplando ações que se dividem
entre quatro eixos, designadamente: Ambiente;
Cidadania, Participação Cívica e Voluntariado; Tem-
pos Livres, Cultura e Desporto; e Educação, For-
mação e Emprego. Nesse sentido, destaque para
as sessões de auscultação aos jovens e “A Política
contada aos Jovens”, que acontecerão em todas as
freguesias do concelho.

A reunião contou com a eleição da comissão
permanente do CMJ, que será presidida por Rui
Lopes, da Juventude Socialista, e composta por
Cristiana Santos, do Académico de Torres Vedras;
Luís Firmo, da Associação de Escoteiros de Por-
tugal – Grupo 129 Torres Vedras; Edi Gomes, da
Juventude Social-Democrata; e Henrique Santos,
da Associação de Estudantes da Escola Secundária
Madeira Torres.

Para integrar a mesa do plenário foram eleitos
Henrique Santos e Teresa Oliveira, eleita na Assem-
bleia Municipal pela CDU. Edi Gomes foi eleito
para o Conselho Municipal da Educação, enquan-
to Rui Lopes irá integrar o Conselho Municipal de
Proteção Civil. O Conselho Intermunicipal da Ju-
ventude do Oeste irá contar com Marta Geraldes,
da Juventude Social-Democrata.

Teve ainda lugar a eleição de um represen-
tante para integrar a comissão alargada da Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens de Torres
Vedras, tendo a escolha recaído sobre Guilher-
me Pereira, da Associação Sealand Santa Cruz.
A par desta última associação também a Juven-
tude da Cruz Vermelha e o Rotaract foram as en-
tidades eleitas como observadoras permanentes
do CMJ.

A próxima reunião ordinária do Conselho Mu-
nicipal da Juventude de Torres Vedras está marca-
da para dezembro.

DR

O encontro decorreu no auditório do edifício dos Paços do Concelho

Entre os dias 26 e 28 de outubro decorreu em
Torres Vedras o 4º Encontro Internacional de De-
senho de Rua, no âmbito da iniciativa «Arte ao
Centro». Esta edição, subordinada ao tema “A vi-
nha e o vinho”, reuniu cerca de 150 desenhadores
vindos de Portugal, Espanha e Brasil.

No primeiro dia do encontro os participantes
percorreram as avenidas 5 de Outubro e Tenente
Valadim à descoberta do património relacionado
com a produção de vinho e visitaram o Instituo da
Vinha e do Vinho e o Aqueduto de Torres Vedras.
Para terminar o dia participaram ainda na ativida-
de de desenho “No pátio há… riscos de Memó-
ria”, no pátio da Casinha dos Avós.

O segundo dia começou no auditório dos Pa-
ços do Concelho com a apresentação dos seis for-
madores: Rosa de Trías, Ana Luísa Frazão, Pedro
Cabral, Domingos Guimarães, Vítor Mingacho e
Alexandra Belo. Os desenhadores foram depois
convidados a conhecer o território rural do muni-
cípio através de uma oficina de desenho na Quin-
ta da Boa Esperança, na Zibreira. Para promover
um maior contacto com a identidade e cultura tor-
rienses o jantar realizou-se nas tasquinhas das Fes-
tas da Cidade, onde decorreu uma atividade de
desenho livre.

No último dia os participantes foram recebi-
dos na Casa da Ribeira, na Ribeira Maria Afonso,

onde passaram a manhã a desenhar aquele con-
junto urbano de grande valor patrimonial. A tarde
foi dedicada à Quinta de São José, no Carvalhal,
onde para além das atividades de desenho houve
uma prova de vinhos do Vale da Capucha e um
concerto de acordeão.

O 4º Encontro Internacional de Desenho de
Rua permitiu reafirmar a importância do desenho

de rua como meio de dinamização do espaço pú-
blico e também como forma de descentralização
da cultura. Essa incitativa contribuiu ainda para
promover o património cultural material e imate-
rial, destacando-se a paisagem rural, a vinha, o vi-
nho, a gastronomia e as memórias que caracte-
rizam a identidade do território do município de
Torres Vedras.

DR

Encontro permitiu reafirmar a importância do desenho de rua como meio de dinamização do espaço público

Em Torres Vedras

4º Encontro Internacional de Desenho de
Rua reuniu cerca de 150 desenhadores
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Sete troços dos rios Alcabrichel e Sizandro estão a ser
alvo de trabalhos de requalificação biofísica e paisagística.
Os trabalhos tiveram início junto ao Ecoparque da Ma-
cieira, no Maxial, e decorrem no âmbito da operação
«Ruivaco-do-Oeste | Gestão Ativa da Espécie e do Ecos-
sistema» aprovada pelo Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR).

O objetivo passa por preservar a espécie de peixe “Rui-
vaco-do-Oeste”, aumentando a sua resiliência aos efeitos
das alterações climáticas. A diminuição de obstáculos na
rede hídrica irá facilitar a movimentação da espécie, en-
quanto a plantação de espécies vegetais autóctones e
consequente criação de sombra no canal irá aumentar a
disponibilidade hídrica durante a época estival, promo-

vendo a capacidade de sobrevivência da espécie durante
aquela época.

A desobstrução do canal levará ainda ao decréscimo
dos riscos de cheia e de erosão dos terrenos adjacentes.
Paralelamente, será desenvolvida uma ação de controlo
da proliferação de gambúsia e lagostim-vermelho-da-Loui-
siana, espécies aquáticas exóticas que põem em causa a
estabilidade das populações de “Ruivaco-do-Oeste”.

A operação «Ruivaco-do-Oeste | Gestão Ativa da Es-
pécie e do Ecossistema» apresenta um custo total de in-
vestimento elegível de 179.573,93 euros. Destes, 85 por
cento são financiados pelo Fundo de Coesão, sendo os
restantes garantidos pela Câmara Municipal de Torres Ve-
dras.

DR

Decorre requalificação
biofísica e paisagística dos
rios Alcabrichel e Sizandro

CDS vai apresentar moção
sobre transportes públicos na
Assembleia Municipal
Na sequência do que tem vindo a público sobre a propos-
ta de financiamento na aquisição de passes para transportes
públicos, proposta essa que abrange concelhos periféricos
de Lisboa e que não inclui o concelho de Torres Vedras, o
CDS irá apresentar uma moção na Assembleia Municipal
do próximo dia 29 deste mês.

A moção resulta da preocupação já denunciada pelo
CDS do concelho torriense não ser incluído na verba des-
tinada para o efeito no próximo Orçamento de Estado. O
documento procurará uma posição unânime de todos os
partidos e movimentos da Assembleia, visando assim “uma
posição única dos torrienses sobre uma desigualdade que se
pretende combater”, informa o partido em comunicado.

Para Pedro Castelo e João Pedro Gomes (na foto), “o
que está somente em causa é o interesse de Torres Vedras e
de todos aqueles que necessitam de se deslocar para Lisboa
diariamente”. A moção visará sobretudo “um entendimento
e preocupação comum na defesa do superior interesse dos
cidadãos”, acrescentam aqueles responsáveis políticos.

DR

Tribuna do Parlamento

Orçamento: a equação
impossível da oposição

Decorrem as audições aos ministros, que expõem o que propõem e res-
pondem a questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. É
recorrente os partidos da oposição colocarem dúvidas um pouco sobre
tudo e sobre nada, numa procura objetiva de temas que possam em-
baraçar o Governo, sobretudo temas em que a comunicação social se
tem detido no decorrer do último ano.

E é assim que temos a questão da contagem do tempo para os pro-
fessores, as obras da ala pediátrica do Hospital de São João, Tancos, as
infraestruturas, o investimento público, o SNS, as cativações... Serão de-
certo preocupações de todos, mas quando se vai ao fundo das questões
e se conclui que a origem do diferendo da contagem do tempo tem seis
ou sete anos; a necessidade das obras do Hospital de São João cerca de
10; as vedações dos paióis de Tancos e a sua vigilância são deficientes
há mais de seis anos; há décadas que não se investia em ferrovia e que
esse investimento tem de ser investimento público; o SNS só agora re-
cupera os recursos orçamentais que lhe foram retirados na anterior le-
gislatura.

Quando tudo isto está tão claro seria expectável que fossem assu-
midas responsabilidades e que os que frequentemente clamam por pe-
didos de desculpa aos portugueses por parte do Governo pedissem eles

próprios desculpas aos portugueses pelas políticas de austeridade que
impuseram e que tanto nos penalizaram. Difícil de explicar é também
considerar que o Orçamento do Estado (OE) em discussão é simulta-
neamente austeritário e despesista, e esta é uma equação impossível.

A atitude deste Governo no que respeita ao controle da despesa e
do défice é uma enorme desilusão para a oposição, que teima em não
aceitar os resultados das políticas desenvolvidas. Procuraram manter em
alta as dúvidas sobre a solução parlamentar, sobre as negociações entre
os partidos que no parlamento suportam o Governo e também as dú-
vidas sobre os resultados da economia.

Se é verdade que nem tudo se consegue quantificar nos indicado-
res económicos, a confiança, o emprego e o desemprego, a reposição
de rendimentos, o aumento das pensões, o apoio à inclusão e mesmo
a integração de precários apesar dos atrasos explicados pela enorme
complexidade de processos, tudo isso é mensurável e, sim, estamos me-
lhor. Portugal está melhor e os portugueses estão melhor, e todos nos
recordamos de quando as melhorias de Portugal implicavam que os
portugueses estivessem pior. Assim, sem mais nem menos, e estavam
mesmo pior os portugueses.

Mas, e porque há sempre um mas, a oposição tem neste momento
e até à discussão na especialidade a oportunidade de explicar porque
considera o OE austeritário e despesista e, mais importante ainda, a
oposição dispõe do espaço regimental para propor cortes na despesa
que considera excessiva e para propor aumentos de receita. Os portu-
gueses esperam por esse exercício. Por uma questão de transparência,
quanto mais não seja.

RUI RISO
[ Deputado na Assembleia

da República eleito pelo PS ]

Difícil de explicar é também
considerar que o OE em discussão
é simultaneamente austeritário e
despesista – e esta é uma equação

impossível
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Em dia de aniversário

ESCO apresentou livro sobre os seus 25 anos
ANA ALCÂNTARA

[ anaalcantara@badaladas.pt ]

A Escola de Serviços e Comércio do Oeste,
mais conhecida por ESCO, em Torres Vedras,
celebrou o seu 26º aniversário no passado dia
26 de outubro.

A efeméride contou com um programa
detalhado que abriu, ao início da tarde, com
um momento artístico ensaiado pelos alunos. 

Seguiu-se um momento formal, com a in-
tervenção da diretora da escola. Júlia Alfaiate
falou das atividades desenvolvidas ao longo do
último ano letivo assentes no lema «ESCO uma
escola de afetos». Aquela responsável dirigiu
uma palavra especial aos professores pela de-
dicação que dão aos alunos.

Júlia Alfaiate deu conta do trabalho que
tem sido desenvolvido pela ESCO e da respos-
ta que a escola tem dado aos alunos que che-
gam ao nono ano e não sabem o que fazer,
que caminho seguir.

Um dos momentos altos do dia festivo foi
a apresentação do livro «A vida embalada num
desejo» sobre os 25 anos da ESCO. Um de-
safio aceite pelas professoras Ana Barata Feio e
Margarida Caldeira. A primeira escreveu a his-
tória, a segunda fez a recolha de dados e de
testemunhos. O livro conta ainda com as ilus-
trações de Luís Santos (aluno da turma T6) e a
revisão dos textos de Carla Tourita. 

A história foi baseada em factos e aconte-
cimentos reais. Inicialmente, estavam previstas
apenas 20 páginas, mas as coisas fugiram um
pouco do controlo das autoras. Existe o capítu-
lo zero, tal como na ESCO que realiza a sema-

na zero. Ao longo das páginas o leitor fica a sa-
ber o que foi a ESCO nestes 25 anos de vida.
A personagem principal é uma aluna, Maria
Prata, que ao longo dos três anos do curso vai
dando a sua visão sobre a ESCO. «A vida em-
balada num desejo» apresenta uma história de
amor e algum mistério. O livro também possui
40 testemunhos de professores, alunos e anti-
gos alunos. 

Acerca desta publicação Júlia Alfaiate con-
siderou-a “uma homenagem a toda a família
ESCO, alunos, pais, professores, pessoal não do-
cente e empresas, por toda a entrega e dedica-
ção”. 

Diplomas e prémios
Após a apresentação do livro, feita pelas

próprias autoras, seguiu-se a entrega de diplo-
mas e prémios de mérito aos alunos.

Os diplomas foram entregues aos alunos
finalistas do ano letivo 2017/2018 das seguintes
turmas: A16 (Curso de Técnico de Apoio à In-
fância), CP5, GD2, OE3 e PSI2.

Os prémios de mérito foram entregues aos
seguintes alunos: Aproveitamento - Bruna Fran-
cisco (A16), Catarina Falé (AI6), Ana Teixeira
(OE3), João Adão (PSI2), Beatriz Maria (C11),
Cristiana Camilo (C11), Débora Nogueira (AI5),

Margarida Martins (CP6), Mariana Marques
(G12), Eduarda Matias (G12), Maria Costa (G12),
Patrícia Feliciano (G12), Carolina Neto (AS5),
Madalena Alexandre (AS5), Érica Cardoso (AS5),
Maria Alves (H11), Ana Santos (T6), Catarina
Domingos (T6), Marta Silva (T6). Atitudes e
valores: Catarina Falé (AI6), Bruna Francisco
(AI6), Bruna Alves (AI6), Carina Soares (AI6),
Ricardo Correia (CP5), Carlos Pinto (CP5), João
Adão (PSI2), Pedro Simões (PSI2), Guilherme
Cruz (PSI3), Pedro Vitor (PSI3), Luís Santos
(T6), Hugo Ribeiro (CP6), Nuno Dias (H11) e
Rui Pedro Silva (H11). Mérito e Excelência:
João Adão (PSI2). Mérito por Turma: turma AS4,
Curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Melhor
aluno do ano (vale de formação CCNA2,
no valor de 540 euros): João Adão (PSI2).
Bolsas de Formação Wall Street English, me-
lhor aluno/turma: Bruna Francisco (AI6), Ro-
man Cunha (CP5), Mafalda Bernardino (GD2),
João Adão (PSI2), Jéssica Dias (OE3), Micae-
la Cesário (AS4), Cristiana Camilo (C11), Dé-
bora Nogueira (A15), Margarida Martins
(CP6), Patrícia Feliciano (G12), Ana Matias
(H10), Débora Ramires (A16), Érica Cardoso
(AS5), Filipa Ferreira (G13), Maria Alves (H11),
Guilherme Cruz (PSI3) e Catarina Domingos
(T6). Prémio do concurso “Recolha de Tam-
pas”: ao longo do ano cada turma recolheu o
maior número de tampas e a turma vencedora
foi a AI6, do Curso de Técnico de Apoio à In-
fância. As tampas foram entregues à delega-
ção de Torres Vedras da Cruz Vermelha Portu-
guesa.

A festa terminou com os parabéns à ES-
CO.

Homenagem ao padre Alfredo Cerca na «Festa
das Colheitas» da Casa do Oeste

ISAURA FEITEIRA

No passado dia 28 de outubro na «Festa das
Colheitas» da Casa do Oeste, em Ribamar da
Lourinhã, a Acção Católica Rural com a Funda-
ção João XXIII e a comunidade que partilha essa
mesma casa quiseram homenagear o padre
Alfredo Manuel Cerca pelo seu apoio, em vários
momentos, a essa instituição, bem como a sua
importância em tudo o que ele realizou nesta
zona do Oeste. Foi-me então pedido que desse
o meu testemunho pela pessoa do padre Cerca.

Fi-lo com muito gosto! Pelo privilégio de ter
partilhado quase 37 anos de vida (31 no Exter-
nato de Penafirme e seis na ação pastoral da
Paróquia da Silveira…) com o padre Cerca, mas
também pela grande amizade e admiração
pelo padre Joaquim Batalha, a Casa do Oeste
e a Fundação João XXIII.

O padre Alfredo Manuel Cerca, como qual-
quer ser humano, tinha as suas qualidades e
também os seus defeitos, mas como as primei-
ras é que sobressaíam, gostaria de lembrar al-

gumas e assim torná-lo presente.
Um dos seus lemas preferidos era uma fra-

se atribuída a Mahatma Gandhi e que repetia
várias vezes: “Quem não vive para servir, não
serve para viver”. E para ele “Servir” era cuidar
da fragilidade: dos frágeis da nossa família, dos
frágeis da nossa sociedade. Desde os mais pe-

quenos até aos da Idade Maior. Servir, não o
servir-se dos outros para seu próprio proveito,
não uma atitude de servilismo que leva à per-
da da dignidade humana. Mas olhar cada
um(a) com o olhar de respeito e do amor que
o outro lhe merece. Apenas como disse Jesus:
“Eu vim para servir e não para ser servido”.

De trato fácil, de gargalhada pronta, de
espírito aberto, de grande serenidade e simpli-
cidade, amando a liberdade, bom comunica-
dor, apaixonado por tudo o que dizia respeito
à educação e ao bom crescimento dos mais
novos, grande pedagogo, muito generoso, cul-
tivando a amizade verdadeira com todos e
sempre disponível para ajudar fosse quem fos-
se. Não dispensava um bom convívio…

Homem de grande espiritualidade e ora-
ção, amante do Bem e da Verdade, sempre
pronto a cuidar de tudo e de todos, exigente
com os outros e ainda mais consigo próprio; o
cuidado em ouvir e entender os que pensa-
vam de forma diferente, respeitando essas
mesmas diferenças. De grande fidelidade a si
próprio, ao Evangelho de Jesus Cristo e a toda
a doutrina vinda do Concílio Vaticano II.

Em traços gerais é o que consigo dizer,
com a convicção de que o padre Cerca era
muito mais do que tudo isto que sabemos e o
que só ele próprio e Deus saberiam. Bem-haja
padre Cerca!

AA

ESCO festejou mais um aniversário

DR
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Depois de regressar de Israel, onde participou no projeto de fu-
são musical entre fado e música árabe, a cadavalense Cláudia
Picado seguiu agora rumo às Filipinas, onde representará Por-
tugal no Festival Internacional de Rondalla, que está a aconte-
cer entre os dias três e 11 deste mês. Trata-se do primeiro ano
em que o país luso participa nesse evento musical de âmbito
mundial.

Após a sua chegada de Israel, onde esteve a gravar um dis-
co para o projeto de fusão musical «Portuguese Fado & Arab
Music», a convite do conservatório de música palestiniano Bei-
talmusica e da Samer Jaradat Productions, Cláudia Picado se-
guiu rumo às Filipinas, respondendo a um novo convite muito
especial.

Desta vez a fadista estará presente no 5º Festival Inter-
nacional de Rondalla, que se realiza na cidade de Silay até ao
próximo domingo, dia 11. “Strings for Unity” é o lema desse fes-
tival, que pretende reunir representantes de todo o mundo
apoiando e promovendo o intercâmbio musical, ao mesmo
tempo que celebra a riqueza e diversidade da cultura mundial.

Entre muitos outros países estão também presentes a Índia,
Irão, Israel, Vietname, Coreia do Sul, Espanha, França, Rússia,
Austrália, Tailândia e Japão, entre outros.

Cláudia Picado representa Portugal com um espetáculo úni-
co, mostrando a riqueza musical do fado português naquele
que constitui o primeiro ano do país luso presente no Festival
Internacional de Rondalla. 

A fadista está acompanhada pelo guitarrista José Manuel
Duarte e também por Hugo Silva, numa oportunidade de des-
tacar a guitarra portuguesa como instrumento único no mun-
do. Nesse festival estão ainda representadas várias instituições
e agências da área musical do mundo, como a Word Music Ex-
po (Womex) ou o Conselho Internacional de Música da UNES-
CO, entre muitos outros.

No seguimento destes desafios internacionais Cláudia Pica-
do irá lançar o seu novo álbum em Portugal, no próximo ano.
Esse seu trabalho será editado pela editora Sony Music e pro-
mete muitas surpresas, com temas inéditos compostos por no-
mes conhecidos do panorama musical português.

Depois de regressar de Israel e antes de editar novo álbum     

Cadavalense Cláudia Picado leva fado a festival
internacional de música nas Filipinas

CÁRMEN DOLORES GOMES

A comunidade de São Francisco de Assis de
Talefe, Galiza, Valongo e Quintas celebrou as
bodas de prata da inauguração da igreja de
São Francisco de Assis em outubro último, as
quais coincidiram com a despedida do padre
João Alberto do Amaral Vergamota como pá-
roco e a entrada do padre Nelson Matias Pe-
reira como novo prior desta comunidade.

No dia 4, dia de São Francisco de Assis,
o padre João Vergamota celebrou a sua última
Missa paroquial nesta igreja, junto de muitos
fiéis de todo a paróquia que se fizeram acom-
panhar dos estandartes das suas igrejas e ca-
pelas, do Agrupamento dos Escuteiros 1277-
-Encarnação e dos representantes das autar-
quias locais após a tradicional procissão de São
Francisco de Assis.

O padre João iniciou a celebração com a
bênção de uma pia de água benta oferecida
pela família Henriques Carvalho, a qual per-
tencia a uma capela de seus antepassados si-
tuada no lugar de Quintas. Na sua última ho-
milia como pároco o padre João refletiu so-
bre “o nosso chamamento à santidade pelo
Batismo, a sermos o outro Cristo à imagem de
São Francisco de Assis, a sermos instrumentos
de Paz e Igreja Viva de Cristo”.

No dia 5, à tarde, houve um momento de
refleção sobre o espírito franciscano e adora-
ção ao Santíssimo Sacramento, terminando com

a celebração da Eucaristia presidida pelo padre
franciscano José Quintã e concelebrada pelo
padre João Vergamota.

No dia 7, domingo, encerraram-se as ce-
lebrações com uma Missa presidida pelo no-
vo pároco, padre Nelson (também pároco
da Freiria), e concelebrada pelo padre Ma-
nuel Aníbal Mota de Sousa e diácono Luís
Alberto Escola Alves, no adro da igreja de
São Francisco de Assis, acompanhada por lei-
gos de toda a paróquia, pelos escuteiros do
Agrupamento 1277 - Encarnação e pelo pre-
sidente Hélder Sousa e Silva e vereador Hu-
go Moreira Luís, da Câmara Municipal de
Mafra, e do presidente da Junta de Fregue-
sia da Encarnação, Carlos Manuel Antunes
Póvoa.

O padre Nelson, na sua primeira homilia,
louvou o dom do sacerdócio nas pessoas dos
padres Mota e João e de cada um dos cris-
tãos nas suas missões e vocações, assim co-
mo da nossa comunidade para o Bem e pa-
ra a Paz. 

Por fim enalteceu a importância da fa-
mília e do sacramento do Matrimónio, que
gera o Amor, “Amor que é Deus, o Altíssi-
mo”.

Seguiu-se o almoço de confraternização
oferecido pela comunidade, exposição e ven-
da do álbum «Memórias da Comunidade e
da Igreja de São Francisco de Assis» e atua-
ção do Rancho Cantarinhas de Barro.

Na despedida do padre João Vergamota e entrada do padre Nelson Pereira     

Igreja da Galiza comemorou os 25 anos 
da bênção e inauguração

O padre João Vergamota celebrou a sua última Missa paroquial nesta igreja

DR
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“Não nos preocupemos em especificar quem é o próximo, porque o próximo é a
pessoa que nós encontramos no nosso caminho, no nosso dia a dia. Não se trata de
pré-selecionar o meu próximo, isto não é cristão! Mas trata-se de ter olhos para o
ver e coração para querer o seu bem. Se nos exercitarmos em ver com o olhar de
Jesus, colocar-nos-emos sempre em escuta e ao lado de quem precisa. As neces-
sidades do próximo exigem certamente respostas eficazes, mas antes disso pedem
para ser compartilhadas”.

PAPA FRANCISCO

ANGELUS, 4 DE NOVEMBRO

II
Eucaristias

Missas de semana
De 2ª feira a sábado - 8h - Varatojo
De 2ª feira a 6ª feira - 19h - Graça
De 3ª feira a sábado - 9h - São Pedro
3ª feira - 19h - Ameal (Choupal)
4ª feira - 10h30 - Matacães
6ª feira - 15h30 - Santuário do Calvário (Matacães)

Domingo XXXII do Tempo Comum
Sábado (vespertina)
15h - Lar de São José; 17h - Misericórdia, Figueire-
do; 18h30 - Varatojo, Louriceira e Paul; 19h - Graça.
Domingo
9h - São Pedro, Ribeira de Matacães; 10h15 - Vara-
tojo; 10h30 - Matacães; 11h - Graça (Missa de des-
pedida de Dom Daniel Henriques); 11h30 - Ri-
beira de Pedrulhos; 19h - Graça.

Celebrações da Palavra
Sábado - 17h - Olheiros.
Domingo - 10h30 - Serra de Vila
Confissões
De 3ª a sábado - 8h30 - São Pedro
De 3ª a 6ª feira - 18h - Graça
Quartas-feiras - das 15h às 18h - Varatojo
Sábados - das 8h30 às 12h - Varatojo

Oração Comunitária do Ofício Divino
8h30 - São Pedro - Oração de Laudes (exceto à se-
gunda-feira)
18h30 - Graça - Oração de Vésperas (exceto ao
sábado)

Oração do Terço do Rosário
De 2ª feira a 6ª feira - 18h - Graça 

Peregrinação a Fátima (Primeiro sábado de de-
zembro)
Partida às 8h e a chegada pelas 19h, junto ao Tri-
bunal de Torres Vedras. Inscrições no cartório pa-
roquial, na livraria Gráfica ou na agência Inalva,
limitadas à capacidade do autocarro.

Atendimento pastoral pelo pároco
3ª e 5ª feira, das 17h às 20h - Centro Pastoral (a
marcar no Cartório)
Funcionamento do Cartório
3ª, 5ª e 6ª feira - das 15h30 às 18h30 - Centro
Pastoral. Telefone: 261 092 687
Para marcação de missas – por telf. 261 322 386
ou nas igrejas, até 15 minutos antes das missas.

II Encontro Vicarial de Formação Litúrgica
Domingo, dia 11, às 15h30, no auditório do Centro
Pastoral.

horários (verão)

Há dias comentava-se a morte repentina de alguém, de quem nada fazia prever um desfecho tão trágico.
Entre os comentários, dizia-se: “teve uma morte santa: morreu e sem dar por isso”… Este comentário
deixou-me a pensar! Lembro-me que, quando era criança, entre as orações que os mais velhos rezavam
estava a invocação de São José, padroeiro da boa morte, e que o Senhor nos livrasse “da morte repen-
tina”. Hoje estas orações fazem-me todo o sentido. Como uma grande viagem, a derradeira viagem da
nossa vida, a morte deveria ser cuidadosamente preparada. Claro que isto implica que se encare a morte
como um acontecimento integrante e inevitável da vida, cuja hora não se pode prever, um momento
tão importante que, por ser derradeiro, não deve ser deixado ao acaso. A minha avó paterna foi disso
para mim um grande exemplo. Já perto da sua morte, fazia questão de ter junto à sua cabeceira os filhos
e netos, tendo para cada um uma palavra oportuna. A nós, seus netos, exortava-nos a ser obedientes
aos pais e a amarmos sempre a Nosso Senhor. E no que toca à vida espiritual, tudo se intensificava: a
visita do senhor prior para a confessar e lhe ministrar os sacramentos, a oração do Terço rezando com
especial intensidade o “rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte”. E lá estava, em todo o tempo,
o pedir a São José a graça de uma boa morte. Por vezes, a preparação da morte pode revestir-se uma
grande ternura para com quem fica. Foi o caso de uma senhora já velhinha que visitei em sua casa
durante bastante tempo. Era uma alegria estar com ela. Quando morreu, a filha veio trazer-me um
queijo e um doce de gila. “Foi a mãe que preparou para si!” E contou como tinha preparado para os seus
maiores amigos algo personalizado para oferecer depois da sua morte, segundo os gostos de cada um,
que ela bem conhecia. É para que, dizia gracejando, a minha morte não lhes seja assim tão amarga.

D. DANIEL HENRIQUES
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Cónego Álvaro Bizarro é o novo prior
de Torres Vedras
Com a recente nomeação do pároco de São Pedro e
São Tiago, de Santa Maria e São Miguel de Torres
Vedras, cónego Daniel Batalha Henriques, para bispo
auxiliar de Lisboa, ficou vago o ofício de pároco des-
sas duas paróquias.

Para prover à cura pastoral das mesmas o bispo
de Lisboa, cardeal-patriarca Dom Manuel Clemente,
nomeou no passado dia 31 de outubro o cónego Ál-
varo Ferreira Bizarro, com os mesmos direitos e de-
veres do ofício de pároco, como administrador paro-
quial das sobreditas paróquias torrienses e dispensá-
-lo, a partir dessa data, do ofício de juiz do Tribunal
Patriarcal de Lisboa; de representante do Patriarcado
na sociedade Rádio Renascença; de representante do
Patriarcado e de gerente da Empresa Nova Terra
Lda; da direção da Casa Sacerdotal do Patriarcado; e
de vice-postulador da Causa da Sãozinha.

Entretanto, com a recente nomeação do pároco
de Nossa Senhora da Oliveira de Matacães, cónego
Daniel Batalha Henriques, para bispo auxiliar de Lis-
boa com o título de Acque Tibilitane, ficou também
vago o ofício de pároco dessa mesma paróquia. Pelo
que, para exercer o ofício de pároco de Nossa Se-
nhora da Oliveira de Matacães, Dom Manuel no-
meou o padre George Sebastian Paikada, da Diocese
de Palai (Índia), que continuará todavia com o ofício
de vigário paroquial das paróquias de São Pedro e
São Tiago e de Santa Maria e São Miguel de Torres
Vedras. Cónego Álvaro Ferreira Bizarro

DR
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Semana dos Seminários realça
vocação ao sacerdócio que nasce
“na família e na comunidade cristã”

A edição deste ano da Semana dos Seminários, que vai
decorrer entre 11 e 18 deste mês, sublinha a importância
de envolver cada vez mais as “famílias e paróquias” na for-
mação dos futuros sacerdotes. Numa mensagem dedica-
da a essa iniciativa o presidente da Comissão Episcopal
das Vocações e Ministérios realça o papel “fundamental”
que as comunidades, a par dos restantes “agentes de for-
mação [bispos diocesanos e seu presbitério, equipas for-
madoras, professores de teologia, colaboradores dos se-
minários], devem ter neste campo”.

“Todo o batizado chamado à vocação sacerdotal é um
discípulo gerado na família e na comunidade cristã que se
dispõe a fazer um caminho de discernimento e preparação
para participar, como pastor, na missão que Jesus confiou
à Igreja”, recorda Dom António Augusto Azevedo. Su-
bordinada ao tema «Formar discípulos missionários», a
Semana dos Seminários frisa também a responsabilidade
dessas instituições em preparar os novos sacerdotes para
“os desafios colocados pela sociedade e a cultura de hoje”.

Através de um percurso “exigente de amadurecimen-
to humano”, de “preparação intelectual”, de “aprofunda-
mento espiritual e sobretudo de configuração com Cristo,

Bom Pastor. Mas é ao próprio seminarista que cabe a ati-
tude decisiva de se dispor a ser um verdadeiro discípulo,
capaz de sair de si mesmo, e na docilidade ao Espírito, ca-
minhar em Cristo, em direção ao Pai e aos outros”, salien-
ta o presidente da comissão. Aquele responsável cita
a nota da Conferência Episcopal Portuguesa dedicada ao
Ano Missionário que está a decorrer, para lembrar que
“do encontro com a pessoa de Jesus Cristo nasce a missão
que não se baseia em ideias nem em territórios mas parte
do coração e dirige-se ao coração”. Sobre a realidade atual
dos seminários Dom António reconhece a necessidade
de continuar a encarar com “realismo, responsabilidade e
compromisso” o desenvolvimento de novas vocações pa-
ra a Igreja nas diversas dioceses do país.

Um trabalho que o também bispo auxiliar do Porto
considera ter hoje razões de “confiança e esperança. Esta
missão é de tal modo apaixonante que continua a levar
jovens e adultos a responder ao chamamento de Deus e
a entrar no seminário”, destaca aquele responsável, que
exorta cada comunidade cristã a rezar de modo especial
“pelos seminários” e a dar “graças a Deus pelos semina-
ristas e pelas equipas formadoras”.

...a vista de um p nt !
Aproxima-se o fim de mais um Ano Litúrgico e para o Reino definitivo e eterno nos apontam as leituras deste do-
mingo, que hoje nos levantam perguntas que abrem caminho à conversão: a quem confiamos a nossa vida?
Onde está a nossa segurança? De quem esperamos a Salvação? O Evangelho de Marcos começa por nos anun-
ciar os sinais que evidenciam o domínio do mal: “as longas vestes, o receber cumprimentos nas praças e ocupar os

primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes”. Para nós a tradução
é clara: procuramos as aparências, a fama e o poder. Jesus bem sabe que tudo isso

deriva e circula à volta do dinheiro; e é num ato litúrgico que o Evangelho nos
situa: diante da arca do tesouro que está no Templo. Para nós a arca do tesouro
é o altar, onde somos exortados a entregar a nossa vida, pois com Cristo e para
Ele flui este misterioso caudal que é a História. Mas que entregamos nós ao
Senhor? O que nos sobeja ou o que somos? Aquela viúva deu tudo o que tinha

para viver. Também nós estamos convidados a ser aquela viúva que espera a
vinda de Jesus e por isso tudo lhe confia e entrega. A esperança cristã não
engana… só o Senhor, Rei do Universo, nos pode desposar e libertar da solidão

e da tristeza para nos conduzir ao gozo do Reino do Pai. Uma vida que procura
seguranças nas suas vestes, nos seus tronos e nos poderes mundanos torna-se
mundana e medíocre… ao invés… uma vida toda entregue ao tesouro do seu

coração que é Cristo torna-se divina. Assim as vidas, assim a Igreja. Bem
hajam.

PE. ARSÉNIO

Leitura I - 1 Reis 17, 10-16
Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao che-
gar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-
-a e disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber».
Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse: «Por favor, traz-
-me também um pedaço de pão». Mas ela respondeu: «Tão certo como
estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um
punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim
apanhar dois cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e
meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte». Elias disse-lhe:
«Não temas; volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e
traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim
fala o Senhor, Deus de Israel: ‘Não se esgotará a panela da farinha, nem
se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar
chuva sobre a face da terra’». A mulher foi e fez como Elias lhe mandara;
e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da fari-
nha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor
prometera pela boca de Elias.

Salmo responsorial 145 (146)
Ó minha alma, louva o Senhor.

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. 

O Senhor ilumina os olhos do cego, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos. 

O Senhor protege os peregrinos, 
ampara o órfão e a viúva 
e entrava o caminho aos pecadores. 

O Senhor reina eternamente; 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. 

Leitura II - Hebr 9, 24-28
Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do ver-
dadeiro, mas no próprio Céu, para Se apresentar agora na presença de
Deus em nosso favor. E não entrou para Se oferecer muitas vezes, como
o sumo sacerdote que entra cada ano no Santuário, com sangue alheio;
nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio
do mundo. Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na plenitude dos tempos,
para destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo. E, como está determi-
nado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento,
assim também Cristo, depois de Se ter oferecido uma só vez para tomar
sobre Si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparên-
cia do pecado, para dar a salvação àqueles que O esperam.

Evangelho - Mc 12, 38-44
Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: «Acautelai-vos dos
escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas
praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros luga-
res nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto de fazerem
longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa». Jesus sentou-Se
em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava o di-
nheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma
pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus
chamou os discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos digo: esta pobre viú-
va deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes
sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que
possuía para viver».

Domingo XXXII do Tempo Comum
11 de novembro

dia do senhor

Semana dos Seminários sublinha a importância de envolver cada vez mais as “famílias e paróquias” na formação dos futuros sacerdotes

DR
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em números

JORGE RALHA

OUTRO MODO DE OLHAR

À NOSSA VOLTA (52)

Elevador: os concelhos que sobem
e descem no Oeste

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM PER-
CENTAGEM DA POPULAÇÃO RESIDENTE

(Onde é maior e menor a percentagem de cidadãos
estrangeiros em percentagem da população residente?)

Em poucos anos Portugal transformou-se de país de emigrantes em país
de imigração. O indicador que se apresenta relaciona a percentagem de
cidadãos estrangeiros – com estatuto legal de residente – relativamente à

população residente.
No ano de 2017, em Portugal, existiam 4% de cidadãos estrangeiros

relativamente à população residente, cota que no Oeste se reduzia para
3,7%.

Os municípios que no Oeste tinham uma cota superior a Portugal de
cidadãos estrangeiros, relativamente à respetiva população residente, eram

Alcobaça e Arruda (3,1%), Bombarral (3,0), Cadaval (1,9), Caldas (3,9),
Lourinhã (3,6), Peniche (3,3) e Sobral (2,2).

Acima de Torres Vedras, cuja população estrangeira se equipara
proporcionalmente ao país, encontram-se com percentagens em relação à

população residente Alenquer (4,5%), Nazaré (4,2) e Óbidos (5,4).
Mafra, no mesmo ano, tinha 3,5% de cidadãos estrangeiros – com

estatuto legal de residente – relativamente à sua população residente.

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA SEGUNDO A
NACIONALIDADE PREDOMINANTE

(Onde há mais e menos cidadãos estrangeiros a viver,
por principais países de origem?)

Embora o número de imigrantes, em Portugal, se tenha vindo a reduzir
(entre 2008 e 2017, de 436.028 para 416.682, respetivamente), o país
mantém-se como espaço de acolhimento de outras etnias e culturas.

Em Portugal predominavam, em 2017, os imigrantes brasileiros (83.061),
tal como no Oeste (2.973 de um total de 13.080 imigrantes).

À escala municipal a origem dos imigrantes aparece mais matizada. Os
brasileiros predominam em Alenquer (793 em 1.954 imigrantes, no total),

Cadaval (55 em 263), Nazaré (116 em 595), Peniche (127 em 895),
Sobral (95 em 227) e Torres Vedras (824 em 3.112). 

Os imigrantes de nacionalidade ucraniana agregam-se, atingindo a
maioria em Alcobaça (402 em 1.659 imigrantes, no total), Caldas (371 em
2.003) e Lourinhã (173 em 911). Os romenos predominam no Bombarral

(83 em 372 imigrantes, no total). 
Óbidos tem uma predominância original: são cidadãos do Reino Unido

(149 no total de 629 residentes estrangeiros legais). Neste caso as
motivações são diferentes: não tanto o trabalho mas a aposentação,
provavelmente com utilização de formas de envelhecimento ativo.

Mafra tinha, em 2017, 1.121 imigrantes de nacionalidade brasileira no total
de 2.869 residentes de nacionalidade estrangeira.

TAXA BRUTA DE DIVÓRCIOS
(Onde há mais e menos divórcios por 1000 residentes?)

Em 2017 existiram 2,1 divórcios por cada 1.000 residentes, valor idêntico
ao registado no Oeste. Por município, acima da média registada em

Portugal contabilizaram-se divórcios em Alenquer (2,2), Bombarral (2,4),
Caldas (2,5), Óbidos (2,7) e Torres Vedras (2,3).

Abaixo da média registada em Portugal estiveram Arruda, Cadaval e
Lourinhã (1,5), Nazaré (1,7) e Peniche (1,6).

Sobral teve uma média idêntica ao país (2,1) e Mafra (2,3).

FONTE: PORDATA (WWW.PORDATA.PT)

Desde a criação da Região de Turismo do Oeste que os
concelhos da zona oeste de Portugal criaram uma mecâ-
nica conjunta de comunicação, uma marca forte deno-
minada por «Oeste». Esta região foi entretanto inserida
no Turismo do Centro devido à crise dos últimos anos.

A propósito, a Associação Comercial e Industrial da
Região Oeste (ACIRO) diz que assistimos atualmente a
um “esforço enorme dos concelhos da região a afirma-
rem-se como destinos de turismo de excelência, desde a
gastronomia aos vinhos, dos desportos ao ar livre, surf, en-
tre outros”. Destaca-se Torres Vedras como a 9ª melhor
cidade para acolher eventos e a realização dos mesmos,
por exemplo o Carnaval, Ocean Spirit – Festival Interna-
cional de Ondas, Cidade Europeia do Vinho, Festival da
Sapateira, Linhas de Torres. Na Lourinhã o Dino Parque,
o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, a
Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã,
a Quinzena Gastronómica do Polvo. Ou ainda as Festas
e Feira de Verão do Sobral de Monte Agraço e a Festa

das Adiafas no Cadaval, entre muitos outros.
Daí que a referida associação afirme que “é de lamen-

tar o desinteresse do Turismo do Centro ao fazer campa-
nhas de promoção institucional a nível nacional e interna-
cional e deixar os concelhos do Oeste de parte, parecendo
que a sua região acaba em Peniche”.

Entretanto o Oeste, mesmo sem região de turismo,
tem-se focalizado na melhoria da oferta turística, bem
como em novos projetos de referência internacional que
têm vindo a surgir, sendo que grande parte da economia
roda em torno da atividade turística, oferecendo melhor
qualidade de vida aos seus cidadãos e a quem visita a zo-
na.

Por isso a ACIRO defende, para que este trabalho
seja positivo para todos, “a comunicação tem de ser 360
graus, 365 dias, onde desde o micro-empresário ao pro-
motor institucional andem de mão dadas e que nenhuma
região seja prejudicada por causa dos números, mais fáceis
de apresentar ao fim de cada ano”.

ACIRO diz que o Oeste está “sozinho
na promoção turística”

informação e consulta fiscal

Regime de Segurança Social de Independentes
Caro leitor, certamente já ouviu falar que foi alterado,
em junho passado, o Regime Geral da Segurança So-
cial sobre os Trabalhadores Independentes e os Em-
presários em nome Individual. Mais uma vez esta co-
luna é um mero alerta para que, se se encontra numa
destas situações, isto é, se tem atividade aberta nas
Finanças (para usar uma linguagem mais corrente),
mesmo que não tenha que pagar contribuições, passa
a ter novas obrigações declarativas.

Toda a filosofia do regime foi alterada, deixam de
haver os escalões de desconto e passa a haver uma
contribuição de 21,4% ou de 25,2% sobre um valor
que terá de ser calculado em função dos rendimentos
do trimestre anterior. Isto de uma forma muito sim-

plista como devem calcular, pois existem um sem nú-
mero de considerandos e de particularidades que não
cabe aqui explicar. Continuam a existir situações de
isenção total, mas a partir de um determinado rendi-
mento médio deixa de haver isenção, o que atual-
mente não acontece.

Por exemplo, um empresário em nome individual
com contabilidade no regime simplificado mas que
tivesse rendimentos da categoria A superiores 428.90
estava isento de pagar Segurança Social como inde-
pendente, qualquer que fosse o seu volume de fatu-
ração. A partir de janeiro 2019 deixa de ser assim e
pode ter isenção total ou não, depende do cálculo que
terá de ser feito.

Por isso o meu alerta é de que se informe junto
do seu contabilista, de quem lhe faz o IRS anualmente
ou de pessoa conhecedora desta matéria para que
possa ter conhecimento pleno das suas novas obriga-
ções declarativas e dos valores que terá de pagar, ou
não, mensalmente para a Segurança Social como in-
dependente.

Mais algumas dicas: o valor mínimo da contri-
buição é de 20.00 euros por mês, em janeiro de 2019
já terá de ser feita a primeira declaração trimestral re-
lativa a outubro, novembro e dezembro de 2018; o
valor do pagamento a fazer em fevereiro de 2019 re-
ferente a janeiro 2019 já é calculado segundo estas
novas regras; tudo é tratado online através do portal
“Segurança Social Directa”.

MÁRIO RODRIGUES

[ Contabilista certificado ]
[ mario.rodrigues@mrcontabilidade.pt ]
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Publicidade para a próxima edição
Os anúncios para a próxima edição devem ser fornecidos pelo cliente até às 13 horas

de terça-feira, dia 13 de novembro. 
Para mais informações contacte o Departamento de Publicidade pelo telefone 261 335 470,

fax 261 335 475, e-mail info@badaladas.pt ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações na
rua António Augusto Cabral, 16 (no edifício do Centro Pastoral).PP

IVA - IRS- IRC
Envio de Ficheiros SAFT - DMR

Seg. Social – Processamento de salários, Relatório Único

R. Joaquim Maria Simões, n.º 1 - Ed. Smart Space  (Entr. norte de Torres Vedras)
Mail: novo.redito@gmail.com                           Tel: 965 357 991; 965 357 968

Novo Rédito Lda

Contabilidade & Serviços

Cuidamos da sua contabilidade
Venha conhecer-nos!

VENDE-SE
APARTAMENTO EM T. VEDRAS

2 quartos, 2 salas, WC num quarto e social com
duche e outro com banheira. Cozinha equipada,
despensa, 2 arrecadações, aquecimento central, ter-
raço e garagem. Preço: 185.000€ TTeell.. 996677 004422 220011

Gabriela Sousa Magalhães
SOLICITADORA DE EXECUÇÃO

R. Dr. Carlos França, 35 A e B - 2560-327 Torres Vedras
Campo Grande, 12 - 1º andar - sala 9 - 1700-092 Lisboa
Av. 1.º de Maio, n.º 1 - 2.º - 2500-081 Caldas da Rainha

Tel. 261 321 975 - Fax 261 316 059
www.gabrielamagalhaes.com

CLÍNICA VETERINÁRIA
DR. JOÃO FOGAÇA PATROCÍNIO BENTO

ENCARNAÇÃO BANDALHOEIRA (Livramento)
(perto do C. Saúde) 2ª a 6ª: 16h-20h
4ª e Sábado: 10h-13h Sábado: 15h-18h
Telef: 965 344 356 Telef: 261 961 163 / 965 344 356

DOMICÍLIOS e URGÊNCIAS: 965 344 356

Casa de Repouso em Lourinhã
Alvará Nº 15/2008

A nossa casa de repouso é familiar e preocupada com
o bem estar dos seus clientes. 

Bem localizada na vila pacata da Lourinhã, conta com
uma equipa multidisciplinar ao seu dispor, prestando os
serviços de consulta médica semanal, serviço de enferma-
gem, fisioterapia, avaliação multidimensional do idoso e
ainda dinâmicas sócio-ocupacionais. 

A nossa estrutura é composta por quartos com WC
privativo. 

Venha visitar-nos e faça parte da nossa família! 
Temos preços acessíveis.

Para mais informações ligue: 925 011 303

LIQUIDAÇÃO TOTAL do

Outlet de Candeeiros
(em frente à GNR)

ABERTO
2ª a 6ª até às 19h30

Sábado até às 19h00

R. Raimundo Porta, 12-A - Torres Vedras Tel. 963 080 430

VENDO

VIVENDA GEMINADA 4 ass.
Garagem p/ 2 carros, peq. páteo,
c/ canil. A dos Cunhados. 140.000€.
Só a particular. TTeell.. 992255 771188 225588

Contabilista Certificado
(m/f)

LOURINHÃ
- Reportando à gerência, na gestão da contabilidade
geral, a clientes de vários setores de atividade.

PERFIL DESEJADO

- Experiência, em sede de IVA e IRC, na análise e
enquadramento da documentação;

- Conhecimento de informática na vertente da
preparação e envio à AT das declarações fiscais;

- Participar na preparação de mapas de resultados
trimestrais/anuais;

- Muito bom nível de Excel;
- Dinamismo, proatividade e forte sentido de
responsabilidade;

- Capacidade de liderança, organização e relacionamento
interpessoal.

OFERECEMOS

- Remuneração a acordar em conformidade com a
experiência e conhecimentos;

- Integração em empresa dinâmica;
- Formação contínua e gratuita.

RReessppoossttaa ccoomm CCVV aaoo aannúúnncciioo nnºº 55553355 ddeessttee jjoorrnnaall

MÉDICO
AO DOMICÍLIO

50€
Todo o concelho
de Torres Vedras

MARQUE JÁ
918 951 371

(resposta em 24h)

facebook.com/inalvaagenciadeviagens

FÉRIAS (Circuitos / Cruzeiros / Praia)
Condições especiais de transporte ao Aeroporto

Viagens de Avião - Reservas de Hotel - Rent a Car
Aluguer de AutocarrosAlvará N.º 156/60 - RNAVT: 1760

Não temos o mundo para lhe oferecer mas oferecemos-lhe a possibilidade de o conhecer.
Venha ter connosco e escolha o seu destino!
2ª a 6ª. 9h às 19h. Sáb. 9h30 às 13h Av. 5 Outubro, 6-B r/c - T. Vedras

Tel. 927 947 595 - 261 314 859
E-mail: geral@inalva.pt  Site: www.inalva.pt

10 e 11 novembro
Nisa, Castelo de
Vide e Festival da
Castanha em Marvão

25 novembro
Jerónimos -
Ordenação Episcopal
de D. Daniel

30 dez. a 1 jan.
Passagem de
Ano 2018-2019
no Minho

6 janeiro
Cirque du Soleil -
“OVO” - Lisboa
(inscrições até 30/11)

17 maio
Roberto Carlos
em Lisboa

13 março
André Rieu e a sua
Orquestra Johann
Strauss
(inscrições até 15/11)

23 março
Disney on Ice em
Lisboa - “Conquista
os teus sonhos”

CENTRO DE ACOLHIMENTO DE SÃO PEDRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me confere o artigo 27º do ponto 2 dos Estatutos desta
associação, convocam-se os sócios para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 1166 ddee
nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 2200::3300 hhoorraass no Centro de Acolhimento de São Pedro, com
a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo 11 – Discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de 2019;
PPoonnttoo 22 – Outros assuntos do interesse da Instituição.
Se à hora marcada não estiver presente um número suficiente de sócios, a Assem-

bleia terá lugar meia hora mais tarde (21:00 horas) com os sócios presentes.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
CCaarrllooss AAllbbeerrttoo AAllvveess GGoommeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33227799,, 99//1111//22001188

GRANDE OPORTUNIDADE
VENDEM-SE COLEÇÕES BADALADAS
Anos completos 2008 a 2012 por encadernar

Preços especiais • Stock limitado
RReesseerrvvaass:: TTeell.. 226611 333355 447700 -- iinnffoo@@bbaaddaallaaddaass..pptt



16 necrologia BADALADAS | 9 novembro 2018

Casalinhos de Alfaiata
Silveira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DA ANUNCIAÇÃO
DE JESUS ALVES

(vulgo Maria Canteira)
NNaasscceeuu aa 2244--0055--11993399      FFaalleecceeuu aa 0022--1111--22001188

Fi lhos, nora, netos e restante
família participam o falecimento do
seu ente querido e agradecem a
todas as pessoas que se f izeram
acompanhar no seu funeral ou que
de qualquer outra forma lhes manifes-
taram o seu pesar.

AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo
TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Ponte do Rol

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

HERMÍNIO PEREIRA
LOURENÇO

NNaasscceeuu aa 0055--0077--11994422      FFaalleecceeuu aa 0011--1111--22001188
Esposa, fi lhas, genros, netos e

restante família participam o faleci-
mento do seu ente querido e agrade-
cem a todas as pessoas que se fi-
zeram acompanhar no seu funeral ou
que de qualquer outra forma lhes

manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo

TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

JOÃO DA CRUZ LEONARDO
NNaasscceeuu aa 1133--0022--11995500      FFaalleecceeuu aa 3311--1100--22001188

Companheira e restante família

participam o falecimento do seu

ente querido e agradecem a todas

as pessoas que se fizeram acom-

panhar no seu funeral ou que de

qualquer outra forma lhes manifes-

taram o seu pesar.
AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo

TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA NATALINA
DA SILVA CÂNDIDO

NNaasscceeuu aa 2233--0066--11994422      FFaalleecceeuu aa 0044--1111--22001188
Filhas, genros, netos e restante

família participam o falecimento do
seu ente querido e agradecem a
todas as pessoas que se fizeram
acompanhar no seu funeral ou que
de qualquer outra forma lhes mani-
festaram o seu pesar.

AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo
TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Campelos

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA PRAZERES
DOS SANTOS

NNaasscceeuu aa 2299--0077--11992288      FFaalleecceeuu aa 2255--1100--22001188
A família participa a todas as pes-

soas das suas relações e amizade o
falecimento do seu ente querido.

Agradece reconhecidamente a
todos aqueles que se dignaram
acompanhá-la à sua última morada,
ou de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.

AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa VVeelloossoo UUnniippeessssooaall,, LLddaa..
LLoouurriinnhhãã

TTllff.. :: 226611 442222 880000 -- FFaaxx :: 226611 441122 661177

Casal das Amoeiras
Silveira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

LUÍS PEDRO PRIMOR
NNaasscceeuu aa 1166--0011--11993366      FFaalleecceeuu aa 0022--1111--22001188

Esposa, filhos, nora, genro, netos
e restante família vêm por este meio
participar o falecimento do seu ente
querido e agradecer reconhecida-
mente a todas as pessoas que os
acompanharam no funeral, bem
como às que lhes manifestaram a
sua solidariedade e pesar.

AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa SSaannttoo AAnnddrréé ee SSaannttaa MMaarrttaa,, LLddaa
FFiilliiaall SSããoo PPeeddrroo ddaa CCaaddeeiirraa TTeell.. 226611 885577 112255

TTeell.. 226611 881144 661100 -- TTeell.. 996666 000000 881144

Cambelas
São Pedro da Cadeira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DA CONCEIÇÃO
CAMÕES

NNaasscceeuu aa 3300--0044--11992299      FFaalleecceeuu aa 0055--1111--22001188
Marido, filhos, nora, netos, bisnetos

e restante família vêm por este meio
participar o falecimento do seu ente
querido. 

Agradecem reconhecidamente a
todas as pessoas que os acompanha-
ram no funeral e manifestaram a sua
solidariedade e pesar.

AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa SSaannttoo AAnnddrréé ee SSaannttaa MMaarrttaa,, LLddaa
FFiilliiaall SSããoo PPeeddrroo ddaa CCaaddeeiirraa TTeell.. 226611 885577 112255

TTeell.. 226611 881144 661100 -- TTeell.. 996666 000000 881144

A dos Cunhados

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ROSA DA CONCEIÇÃO
FERNANDES BERNARDES

NNaasscceeuu aa 2255--0011--11995577      FFaalleecceeuu aa 1100--0077--22001188
Marido, filho e restante família cumprem o

doloroso dever de participar o falecimento de seu
ente querido.

Informa-se que foi rezada a Missa em sufrágio
de sua alma no dia 4 de novembro na Igreja de A-
Dos-Cunhados, e que ela repousa no Cemitério de
A-Dos-Cunhados ao lado de seus pais.

Agradecem reconhecidamente a todos os que
se dignaram acompanhá-la a sua última morada
ou que de qualquer outra forma lhes manifes-
taram o seu pesar.

Agência Funerária Serena, Lda.
A dos Cunhados

Tel. 913 302 769 / 918 383 011

Encarnação

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

EMÍLIA DA CONCEIÇÃO
RODRIGUES NETO

NNaasscceeuu aa 2255--0055--11992277      FFaalleecceeuu aa 0066--1111--22001188
A família participa a todas as pes-

soas de suas relações e amizade o fale-
cimento do seu ente querido.

Agradece muito reconhecidamente a
todas as pessoas que a acompanharam
à sua última morada ou de qualquer
outra forma lhe manifestaram o seu
pesar.

Sobreiro Curvo
A dos Cunhados

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

LUÍS VITORINO
NNaasscceeuu aa 3300--0011--11992288      FFaalleecceeuu aa 0011--1111--22001188

Filhos, genro, netos, bisnetos e res-
tante família cumprem o doloroso dever
de participar o falecimento do seu ente
querido.

Agradecem reconhecidamente a
todos os que se dignaram acompanhá-lo
à sua última morada ou que de qual-
quer outra forma lhes manifestaram o
seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Bemposta
Ventosa

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA VITALIANA SANTOS
NNaasscceeuu aa 2200--0077--11993300      FFaalleecceeuu aa 0022--1111--22001188

Filhas, genros, netos, bisnetos e res-
tante família cumprem o doloroso dever
de participar o falecimento do seu ente
querido.

Agradecem reconhecidamente a
todos os que se dignaram acompanhá-la
à sua última morada ou que de qual-
quer outra forma lhes manifestaram o
seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Casal da Pôpa
A dos Cunhados

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DO ROSÁRIO
SIMÃO GOMES

NNaasscceeuu aa 1144--0033--11994477      FFaalleecceeuu aa 0055--1111--22001188
Marido, filhos, genro e restante família

cumprem o doloroso dever de participar o
falecimento do seu ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos
os que se dignaram acompanhá-la à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Carregueira
Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

HERMÍNIO DUARTE
JERÓNIMO

NNaasscceeuu aa 2288--0055--11993311      FFaalleecceeuu aa 3311--1100--22001188
Mulher, filho, nora, netas e restante

família cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento do seu ente que-
rido.

Agradecem reconhecidamente a todos
os que se dignaram acompanhá-lo à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Carregueira
Ventosa

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

VALENTIM RAMOS
NNaasscceeuu aa 0011--0088--11993333      FFaalleecceeuu aa 0044--1111--22001188

Filha, genro, netas, bisnetos e restante
família cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento do seu ente que-
rido.

Agradecem reconhecidamente a todos
os que se dignaram acompanhá-lo à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Bonabal
Ventosa

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ANTÓNIO DOS SANTOS
MIRANDA

NNaasscceeuu aa 1100--0099--11992244      FFaalleecceeuu aa 0044--1111--22001188
Filhos, nora, genro, netos e restante

família cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento do seu ente
querido.

Agradecem reconhecidamente a todos
os que se dignaram acompanhá-lo à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Encarnação
Mafra

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

CELESTINO DOS PASSOS
NNaasscceeuu aa 1199--0011--11993311      FFaalleecceeuu aa 0055--1111--22001188

Mulher, filhos, nora, genro, netos e
restante família cumprem o doloroso
dever de participar o falecimento do seu
ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos
os que se dignaram acompanhá-lo à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhe manifestaram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Póvoa de Penafirme

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MÁRIO MARTINS
NNaasscceeuu aa 1144--1122--11992288      FFaalleecceeuu aa 0055--1111--22001188

A família cumpre o doloroso dever
de participar o falecimento do seu
ente querido.

Agradece reconhecidamente a
todos os que se dignaram acom-
panhá-lo à sua última morada ou que
de qualquer outra forma lhes manifes-
taram o seu pesar.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))
TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799
TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

Monte Redondo

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

VÍTOR MANUEL
MONTEIRO OLIVEIRA

NNaasscceeuu aa 0044--1122--11995533      FFaalleecceeuu aa 0044--1111--22001188
Esposa, filhos, nora e neta participam o

falecimento deste pilar da família.
A vida que sonhaste:
Viver a dois mais tarde,
Viver a quatro com os filhos muito

amados.
No Outono da vida veio uma Luz: a

neta.
A todos os que o acompanharam nesta

última viagem o nosso sentido agradeci-
mento.

AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa SSoouussaa MMaacchhaaddoo,, LLddaa
CCaammppeellooss -- TTeell.. 991199 779933 665511
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Loubagueira - Maxial

=
11ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES

NNaasscceeuu aa 3311--0011--11993388      FFaalleecceeuu aa 1122--1111--22001177
Aqueles que amamos nunca

morrem, apenas partem antes
de nós.

Esposa, filha, genro e neto
participam que será celebrada
Missa no sábado, dia 10, pelas
19:30 na igreja da Loubagueira.

JACINTO LEANDRO
ADVOGADO

Tel. 261 094 208 - 914 441 920
Cp. da Várzea, 15 - 1º D

T. Vedras (atrás do Tribunal)

REMODELAÇÕES
Pinturas interiores e móveis,
piso flutuante e vinílico, tor-
neiras, fechaduras, pequenas
reparações em geral.
JJooããoo SSéérrggiioo  TTeell.. 991144 773300 006622

ALUGO
LOJA 70 m2

no centro da cidade
Preparada para área de

medicina ou estética
Tel. 964 703 230

VENDO
2 MORADIAS

de r/c, de 3 e 4 ass, páteo
comum e terreno.

CASALINHOS DE ALFAIATA
205.000€

TTeell.. 226611 993377 113388

ARRENDO
CAFÉ com venda de pão
desde janeiro de 2009

R. Santos Bernardes
T. Vedras

TTeell.. 996611 331133 773300

ARRENDO
Centro de T. Vedras

Apart. c/ 2 quartos, sala,
cozinha, WC e varandas.

Mobilado. O Próprio.
TTeell.. 991177 227766 660055

TRESPASSO
Pastelaria - Padaria

40m2

A funcionar no centro de T. Vedras
Cede-se espaço

TTeell.. 991188 664466 447744

ALUGA-SE
MERCEARIA 100m2

c/ licença para talho
Equipada. A funcionar. 
Arredores de T. Vedras

Renda 500€. TTeell.. 991155 770022 001188

PRECISA-SE
AJUDANTE

DE LAR
Área de Torres Vedras
CCoonnttaaccttoo:: 991122 001177 441100

PRECISA-SE
COSTUREIRA
com experiência em roupa

de criança. Entrada imediata.
CCoonnttaaccttaarr:: 996611 442266 665566

SENHOR
OFERECE-SE

p/ qualquer tipo de trabalho
Agricultura, comércio 

e indústria
TTeell.. 993388 330033 337755

CEDO CAFÉ
Santa Cruz
Junto à praia

Boa clientela

Motivos de saúde

Tel. 917 556 865 - 963 030 743

PROCURA-SE
Apartamento T2/T3
T. Vedras - apenas centro!

Valores abaixo
140.000EUR.
Com 2 WCs e

Estacionamento.
Tel. 915 572 939

Vítor Vieira

VENDE-SE
LOTE P/ MORADIA
Sobral Monte Agraço
Junto das piscinas municipais

C/ projeto aprovado

Área do terreno 281m2

TTeell.. 991177 221122 330044

HOSPITAL
TORRES VEDRAS

Almoço de 
Aposentados

Sábado, dia 24 - 13h
Restaurante Moinho do Paul
Agradece-se confirmação para

TTeell.. 993388 446699 229900 (Ana)
oouu 996622 556644 224400 (Vítor Canas)

PROCURA-SE
Angariadores
Imobiliários

Com ou sem experiência
Com carta de condução

Disponibilidade para
trabalhar a tempo inteiro

Tel. 915 572 939
AMI 8388  Vítor Vieira

VENDE-SE
• Terr. 1.000m2 - 59mil€

Vale Martelo (vista mar)
• Moradia Barro –

179.500€ – C.E.: C
• Moradia Varatojo

185mil€ – C.E.: F 
Tel. 915 572 939

AMI 8388 - Vítor Vieira

Fátima Feio
Elisabete Franco

Advogadas
PÇ. 25 DE ABRIL, 6 - 1º ESQ

Torres Vedras
Tel. 261 312 317 - 938 405 528

ADVOGADA
MÁRCIA OLIVEIRA
R. 9 de Abril, 1 - 1º andar - sala C

2560-301 Torres Vedras
Tel./Fax 261 317 254

Isabel Ferreira da Silva
ADVOGADA

Tv. das Oliveiras - Ed. Várzea,
Bloco B, escritório 3A

2560-683 TORRES VEDRAS
Telf./Fax 261 311 284 - Tlm. 933 884 519

MMaarriiaa JJoosséé FFeerrnnaannddeess
SOLICITADORA

TLM. 965 103 323
T. VEDRAS

Rua José Augusto Lopes Júnior, n.º 14-A
(em frente ao café Boca do Forno)

Avenida 5 de Outubro 30, 1º A
2560-270 TORRES VEDRAS

Tlf./Fax 261 314 220 • Tlm. 962 828 497
mf.solicitadora@gmail.com

MARTA
FERREIRA

S O L I C I TA D O R A

JOÃO VILELA
SOLICITADOR
Tv das Oliveiras, 3C

T. Vedras
Tel. 261 317 724

ADVOGADO
António Moreira

Tel. 261 322 186

TRADUTORA
Inês Moreira

Português | Inglês | Castelhano | Francês

Tel. 964 474 145

Rua Dr. Carlos França, 

n.º 27 - 1.º C e E

2560-329 TORRES VEDRAS

ROSA
TAVARES
SOLICITADORA

Das 9.00 horas – 12.30 horas

(Atendimento ao público)

Av. 5 de Outubro, n.º 1 - 1.º

Telefone: 

261 322 715

TORRES VEDRAS

PRÓTESES DENTÁRIAS
António J M Costa - Protésico
Próteses Acrílicas

e esqueléticas
– Consertos rápidos

R. da Bemposta, 3 - Ponte do Rol
Tel. 965 519 438 - 913 792 751

261 331 723
2.ª a 6.ª feira das 9 às 13 e das 15 às 20 horas

Sábado das 9 às 13 horas

Paula Cristo
ADVOGADA

Rua António Batalha Reis, 
N.º 3 1.º Esq.

2560-308 TORRES VEDRAS
Telefone 261 311 971
Telefax 261 338 383

ADVOGADA
Mariana Marques 

dos Santos
Rua Paiva de Andrada, n.º 16 - 1º F

2560-357 – Torres Vedras
Telefone 261 322 871

CRISTINA REBELO
SOLICITADORA
R. Santos Bernardes, 12

Ed. Arandis - Bloco A - Loja J4
2560-362 Torres Vedras

Tel./Fax: 261 312 912

VENDO
Espaço comercial que dá p/
transformar em apartamento

ARRENDO
Apart. 4 ass. Só até maio.

Vista mar em Sta. Cruz a 50m praia
TTeell.. 991144 226622 668800

Torres Vedras

=
88ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

JOANA PARDAL
NNaasscceeuu aa 1122--0088--11999911      FFaalleecceeuu aa 0088--1111--22001100

Querida filha,
Há oito anos que partiste
Dizem que o tempo passando
vai ajudando a esquecer
quem é levado pela morte.
Com um filho não é assim
o desgosto não tem fim
e cada vez é mais forte.
Viverás eternamente dentro dos

corações de todos nós que te amamos.
Nunca te esqueceremos. 

Pais, irmãos, avó e cunhada

Sobreiro Curvo

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA ALICE LOURENÇO
NNaasscceeuu aa 1188--0099--11993366      FFaalleecceeuu aa 2288--1100--22001188

A família participa a todas as
pessoas de suas relações e ami-
zade o falecimento do seu ente
querido.

Agradece muito reconhecida-
mente a todos os que se dig-
naram acompanhá-la à sua
última morada ou que de qual-
quer outra forma lhe manifes-
taram o seu pesar.

São Domingos de Carmões

=
11ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

SAUL FRANCISCO
NNaasscceeuu aa 0022--0088--11995522      FFaalleecceeuu aa 1100--1111--22001177

Faz um ano que o teu corpo cedeu a
tanto sofrimento, faz um ano que não te
vemos, que não te tocamos e que não te
ouvimos contudo queremos acreditar com
todas as nossas forças que a tua alma se
encontra em paz. Para amenizar a nossa
dor vamos lembrando os momentos pas-
sados contigo, revivendo aventuras e
histórias de vida em comum, pois as me-
mórias dos que ficaram a morte não po-
derá roubar.

Saudades mil da tua esposa, dos teus
filhos, do teu neto, do teu melhor amigo e
restante família e amigos.

VENDO EUCALIPTOS
E PINHEIROS ENVASADOS
Faço plantações e desbastes
Enxerto Pinheiros Mansos

José António Inácio
R. Principal, 1 - Palhagueiras

Tel. 964 080 231
261 988 435 - 910 869 761

Coutada

=
33ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

GREGÓRIO DE JESUS
HENRIQUES DA SILVA

NNaasscceeuu aa 1177--1111--11995544      FFaalleecceeuu aa 1100--1111--22001155
Esposa, filhos, nora, genro, sogra

e netos recordam com saudade o
seu ente querido.

Na memória de quem ama não
há lugar para o esquecimento, só
para a saudade daqueles que du-
rante a vida nos trouxeram tantas
alegrias.

Que a sua alma repouse em eter-
na paz.

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE TURCIFAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artos 22º, 29º Ponto 2 dos Estatutos, convoco todos os sócios da Associação
de Socorros da Freguesia de Turcifal, para reunirem em Sessão Extraordinária, no dia 2233 ddee
nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 2200::3300 hhoorraass, na sua sede social, sita em Alto de Santo Amaro, Casal
da Rocha, Turcifal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

11.. AAnnáálliissee ee vvoottaaççããoo ddaa pprrooppoossttaa ddaa DDiirreeççããoo ppaarraa ddeemmiissssããoo ddooss ssóócciiooss eemm iinnccuummpprriimmeennttoo;;
22.. OOuuttrrooss aassssuunnttooss ddee iinntteerreessssee..
Caso não haja número legal de sócios para a Assembleia funcionar à hora marcada, fica a

mesma convocada para o mesmo dia, meia hora depois, com qualquer número de presenças.
Turcifal, 31 de outubro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé FFrraannccoo JJuussttiinnoo

11ªª ppuubblliiccaaççããoo –– ““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33227799,, 99//1111//22001188

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE TURCIFAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artos 22º e 23 dos Estatutos, convoco todos os sócios da Associação de Socor-
ros da Freguesia de Turcifal, para reunirem em Sessão Ordinária, no dia 2233 ddee nnoovveemmbbrroo ddee
22001188,, ppeellaass 2200::0000 hhoorraass, no Alto de Santo Amaro, Casal da Rocha, Turcifal, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:

PPoonnttoo ÚÚnniiccoo:: DDiissccuussssããoo ee vvoottaaççããoo ddoo OOrrççaammeennttoo ee PPllaannoo ddee AAççããoo ppaarraa oo aannoo 22001199 ee
ppaarreecceerr ddoo CCoonnsseellhhoo FFiissccaall..

Caso não haja número legal de sócios para a Assembleia funcionar à hora marcada, fica a
mesma convocada para o mesmo dia, meia hora depois, com qualquer número de presenças.

Turcifal, 31 de outubro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé FFrraannccoo JJuussttiinnoo

11ªª ppuubblliiccaaççããoo –– ““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33227799,, 99//1111//22001188

GRANDE
OPORTUNIDADE

VENDEM-SE 
COLEÇÕES

BADALADAS

Anos completos

2008 a 2012
por encadernar

Preços especiais
Stock limitado

RReesseerrvvaass:: 
TTeell.. 226611 333355 447700
iinnffoo@@bbaaddaallaaddaass..pptt

VENDE-SE
ESPAÇO 

NESTE JORNAL
info@badaladas.pt
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 121/2018

PROCEDIMENTO PARA ESTUDANTES ABRANGIDOS PELA AÇÃO
SOCIAL ESCOLAR (ESCALÃO A) DOS 1.º, 2.º E 3.º CICLOS QUE

NÃO SÃO ABRANGIDOS POR TRANSPORTE ESCOLAR AO
ABRIGO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR – ANO LETIVO 2018/2019:

DDRR.. CCAARRLLOOSS MMAANNUUEELL AANNTTUUNNEESS BBEERRNNAARRDDEESS, Presidente da Câmara Municipal de
Torres Vedras:

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO,, para cumprimento do disposto no artigo 130.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, e no art.º 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, que a câmara municipal, em sua reunião de
30/10/2018, deliberou manter o programa de apoio a alunos que integrem agregados fami-
liares carenciados para a aquisição do título de transporte que salvaguarde a deslocação casa /
escola para o ano letivo 2018/2019, decorrente do facto de estes não estarem abrangidos pela
legislação que regula o transporte escolar (Decreto-Lei 299/84 de 05/09, na sua atual redação).

1. O aluno deve candidatar-se ao apoio (modelo de candidatura em anexo);
2. A candidatura deve cumprir com o estipulado nos pontos 2, 3, 4 e 5 do art.º 3.º (con-

dições de transporte) do Decreto-Lei n.º 299/84, de 05/09, na sua atual redação, devendo a
divisão de educação e atividade física (DEAF) aprovar o tipo de título de transporte escolhido
para a deslocação casa / escola;

3. Qualquer aluno candidato deve estar, obrigatoriamente, inserido no escalão A da Ação
Social Escolar, correspondente ao 1.º escalão de abono de família;

4. O aluno candidato deve frequentar o ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos);
5. O apoio aplica-se apenas a candidatos que residam a mais de dois e menos de quatro

quilómetros do local de embarque do transporte público utilizado para o acesso ao
estabelecimento de ensino que frequenta;

6. O auxílio é monetário, correspondente à totalidade do custo imputado ao aluno referente
ao título de transporte e atribuído diretamente pela câmara municipal mediante apresentação
do recibo da despesa efetuada.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que a ata da citada reunião foi aprovada em minuta, nos termos
do n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, a fim de surtir efei-
tos imediatos.

PPAARRAA CCOONNSSTTAARR e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Catarina Lopes Avelino, Chefe de Divisão Administrativa (em regime de substituição),
o subscrevi.

Torres Vedras, 2 de novembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33227799,, 99//1111//22001188

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 123/2018

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS – PROPOSTA
DE ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 119º, DO DECRETO-LEI
N.º 80/2015, DE 14/05 – CENTRO ESCOLAR DE A-DOS-CUNHADOS

CCAARRLLOOSS MMAANNUUEELL AANNTTUUNNEESS BBEERRNNAARRDDEESS, Presidente da Câmara Municipal de Torres
Vedras:

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO, que a câmara municipal, em sua reunião ordinária pública de
30/10/2018, deliberou, nos termos do n.º1 do art.º 76º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05, o
seguinte:

11.º Aprovar a abertura do procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal de Torres
Vedras, nos termos do artigo 119º do RJIGT, tendo como propósito a instalação na freguesia
de A dos Cunhados de um centro escolar com as valências de jardim-de-infância e escola bá-
sica do 1º ciclo;

22.º Estabelecer um prazo de 6 (seis) meses para a elaboração da referida alteração;
33.º Não sujeitar a alteração a procedimento de avaliação ambiental (n.º 1 e 2 do art.º 120º

do RJIGT e DL n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo DL n.º 58/2011 de 4 de maio);
44.º Determinar a abertura de um período de participação prévia de 15 (quinze) dias, a con-

tar do 5.º dia após a data da publicação do Aviso no Diário da República, para a formulação
de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração, nos termos do n.º 2 do art.º
88.º do RJIGT, as quais poderão ser apresentadas por escrito, no Balcão de Atendimento do
Edifício Multisserviços, sito na Av.ª 5 de Outubro, em Torres Vedras, por correio, ou por correio
eletrónico para o endereço geral@cm-tvedras.pt.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que a referida deliberação, acompanhada da informação técnica
de enquadramento, encontram-se disponíveis para consulta no átrio do citado edifício
multisserviços, nas Juntas de Freguesia e no sítio da câmara municipal.

TTOORRNNAA AAIINNDDAA PPÚÚBBLLIICCOO que a ata da citada reunião foi aprovada em minuta, nos termos
do n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, a fim de surtir efeitos
imediatos.

PPAARRAA CCOONNSSTTAARR e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Catarina Lopes Avelino, Chefe de Divisão Administrativa (em regime de substituição),
o subscrevi.

Torres Vedras, 6 de novembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 122/2018

INÍCIO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DE TORRES VEDRAS

CCAARRLLOOSS MMAANNUUEELL AANNTTUUNNEESS BBEERRNNAARRDDEESS, Presidente da Câmara Municipal de Torres
Vedras:

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO, que a câmara municipal, em sua reunião ordinária pública de
30/10/2018, deliberou, nos termos do nº 1 do art.º 76º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05, o
seguinte:

11..ºº Aprovar os termos de referência da 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres
Vedras;

22..ºº Aprovar a abertura do procedimento relativo à 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal
de Torres Vedras;

33..ºº Estabelecer o prazo de 18 (dezoito) meses para elaboração da proposta de plano;
44..ºº Determinar a abertura de um período de participação prévia de 30 (trinta) dias, a

contar do 5.º dia após a data da publicação do Aviso no Diário da República, para a
formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de revisão, nos termos do n.º
2 do art.º 88.º do RJIGT, as quais poderão ser apresentadas por escrito, no Balcão de Aten-
dimento do Edifício Multisserviços, sito na Av.ª 5 de Outubro, em Torres Vedras, por correio,
por correio eletrónico para o endereço geral@cm-tvedras.pt, ou através de formulário próprio
disponível no sítio da câmara municipal;

55..ºº Determinar a abertura do procedimento de elaboração da avaliação ambiental da 2.ª
Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que a referida deliberação, acompanhada dos termos de
referência, encontram-se disponíveis para consulta no átrio do citado edifício multisserviços,
nas Juntas de Freguesia e no sítio da câmara municipal.

TTOORRNNAA AAIINNDDAA PPÚÚBBLLIICCOO que a ata da citada reunião foi aprovada em minuta, nos
termos do n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, a fim de
surtir efeitos imediatos.

PPAARRAA CCOONNSSTTAARR e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Catarina Lopes Avelino, Chefe de Divisão Administrativa (em regime de subs-
tituição), o subscrevi.

Torres Vedras, 6 de novembro de 2018
OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 111/2018

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO

CCAARRLLOOSS MMAANNUUEELL AANNTTUUNNEESS BBEERRNNAARRDDEESS,, PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall ddee
TToorrrreess VVeeddrraass::

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO,, nos termos e para os efeitos previstos pelas disposições conjugadas
dos artºs 27º, nº. 3 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação e
nº 8 do artº 10º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, que pelo presente
Edital ficam notificados os proprietários dos lotes constantes do Alvará de Loteamento nº
6/2007 relativo ao prédio sito em Barro, freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães,
inscrito na matriz predial urbana sob o artº 8974 e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras sob o nº 6081, foi apresentado pedido de alteração ao alvará de
loteamento através do requerimento nº 1003 de 08/02/2018, em nome de Sérgio Augusto
Henriques Tina. A alteração refere-se ao lote nº 5, e consiste na alteração da tipologia de
moradia unifamiliar para bifamiliar com um fogo por piso.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que o processo está disponível para consulta na Divisão de
Gestão Urbanística desta Câmara Municipal, podendo as reclamações, observações ou su-
gestões serem apresentadas no prazo de 15 dias, após a publicitação, por escrito, dirigidas
ao Presidente da Câmara.

PPAARRAA CCOONNSSTTAARR e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares de estilo, anúncio a publicar num jornal local e divulgado
através da página eletrónica do Município.

E eu, César Ribeiro de Deus, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, o subscrevi.        
Torres Vedras, 18 de outubro de 2018.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess
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ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DE OUTEIRO DA CABEÇA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 27º dos Estatutos, convoco todos os Sócios da
Associação de Socorros de Outeiro da Cabeça, para reunir em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 1166 ddee nnoovveemmbbrroo ddoo ccoorrrreennttee aannoo,, ppeellaass 2200::3300 hhoorraass, na sede da mesma, com a seguinte
ordem de trabalhos:

11 -- AApprroovvaaççããoo ddoo OOrrççaammeennttoo ppaarraa 22001199;;
22 -- AApprroovvaaççããoo ddoo PPllaannoo ddee AAttiivviiddaaddeess ppaarraa 22001199.
Caso não haja número legal de Sócios para a Assembleia funcionar à hora marcada, fica a

mesma convocada para o mesmo dia, meia hora depois, com qualquer número de presenças.
Outeiro da Cabeça, 31 de outubro de 2018. 

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
LLuuííss GGaauuddêênncciioo
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA
E CULTURAL DE MONTE REDONDO

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA-GERAL
Em conformidade com o disposto no artº 29, alínea b) dos estatutos desta Associação,

convoco todos os sócios para uma Assembleia-geral Ordinária, a realizar no dia 2200 ddee nnoovveemm--
bbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 2200::0000 hhoorraass, na sede da Associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo UUmm:: Apreciação e votação do Orçamento e Programa de Ação para o ano de 2019.
Monte Redondo, 5 de novembro de 2018

AA PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
AAnnaa RRiittaa VVaalliiddoo

Nota: De acordo com a alínea 1 do artº nº 24 dos Estatuos da Associação Desportiva, Recreativa e
Cultural de Monte Redondo, se à hora marcada não se verificar o número de presenças suficientes, a
Assembleia Geral reunirá mmeeiiaa hora depois com os presentes e com a mesma ordem de trabalhos.
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CRECHE DO POVO
JARDIM DE INFÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 do Artigo 29º

dos estatutos da CCrreecchhee ddoo PPoovvoo –– JJaarrddiimm ddee IInnffâânncciiaa, convoco os
associados desta Instituição a reunir em Assembleia Geral
Ordinária, nnoo pprróóxxiimmoo ddiiaa 2288 ddee nnoovveemmbbrroo,, nnaa sseeddee ddaa mmeessmmaa,,
ppeellaass 2200::3300 hhoorraass, com a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo 11 - Apreciação do Orçamento e Programa de Ação para
o Ano de 2019;

PPoonnttoo 22 - Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento para
o Ano de 2019;

PPoonnttoo 33 - Votação do Orçamento e Programa de Ação para o
Ano de 2019;

PPoonnttoo 44 - Outros assuntos.

Não estando presente a maioria dos associados à hora marcada,
a Assembleia-geral reunirá com qualquer número de sócios, meia
hora mais tarde, nos termos do Artigo 26º dos Estatutos em vigor.

Torres Vedras, 2 de novembro de 2018. 

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,, 
JJoorrggee CCaarrllooss FFeerrrreeiirraa ddooss SSaannttooss,, ddrr..
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ASSOCIAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE
DA TERCEIRA IDADE DE TORRES VEDRAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
Nos termos estatutários, convoco os sócios da AUTITV (Associação para a Universidade da Ter-

ceira Idade de Torres Vedras) para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 2299 ddee nnoovveemm--
bbrroo ddee 22001188 ààss 1144::3300 hhoorraass, na sede da Associação, sita na Rua António França Borges, com a
seguinte ordem de trabalhos:

11 - Apresentação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2019;
22 - Outros assuntos de interesse para a Associação.
Se, à hora marcada para o início da reunião, não estiver presente a maioria dos sócios, a Assem-

bleia reunirá meia hora mais tarde, nos mesmo local, com qualquer número de associados presentes.
Torres Vedras, 2 de novembro de 2018. 

AA PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
MMaarriiaa RRiittaa TTaabboorrddaa EEsstteevveess SSaarrrreeiirraa
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
DA PRAIA DA ASSENTA

ASSEMBLEIA GERAL - CONVOCATÓRIA
Nos termos estatutários convoco a reunião ordinária Assembleia-geral para o dia 2255 ddee

nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 1144::3300 hhoorraass, na sede da Associação, com a seguinte Ordem de Tra-
balhos:

PPoonnttoo ÚÚnniiccoo - Apreciação e votação do orçamento e programa de atividades para o ano de
2019, bem como do Parecer Fiscal.

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória com a presença de mais de
metade dos associados com direito a voto, ou meia hora depois, com qualquer número de pre-
senças.

Praia da Assenta, 5 de novembro de 2018.
OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 

AAmmííllccaarr GGoommeess ddaa SSiillvvaa
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CASA DO POVO DA FREGUESIA DE FREIRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 11 dos Estatutos, convoco os prezados consócios da Casa do Povo,
para reunirem em sessão Ordinária, na segunda-feira, dia 2266 ddee nnoovveemmbbrroo de 2018, no Edi-
fício da Unidade de Saúde, sita na Freiria, pelas 19:00 horas com a seguinte Ordem de Tra-
balhos:

1º - Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019;
2º - Aprovação da tabela de comparticipação das mensalidades da Creche e Jardim de

Infância para o ano letivo 2018/2019;
3º - Aprovação da alteração dos Estatutos;
4º - Outros assuntos de interesse para a instituição.
Se à hora marcada a Assembleia Geral não funcionar por falta de número legal de as-

sociados, fica desde já a mesma convocada para o mesmo dia, meia hora depois (19:30) no
mesmo local, com qualquer número de associados.

Freiria, 30 de outubro de 2018.
OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,

JJaacciinnttoo AAnnttóónniioo FFrraannccoo LLeeaannddrroo
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ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
E AÇÃO SOCIAL DE PONTE DO ROL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

De acordo com o preceituado na alínea c) do ponto nº 2 do Artº 30º dos Estatutos da Asso-
ciação de Solidariedade e Ação Social de Ponte do Rol, convoco os prezados associados para
reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 2255 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass
1144::3300 hhoorraass, na Sede Social, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
11ºº - Discussão e votação do Orçamento e Plano de Atividades para o Ano 2019, bem como

Parecer do Conselho Fiscal;
22ºº - Outros assuntos de interesse da Associação.
Se à hora marcada a Assembleia Geral não funcionar por falta de número legal de asso-

ciados, a mesma funcionará meia hora depois no mesmo local, com qualquer número de asso-
ciados, conforme preceitua o ponto 1 do Artigo 32º dos Estatutos.

Ponte do Rol, 6 de novembro de 2018. 

AA PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
AAnnaa RRoossaa HHeennrriiqquueess FFoorrttuunnaattoo
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ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO

Unidade de Internamento • Unidade de Cuidados Continuados Integrados
Residência Sénior • Clínica Médica • Transporte de Doentes

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
João Henriques Pereira Galantinho, Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Associa-

ção de Socorros da Freguesia da Encarnação, no cumprimento das suas obrigações esta-
tutárias, convoca todos os sócios para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo
dia 27 de novembro de 2018 (terça-feira), pelas 18:00 horas nas instalações da ASFE Saúde,
Auditório da Residência São Domingos - Rua da Bela Vista, nº 30 - Encarnação, com a se-
guinte OOrrddeemm ddee TTrraabbaallhhooss:

- Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019;
- Outros assuntos de interesse para a nossa associação.
Nos termos do nº 1 do artigo nº 31 dos Estatutos, a Assembleia reunirá em primeira con-

vocação com a presença da maioria absoluta de sócios.
Não havendo maioria dos sócios na hora marcada a Assembleia reunirá uma hora depois

com a presença de qualquer número de sócios.
Encarnação, 29 de outubro de 2018.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,, 
JJooããoo HHeennrriiqquueess PPeerreeiirraa GGaallaannttiinnhhoo
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“Falta de padres altera o dia da tradicional roma-
gem aos cemitérios por altura das solenidades de
‘Todos os Santos’ e dos ‘Fiéis Defuntos’”. A notícia
vinha publicada num jornal da zona da Guarda e
adiantava ainda, em jeito de justificação, que “a
falta de padres tem levado tanto à antecipação,
para o domingo anterior, como ao adiamento, pa-
ra os dias seguintes, de algumas celebrações e ro-
magens aos cemitérios”.

Isto é preocupante, muito preocupante mes-
mo, se tivermos em atenção que, precisamente
daquelas zonas serranas, surgiam em tempos re-
cuados muitas vocações de jovens para o sacer-
dócio, os quais enchiam literalmente os seminá-
rios construídos na altura com o objetivo de cui-
dar da sua formação para o serviço ao “Povo de
Deus”.

Ora, se assim acontece hoje por lá, como es-
tará a acontecer pelo resto do país? Mal, muito
mal também! E isso deverá fazer-nos pensar mui-
to seriamente nesse problema. Principalmente as
famílias, em cujo seio nascem e emanam as vo-
cações sacerdotais e religiosas.

Estamos precisamente a iniciar a Semana dos
Seminários, altura propícia em que os cristãos são
convidados e desafiados a cuidar não só do apoio
ao sustento material dessas casas e instituições de
formação, como também da sua espiritualidade
através de fervorosa e intensa oração ao “Senhor

da Messe” para que providencie mais vocações
entre os jovens rapazes, para colmatar desse mo-
do as situações como aquelas que foram narradas
no citado jornal.

Semana que irá decorrer entre os dias 11 e
18 deste mês por todo o país, como forma de sen-
sibilizar e alertar os jovens e os seus pais e edu-
cadores para essa mesma necessidade evange-
lizadora premente de cuidar do “Povo de Deus”.
Mesmo na morte.

Não está fácil, ou melhor, não é nada fácil
porquanto o mundo e a vida moderna oferecem
aos jovens rapazes uma multiplicidade de atrati-
vos existenciais e profissionais que não se coadu-
nam particularmente como uma vocação e mis-
são de serviço aos outros.

Por isso hoje em dia é tão difícil discernir e
decidir entrar num seminário para servir o “Povo
de Deus” e seguir Jesus Cristo de perto, mesmo
muito de perto. A Semana dos Seminários, ape-
sar de tudo, será um momento e uma oportuni-
dade de prestar público tributo e homenagem
aos jovens que já hoje se preparam para o sacer-
dócio, assim como às suas equipas formadoras.
Dando graças a Deus por eles existirem e cuida-
rem das nossas almas.

A propósito, importa aqui recordar que o Pa-
triarcado de Lisboa possui na sua área geográfica
e zonas pastorais cinco seminários: a saber: Cristo

Rei dos Olivais (seminário maior); São José de Ca-
paride (escola de discípulos e espaço espiritual);
Redemptoris Mater/Mãe do Redentor (projeto mis-
sionário de ajuda à Igreja); e Nossa Senhora da
Graça de Penafirme (seminário menor).

Existe depois também a fase do denominado
“Pré-Seminário”, considerado um tempo de res-
postas às inquietações vocacionais dos jovens ra-
pazes. Então, de que é que estão à espera. Deus
chama-vos! Rezemos por isso pelos nossos semi-
nários durante esta semana. Intensamente!

Os seminários

bloco de apontamentos

FERNANDO MIGUEL SILVA
[ Diretor ]

correio do leitor

Monstros
Foi o nome dado pela Câmara Municipal para o
carro da recolha de lixo de utensílios grandes (usa-
dos), tais como móveis, máquinas de cozinha, etc.
Anteriormente era serviço gratuito, hoje exige-se,
por exemplo para a recolha dum colchão, 25,00
euros!

Em tempos o senhor Hélio Vicente dos San-
tos (morador na Encosta de São Vicente), que so-
fre de “Osteoporose”, telefonou à Câmara Mu-
nicipal solicitando a recolha dum colchão, sendo-
-lhe transmitido que teria que se dirigir pessoal-
mente à edilidade a fim de preencher um formu-
lário e mais tarde teria que ir lá pagar a referida
quantia. 

Este senhor transmitiu a doença que tem e
que (infelizmente) não pode andar. Transmitiu à
referida funcionária (que por sinal foi muito aten-
ciosa) que poderia entregar um cheque ao fun-
cionário que viesse buscar a referida peça, sendo-
-lhe transmitido que o cheque não era pagamen-
to viável. 

Assim, só resta que este apodreça e aos pou-
cos se possa colocar no contentor do lixo. Uma
outra solução seria ter alguém amigo que o levas-
se para o ecoponto ou para um eucaliptal vizinho
(como muitos fazem, o que não é aconselhável
nem desejável)!

Já o serviço “Porta a Porta”, que é utilizado por
este utente, merece as melhores referências, não
só pela sua pontualidade bem assim como a ama-
bilidade dos respetivos funcionários. 

Só o sistema dos “Monstros” se tornou mons-
truoso. Um apelo à Câmara Municipal: a palavra

“Monstros” devia ser substituída por uma mais
suave!  

AUGUSTO REIS

“Halloween”: o regresso
de um ritual pagão?
“A tradição já não é o que era!”. Nesta como nou-
tras celebrações, sobretudo de raiz cristã, a globa-
lização está a bater aos pontos a identidade local
e nacional. Em Portugal e na região assiste-se a
uma substituição crescente da portuguesa tradi-
ção do “pão  por Deus” pela estrangeira “festa das
bruxas” ou “halloween” que, assinalada em todas
as escolas, está a conquistar cada vez mais terri-
tório e participantes.

Há cerca de 2.000 anos os celtas, no fim do
verão, celebravam a lenda de que, na noite de 30
de outubro, os mortos voltavam a habitar na ter-
ra e quem saísse de casa devia fazê-lo mascarado
para passar despercebido entre os fantasmas. A
Igreja Católica procurou cristianizar e dar um no-
vo sentido àquela festa pagã com a celebração da
solenidade de Todos os Santos.

O “halloween”, que chegou aos Estados Uni-
dos da América por volta do ano 1840 com imi-
grantes irlandeses ali exilados, tem nos jovens in-
culturados nas escolas os maiores adeptos com
saídas em véspera de feriado. A difusão do “hal-
loween”, para além de resultar do efeito da glo-
balização, é também muito impulsionado pelo
comércio e pelas próprias escolas. Será que a tra-
dição portuguesa do “pão por Deus” algum dia
pegaria como moda na Irlanda ou nos Estados

Unidos? Hum, é claro que não pois eles são mui-
to zelosos daquilo que é a sua própria cultura,
enquanto que por cá não passamos de umas au-
tênticas fotocópias dos usos e costumes dos ou-
tros. Assim vamos longe, vamos!  

SALVADOR DOS SANTOS

Propostas para a
mudança
Em matéria de índole civilizacional temos a obri-
gação de colocar questões ao modelo de socie-
dade que queremos no futuro, pois o do presen-
te parece estar podre e vazio. Educar para os va-
lores desde a mais tenra idade, colocando a ins-
trução universitária ou superior num espaço cul-
tural de serviço à pessoa humana e não apenas à
promoção dos outros para meu proveito próprio,
seja ele qual for, agora ou no futuro.

Semear fraternidade e não a exploração, pois
somos confrontados todos os dias com sinais de
egoísmo e processos de imposição da vontade de
minorias aos outros, isto é, temos de reconquistar
a confiança uns nos outros através de gestos e de
palavras de verdade e de humildade. Proporcio-
nar conquistas de serviço aos outros e não exibi-
ção própria em projetos mais ou menos interes-
santes, mas que só conseguirão vencer se forem
participados por muitos e não aproveitados por
uns quantos.

É que o respeito por si mesmo exige a consa-
gração da vida dedicada aos outros, porque eles
são também meus irmão.

ANTÓNIO COUTO

...graças a Deus por eles existirem e
cuidarem das nossas almas.
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No plano político vive-se em tempo de cruzeiro.
Os partidos sossegadamente começam a olhar
para as eleições que decorrerão no próximo ano.
Por enquanto vão apenas fazendo prova de vi-
da. Por isso nada de novo. Nada de ideias que
despertem os cidadãos entregues às suas roti-
nas quotidianas. Às vezes lá se assiste, sem se
pedir, a picardias dispensáveis entre forças par-
tidárias nada edificantes. É pouco para quem
pretende atrair, esclarecer e conduzir de forma
responsável e digna o destino do povo e do
país. As mais altas hierarquias do Estado casti-
gam os cidadãos com ruído diário nos mass-me-
dia, que não foi solicitado. Há frenesim a mais e
frequentemente inoportuno. Para não variar, vão
sendo noticiados de vez enquanto mais uns ca-
sos de corrupção.

Um olhar sobre a vida partidária e do país
permite verificar o seguinte: o senhor primeiro-
-ministro, António Costa, começa a colher as tem-
pestades dos ventos que semeou. Descurou, por
ambição pessoal, os princípios que devem nor-
tear a conduta humana. As habilidades não re-
solvem os problemas de fundo. Adiam-nos. Po-
rém, os sucessivos anúncios do Governo, de ca-
ráter político, têm amainado e embriagado os
portugueses, que piamente acreditam mesmo
que jamais venham a ser cumpridos. O anúncio

passou a ser tudo. Passou a dispensar a realiza-
ção. É neste contexto que o poder do marketing
governativo se tem imposto, convencendo e se-
renando os ânimos. Tudo isto sucede por sermos
um povo obediente, submisso, esperançoso e
ignorante. 

O presidente do PSD, Rui Rio, continua à
procura do caminho de afirmação da liderança.
Longe de compreender onde está, vai amea-
çando tudo e todos. Esqueceu que um líder não
pode ser um capataz. Tem outras funções. Aci-
ma de tudo, deve ser um catalisador e concilia-
dor de vontades, não devendo ignorar que é
seu dever elogiar em público e admoestar em
privado. 

As atitudes de Rui Rio nada têm contribuído
para unir e dinamizar o PSD. Pelo contrário, faz
lembrar Cristóvão Colombo que quando partiu
não sabia para onde ia e quando chegou não
sabia onde estava. Por isso, continua a não se
perceber o que quer Rui Rio fazer. Talvez ele
tenha uma ideia e o saiba. Mas a espera começa
a ser longa e a inquietação cresce. De desastre
em desastre, Rio lá vai peregrinando.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, de
vez enquanto lá aparece como que disposta a
fazer prova de vida. Afinal, o CDS existe e man-
tém ultimamente alguma ambição, projetando-

-se já nas próximas eleições (2019). Espere-se pe-
los próximos capítulos.

O Bloco de Esquerda (BE) anda ansiosamen-
te à procura de anomalias. É epidérmico como
as melgas à procura de vítimas para as picar,
para as denunciar. Esta sua missão e o entusias-
mo que o envolve leva-o a disparar indiscrimi-
nadamente, por ventura contra os seus próprios
camaradas, como já sucedeu com o caso Ricar-
do Robles. Prudência: os excessos de puritanis-
mo e zelo pagam-se caro. A inveja e a raiva vi-
perina entranhada parecem fazer parte da cul-
tura do BE. Mas vivemos na terra dos homens,
onde se erra. E men are men all over the world
(homens são homens em todo o mundo). Não
são santos. Falham. O BE parece não querer en-
tender isso. Sabe-se que os pretensos moralistas
de serviço muitas vezes procuram apenas des-
viar a atenção para esconder as suas misérias.

O PCP segue a sua rota, apostando nos tra-
dicionais objetivos que geralmente já são conhe-
cidos. Uma palavra de referência e aprovação à
sua defesa do Serviço Militar Obrigatório (SMO),
sendo neste aspeto o único partido a defendê-
-lo. Acrescenta-se que a recuperação do SMO
(como alguns países já estão a fazer) resolveria
vários problemas de base, que uma certa impru-
dência governativa tem mitigado e empurrado

para becos sem saída. A solução encontrada pa-
ra os militares contratados no final dos respe-
tivos contratos, de lhes dar preferência para in-
gresso nos serviços públicos, é um engodo pa-
tético a todos os títulos. Nem se percebe esta ir-
responsabilidade. Os serviços públicos precisam
de ser renovados e não cheios com pessoas da
meia-idade para aumentar a obesidade já reinan-
te.

Política em tempo de Vésperas

ARTUR DA ROCHA MACHADO
[ Professor da Universidade Europeia/LIU e do
ISCPSI | Membro da Sociedade de Geografia

de Lisboa ]

Os partidos sossegadamente começam
a olhar para as eleições que decorrerão

no próximo ano. 

Sim, este será mais um de muitos textos relati-
vos às eleições no Brasil. Não, não terei a mes-
ma postura de superioridade moral e intelectual
que muita gente apresenta quando aborda este
assunto.

No domingo dia 28 de outubro, no país com
mais falantes de Língua Portuguesa, registámos
um ato eleitoral bastante mediático, de onde
saiu vencedor, num resultado já previsto, um can-
didato de extrema-direita: Jair Messias Bolsona-
ro. A extrema-direita dá mais um passo e, simul-
taneamente, mais uma prova de que está bem
presente e a ganhar cada vez mais força, pelo
menos enquanto não se verificar alguma luta –
no sentido ético – contra este mesmo movimen-
to.

Já não é apenas Marine Le Pen e companhia
a apresentarem agendas conservadoras, extre-
mistas e com ideias que vão, muitas das vezes,
contra o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, nomeadamente quando observamos cla-
ros ataques aos direitos das minorias, sejam elas
étnicas, religiosas, sexuais, etc.

Nesse domingo vimos mais um defensor da
opressão a singrar na política. Devido ao mesmo,
milhares de pessoas queixam-se e reprovam tal
escolha. É muitas vezes referido que se “destruiu
o futuro da democracia brasileira” e que “a partir
de agora já ninguém poderá ter uma opinião
diferente”. Mas até que ponto é que essas mes-
mas declarações não caem numa falácia e não
se tornam esses mesmos indivíduos em mini di-
tadores da razão e da moral?

Eu próprio já assumi a posição do “quem vo-
ta Bolsonaro não está claramente com o raciocí-
nio correto”, mas agora sou também capaz de

admitir que essa atitude não é a mais correta.
Apesar de eu ser completamente contra os prin-
cípios ideológicos da candidatura de Jair Bolso-
naro, não posso criticar quem não se apresenta
na mesma situação que eu, pois este mesmo
pluralismo de opiniões é o que constitui o espí-
rito e o regime democrático que tanto defende-
mos.

Que fique aqui bem claro que me apresen-
to completamente contra Jair Bolsonaro e, ver-
dade seja dita, tanto na primeira como na se-
gunda volta votaria no candidato do PT, Fernan-
do Haddad. Porém, não posso concordar com
quem, tal como eu, está contra o Bolsonaro, cri-
ticando o mesmo por ser uma clara ameaça à
democracia brasileira, e depois critica e condena
quem nele votou. A meu ver, estas pessoas aca-
bam, elas próprias, por cair na contradição, pois
criticam quem apoia Bolsonaro por estar a aten-
tar contra a liberdade de expressão e o plura-
lismo ideológico, mas acabam também por in-
correr na atitude pouco democrática do “vocês
votaram mal”.

Na minha opinião não existe o “votar mal”.
Nem todos os que apoiaram a candidatura de
extrema-direita são fascistas, intolerantes ou ho-
mofóbicos. Muitos deles, aliás, sentiram-se de tal
forma traídos pelos anteriores candidatos traba-
lhistas que optaram por arranjar uma alternativa,
quem sabe até em desespero. Estamos a falar
de um povo que se sente, em grande parte, en-
ganado e encostado entre a espada e a parede.
E estas talvez tenham sido as razões que leva-
ram a que Bolsonaro vencesse as eleições e se
tornasse no novo presidente do Brasil.

Por isso mesmo e para finalizar, que fique

bem claro que eu sou completamente contra
Bolsonaro e que, se fosse por mim, Haddad ven-
ceria logo no primeiro turno. Porém, esse não foi
o resultado final, não devendo nós, a meu ver,
condenar o povo brasileiro que exerceu o seu
livre direito de voto. Afirmarmos que Bolsonaro
é mau por ser antidemocrata – é – e depois cri-
ticarmos o povo brasileiro por ter votado maio-
ritariamente nele, numa clara postura de supe-
rioridade e condenação moral, não me parece,
então, nem correto nem coerente.

Por fim, deixo os meus parabéns a Fernan-
do Haddad e Manuel d’Ávila, pelas ideias apre-
sentadas, pela campanha positiva e pelos ideais
defendidos. Seriam a minha escolha e que não
deixem de lutar.

Eleições no Brasil: o rescaldo

SIMÃO RIBEIRO PÓVOA
[ Estudante de Direito ]

...não terei a mesma postura de
superioridade moral e intelectual que

muita gente apresenta quando aborda
este assunto.

As gaivotas de
Santa Cruz

As gaivotas prateadas

Da praia de Santa Cruz,

No seu voo elegante

Enchem a praia de luz.

Gostam muito do areal

Onde saltitam felizes,

Rápido levantam voo

Quando vêem os petizes.

Esvoaçam sempre em bando

Em direção aos rochedos,

Também por cima das ondas

Demonstrando os seus segredos.

Sob um céu azul de anil

Num voo planeado,

Ultrapassam “o Penedo”

Passando p’ró outro lado.

Dão-me muita serenidade

As gaivotas de Santa Cruz,

Transmitem felicidade

Enchem o meu mundo de luz.

SOFIA ROMANO



21opiniãoBADALADAS | 9 novembro 2018

Olá Carlos Cunha
Há uma cena no espantoso «A árvore da vida»,
de Terence Malick, em que os protagonistas
(no caso Brad Pitt e Jessica Chastain), ao som
de uma comovente mas belíssima banda so-
nora, se abraçam entre si e, em particular, a
um filho perdido em criança, num reencontro
“post morten” que é uma extremamente tocan-
te celebração de vida, passeando entre cente-
nas de anónimos seres humanos numa praia
de areal extensíssimo banhado por mar azul e
um radioso sol.

Será, penso (talvez), o Céu. Gostava de acre-
ditar que sim. Não há palavras. Apenas os ges-
tos, o tocar e olhar e a música. Revejo essa ce-
na quando a saudade dos meus entes queri-
dos que já partiram dói mais. Minha mãe, meu
pai, meus avós, tios, alguns primos prematura-
mente desaparecidos e queridos amigos. Vejo
e revejo, sonhando sempre que um dia haverá
esse momento de extrema felicidade, essa pos-
sibilidade de sentirem o quão profundamente
os amei (não me lembro de o dizer explicita-
mente de viva voz, que não apenas nos gestos
de ternura, na alegria dos almoços de aniver-
sário ou de Natal).

Da próxima vez que as imagens me des-
lumbrarem no pequeno ecrã (tenho-as sempre
comigo na memória visual) estarás nessa praia,
caminhando como eles naquela faixa de areia
que as ondas suavemente, a um ritmo certo,
beijam quase sem te molhar. Vou reconhecer-
-te, facilmente, na tua “barbicha” branca fu-
mando o inseparável cigarrito (apesar de não
me ocorrer que gostasses muito de praia…).

Vou poder dizer-te o que acho nunca disse:
obrigado Carlos.

Era eu finalista (tinha 16 anos, corria o ou-
tubro de 1961) na velha e saudosa Escola Se-
cundária Municipal quando entraste caloiro,
logo conhecido como “o filho do Diretor” (o
saudoso dr. João Carlos Cunha, que me fez
apaixonar pela História, mau grado o “frete” de
ter de fixar as Guerras Púnicas…). Rebelde,
irrequieto (a «Choca», a revista que nós finalis-
tas editámos, guardados religiosamente origi-
nais pelo Ribeirinho ou o Zé Abrantes, dava-te
esse “mimo”, o que me levou, a mim autor do
dito escrito, a uma suave e irónica reprimenda
do dr. Cunha…), o Carlos Cunha sempre sou-
be afirmar-se pela sua inteligência e enorme
companheirismo.

Inteligência e companheirismo que me fo-
ram extremamente úteis de 1983 a 1998 quan-
do, vereador responsável pelos “Serviços de
Cultura e Turismo“, estrutura não orgânica por
mim criada para enquadramento duma extra-
ordinária equipa de trabalho que me coadju-
vou e de que o Carlos Cunha era o coordena-
dor, dando sequência à implementação de
projetos absolutamente novos na Câmara Mu-
nicipal de Torres Vedras. Que o meu amigo
Jorge Ralha me perdoe, mas eu não era o “ou-
tro vereador”…

Com essa extraordinária equipa chamá-
mos ao setor da Cultura e Turismo (pioneiris-
mo absoluto) a realização do Carnaval, dando-
-lhe a dimensão nacional que hoje se lhe reco-
nhece (sete anos consecutivos com transmis-

sões televisivas em direto e “N” programas em
estúdio, obrigado Júlio Isidro…), criando “den-
tro dele” os primeiros Carnaval de Verão, Corso
Escolar e Corsos Noturnos (primeiros mesmo a
nível nacional).

Como chamámos a Feira de São Pedro
(onde fizemos os primeiros stands cobertos e o
primeiro Pavilhão Municipal), recriámos o de-
saparecido Festival das Vindimas, lançámos o
Programa Verão Santa Cruz, a Feira das Fre-
guesias, o Fórum de Maio (aqui vieram Mário
Soares, Almeida Santos, Álvaro Cunhal e tan-
tos outros), a «Torres Cultural» (obrigado An-
drade Santos pela ideia e persistência), para
apenas lembrar as ações mais visíveis. Discuti-
da a estrutura dos eventos e o meu amigo Car-
los Cunha com a sua equipa, com quem reu-
níamos semanalmente, tratava de toda a lo-
gística e de os pôr de pé (literalmente).

Não esqueço, também, a preciosa colabo-
ração que sempre me dava na Região de Tu-
rismo do Oeste (incrível e paradoxalmente de-
saparecida, eu sei porquê…), desde logo en-
quanto criador do seu logótipo, como o fez pa-
ra a Feira de São Pedro. Utilíssima a colabora-
ção apaixonada com a Associação para a De-
fesa do Património Cultural (obrigado pelo
vosso artigo, despertando em mim a vontade
deste), em cuja fundação ambos também esti-
vemos.

Sabedor do teu estado de saúde quis visi-
tar-te em Coimbra. Em má hora me lembrei
nesse dramático sábado de ir dormir à Figueira
da Foz, acordado a meio da noite pelo barulho

do furacão e vendo, impotente, da janela do
hotel telhas voando para cima de meu carro.
Domingo de manhã, sem parte dos vidros,
havia que rapidamente regressar a Torres. Por
isso não me pude despedir de ti, velho e bom
amigo. Por isso uns dias depois fui surpreen-
dido com o teu desaparecimento. Por isso não
pude dizer-te “obrigado Carlos”. Por isso te di-
go: espera por mim na praia de «A árvore da
vida».

ANTÓNIO CARNEIRO

…não me pude despedir de ti, velho e
bom amigo. Não pude dizer-te

“obrigado Carlos”. Por isso te digo:
espera por mim na praia de «A

árvore da vida».

Festas da Cidade?
As festas da nossa cidade já começaram, no
entanto, não seja apanhado desprevenido, leve
trocos! É verdade, a autarquia torriense é uma
caixinha de surpresas. Este ano vai cobrar aos
seus munícipes um valor “simbólico” de entra-
da no evento “Festas da Cidade” e sem garan-
tia de uma programação totalmente gratuita.
Para determinados eventos tem mesmo de le-
var uma nota!

As Festas da Cidade, na sua génese, são
um evento dos munícipes e para os munícipes,
das associações e para as associações. Nesta
perspetiva, que sentido faz pagar para poder
participar numa festa que é nossa? Porquê pa-
gar para entrar na nossa própria casa? A ver-
dade é que se torna cada vez mais evidente
que “a nossa casa” é cada vez menos nossa…
é lamentável.

Por norma, os torrienses fazem questão de
participar na sua festa durante muitos dos 16
dias em que decorre o evento, acompanhados
da sua família e amigos, com o objetivo de aju-
dar as coletividades e outras entidades aí re-
presentadas. Só com muita boa vontade pode-
remos classificar de “simbólico” o acréscimo do

valor de entrada para a maioria das famílias
torrienses.

Não há problema, diz a autarquia, com-
prem o “Kit”, com aquele ar de satisfação de
quem acabou de inventar a roda. Confesso,
com toda a sinceridade, que já não tenho pa-
chorra para tanto “Kit”. Por este andar, estou
convencido de que num futuro próximo ire-
mos assistir ao lançamento do “Kit limpeza de
bermas”, do “Kit tapar buracos” ou do “Kit hi-
giene urbana”, entre outros, e os munícipes,
com um sorriso nos lábios, adquirem-nos para
aplicar nas suas ruas…

Mas então, para onde reverte o valor das
entradas? Para as associações presentes no
evento? Não. Para instituições de solidariedade
social? Não. Para um programa de animação
com capacidade efetiva de atração em massa
de visitantes de concelhos vizinhos? Não. Para
a compra e instalação de um sistema de de-
senfumagem do Pavilhão Multiusos, local on-
de se realiza o evento? Sim.

Ora bem, os investimentos em estruturas e
edifícios públicos da cidade não deveriam ter
cabimento no orçamento anual? E pagos atra-

vés das receitas de impostos e taxas de cada
um dos munícipes? Que sentido faz penalizar
os mesmos com uma “taxa” adicional?

É claro e evidente que a Câmara abando-
nou por completo o seu papel, revelando-se
perante os munícipes como mero “Organiza-
dor de Eventos” e, dessa forma, defraudando
as suas expectativas. Com esta nova lógica a
designação de “Festas da Cidade” deixa muito
a desejar, porque na realidade estamos mais
exatamente perante a “Festa da Autarquia” e
com o alto patrocínio dos seus munícipes.

E é igualmente com o patrocínio dos seus
munícipes que a Câmara distribuiu estrategica-
mente a terceiros, dependendo do seu grau de
relação com os mesmos, milhares de “convites-
-voucher” para o evento, que muito provavel-
mente e na sua esmagadora maioria não vão
chegar àqueles que mais precisam. Este novo
modelo favorece e reforça a triste e deprimen-
te política do beija-mão há muito enraizada no
nosso concelho.

Apesar da minha discordância nesta ma-
téria pelas razões acima referidas, como tor-
riense não poderei deixar de estar presente no

nosso evento como em anos anteriores, pelas
nossas coletividades, pelas nossas gentes, pelas
nossas localidades e pela nossa cidade. Guar-
darei, no entanto, todas as “pedras” que a au-
tarquia me vai colocando no caminho para a
cada quatro anos recordar.

IVO GOMES
[ Membro da Assembleia de Freguesia SMSPM ]

[ ivogomes.juntacds@gmail.com ]

…na realidade estamos mais
exatamente perante a “Festa da

Autarquia”…

Os artigos a publicar nesta secção devem ser enviados para o endereço eletrónico: diretor@badaladas.pt
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TIAGO RODRIGUES
[ Investigador ARTIS-IHA e CH-UL ]

Qual é o papel do retrato na sociedade atual? Vivemos numa
época caracterizada por um fluxo ininterrupto onde a produção e
a circulação de retratos fotográficos e fílmicos inundam as redes
sociais (Instagram, Facebook), tornando banal uma coisa que ain-
da no início deste século era pouco comum, ou pelo menos ainda
não era tão supérfluo: o retrato. A vontade de fotografar tudo pa-
ra partilhar nos tais feeds das novas tecnologias deixa de lado o
papel do retrato na nossa cultura.

Retomando, como homenagem, o título de um diálogo reali-
zado por Francisco de Holanda (Lisboa, 1571-1585) sobre a pin-
tura retratística, a exposição comissariada por Anísio Franco, Filipa
Oliveira e Paulo Pires do Vale, que no verão pôde ser vista no
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, não é uma antologia
dos melhores retratos portugueses, nem uma tentativa identitária
de retratar Portugal. É antes uma experiência para refletir sobre o
que é um retrato e de que estímulo erguer-se e quais as suas
fronteiras.

Cruzando obras de épocas díspares, o retrato é exibido em
torno de três camadas paradigmáticas: como um mecanismo afe-
tivo; como educador para a identidade pessoal e como uma es-
tratégia do poder. No entanto, como retrato é um apelo – permi-
te-nos contemplar e ser simultaneamente contemplados e somos
contemplados – ele transporta sempre a falha ao ser constituído
por uma ausência. Ou seja, haverá sempre retratos ausentes que
poderiam ter sido escolhidos para essa exposição.

Sobre o São Luís de Gregório Lopes no
CASR

No entanto, houve um retrato que é querido a Torres Vedras
que não passou despercebido aos três comissários. Trata-se de
uma das pinturas da pinacoteca do Centro de Apoio Social de Ru-

na (CASR), o Asilo dos Inválidos Militares de Runa fundado pela
princesa Maria Francisca Benedita a 25 de julho de 1827. 

Falo-vos de um óleo sobre madeira de carvalho atribuído a
Gregório Lopes, onde observamos São Luís Rei de França. Jun-
tamente com os outros dois quadros (São Jerónimo com São João
Baptista e São Bento com Santo Ambrósio) constituem um con-
junto de predelas pertencente a um grande políptico conventual,
de que se desconhece o destino, e que são, sem dúvida, do me-
lhor que o pintor régio de Dom João III produziu e que se pode
contemplar no concelho de Torres Vedras.

Voltando ao retrato que foi emprestado para Lisboa, devemos
considerar que esta é uma obra notabilíssima do Renascimento
Português, onde a representação de São Luís mostra dotes retra-

tísticos que levaram o conservador do MNAA, José Alberto Sea-
bra Carvalho, a sugerir tratar-se de um retrato idealizado de Dom
João III. Em 1973, este quadro e os dois outros integraram a ex-
posição Mestres do Sardoal e de Abrantes, realizada na Fundação
Calouste Gulbenkian em parceria com a Câmara Municipal de
Abrantes. No ano de 2011 integrou a exposição Primitivos Portu-
gueses. O Século de Nuno Gonçalves (1450-1550) no Museu Na-
cional de Arte Antiga. 

Embora tenha estas saídas esporádicas o seu lugar é, desde
1827, o monumental edifício de traça neoclássica que foi construí-
do para ser um Hospital para os Inválidos Militares de Guerra e,
em simultâneo, uma área palaciana para residência da sua fun-
dadora, a princesa Dona Maria Francisca Benedita (1746-1829),
sucessivamente, infanta de Portugal (1746-1777), princesa da Bei-
ra (1777), princesa do Brasil (1777-1788) e princesa viúva do Brasil
(1788-1829).

Gregório Lopes

Embora muitas das suas obras já apresentem traços do Ma-
neirismo, o novo estilo artístico que começou a surgir na Europa,
Gregório Lopes (c.1490-1550) foi um homem do Renascimento.
Muito do ofício terá aprendido com o pintor Jorge Afonso, já que
trabalhou na oficina deste pintor também régio, e acabou por
casar com uma das suas filhas. A técnica e a mestria deste pintor
português agradaram a reis (primeiro a Dom Manuel I, que re-
quisitou os seus serviços, depois a Dom João III). 

Gregório Lopes executou várias obras em conjunto com ou-
tros artistas. Ao lado de Garcia Fernandes e de Cristóvão de Fi-
gueiredo, por exemplo, realizou os painéis do Mosteiro de Ferrei-
rim, ficando os três artistas a ser conhecidos pelos “mestres de
Ferreirim”. Na sua extensa obra reconhece-se um cuidado carac-
terístico com o desenho, “fazia predominar o traço sobre a man-
cha”. A produção pictórica é vibrante e luminosa, composições
dinâmicas, mas ao mesmo tempo suaves.

Retrato de São Luís Rei de França

Da pinacoteca de Runa para a exposição “Do tirar polo natural – Inquérito ao Retrato Português”     

As pinturas de Gregório Lopes da princesa
Maria Francisca Benedita

HERCULANO SILVA

Num cruzeiro pelos países escandinavos (Di-
namarca, Suécia, Noruega e Finlândia), no lu-
xuoso navio Isabela da Companhia Nacional
Sueca com 2.480 passageiros e tripulantes, com
saída de Estocolmo, capital da Suécia, embora
já tivesse referenciado esses países, hoje vou
recordar a Finlândia através do mar Báltico, com
paragem na formosa ilha Aland, chamada a
“ilha das Flores” pelo seu encanto.

A noite foi a navegar, a bordo do navio
havia muito a escolher: bares, variedades de
diversos países nórdicos e cinema. Ao amanhecer
chegamos ao porto de Turku, que foi a primei-
ra capital da Finlândia, esse país hoje faz parte
da União Europeia. A Finlândia divide-se em
40 mil ilhas e 55 mil lagos, embora ao percor-
rermos o país e a cidade não nos apercebe-

mos devido à quantidade de pontes.
Helsínquia, a capital, é o centro da vida

cultural, económica e administrativa. É uma ci-
dade jovem e moderna, contrasta com o anti-
go e o atual. Tem cerca de 500 mil habitantes,
a Praça do Senado é o local principal da cida-
de onde se realizam concertos e exposições,
rodeada por edifícios importantes como a Uni-
versidade de Helsínquia, etc. Na zona norte a

Catedral Branca com a cúpula verde, grande
e simples, dá o nome à cidade branca filha do
Báltico.

Uma referência à igreja luterana Temppe-
liaukio de arquitetura moderna e quase sub-
terrânea, foi construída entre 1968 e 1969 por
dois irmãos: Timo e Tuomo. A igreja é circular,
os irmãos construíram-na a partir de uma ro-
cha maciça de granito, a cúpula é de vidro e

cobre, as paredes são de pedra, é também uti-
lizada como auditório devido à sua acústica
permitida pela formação rochosa. Assisti ali a
um concerto de música espetacular.

Embora Helsínquia tenha muitos parques
há um que em cidade presta homenagem a
um dos seus maiores compositores: Jean Sibe-
lius (1865-1957). O monumento foi construí-
do pela artista Eila Hiltunen no ano de 1967. A
obra tem 8,5 metros de altura e os 600 tubos
de aço, assemelhando-se aos tubos de um
órgão, produzem efeitos sonoros consoante o
vento. Ao lado direito destaca-se a escultura
de Jean Sibelius da mesma autora do monu-
mento. Esse grande compositor de que a Fin-
lândia se orgulha compôs um poema sinfó-
nico que é considerado o segundo Hino Na-
cional finlandês no ano de 1899, intitulado “Fin-
lândia“.

Recordações de viagens…     

Helsínquia, a cidade branca filha do Báltico
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69% dos portugueses consideram ter uma
alimentação saudável
A comunidade científica e em especial os pro-
fissionais de saúde têm vindo a reforçar cada
vez mais a relação entre o exercício físico, a ali-
mentação saudável e a sua influência na redu-
ção do risco de doenças ou melhoria da quali-
dade de vida. De acordo com o «Observador
Cetelem Exercício e Alimentação Saudável
2018» 69 por cento dos portugueses afirmam
comer de forma saudável. No entanto, apenas
um terço dos inquiridos confirma que, quando
compra mercearias, mais de 50 por cento dos
produtos alimentares adquiridos são saudáveis.

Em Portugal há uma cada vez maior cons-
ciencialização de que é importante ter uma
boa alimentação. Como consequência verifica-
-se uma crescente vontade em adotar um es-
tilo de vida saudável. Essa vontade verifica-se
na convicção expressa por 69 por cento dos ci-
dadãos nacionais de que têm uma alimentação
de qualidade, sendo que o valor é superior so-
bretudo junto dos praticantes de exercício físi-
co (90 por cento) e, contrariamente ao que
acontece com os hábitos desportivos, mais ele-
vado entre as mulheres (75 por cento). Os in-
divíduos entre os 25 e os 34 anos (76 por cen-
to) são, no entanto, os que mais expressam es-
sas preocupações.

Apesar desta vontade, entre o total de in-

quiridos no estudo apenas 30 por cento consi-
deram que, na compra de mercearias, mais de
50 por cento dos produtos vão ao encontro de
hábitos regrados. Mais uma vez este dado é
enfatizado junto dos praticantes de atividade
física. Nesse grupo 51 por cento dizem que
mais de metade dos produtos comprados na
mercearia são saudáveis e cerca 15 por cento
dos inquiridos que fazem exercício percecio-
nam que mais de 75 por cento das suas com-
pras alimentares são benéficas para a saúde. A

maior predisposição para uma vida saudável
em todas as suas vertentes parece justificar es-
ta discrepância.

No que concerne à compra de produtos
benéficos para o seu bem-estar a maioria (78
por cento) dos que consideram importante ter
uma alimentação saudável optam pelos super-
mercados e hipermercados. Com valores mui-
to mais baixos surgem as lojas especializadas
nesse género de produtos (16 por cento), o co-
mércio tradicional (11 por cento) e as feiras ou

mercados (10 por cento). Os hiper e supermer-
cados são também privilegiados pelos prati-
cantes de atividade física (89 por cento), mas
junto deste grupo há mais abertura para lojas
de especialidade (28 por cento). Esta opção es-
tá provavelmente relacionada com a maior di-
versidade de opções, assim como questões de
conveniência e preço.

De notar ainda que 88 por cento dos por-
tugueses não compram suplementos alimenta-
res e 75 por cento dos praticantes de exercício
têm o mesmo comportamento. Esta antipatia
poderá estar relacionada com o custo elevado,
bem como pelo facto de não serem percecio-
nados como alimentos saudáveis, mas sim su-
plementos próprios para atletas profissionais.

O «Observador Exercício e Alimentação
Saudável 2018» teve por base uma amostra re-
presentativa de 600 indivíduos residentes em
Portugal continental de ambos os géneros e
com idades compreendidas entre os 18 e os
65 anos. Estes foram entrevistados telefonica-
mente, com informação recolhida por intermé-
dio de um questionário estruturado de per-
guntas fechadas. O trabalho de campo foi rea-
lizado pela empresa de estudos de mercado
Nielsen e um erro máximo de +4,0 para um
intervalo de confiança de 95 por cento.

«Mês da Alimentação» regressa ao município
de Torres Vedras

MARIA INÊS MORAIS
[ Divisão de Educação e Atividade Física ]
[ Câmara Municipal de Torres Vedras ]

A expressão “somos o que comemos” revela,
sabiamente, que a Alimentação versus Saúde
merecem uma atenção redobrada. Hoje em
dia já não basta ter acesso aos alimentos, é ne-
cessário “saber comer”, saber escolher os ali-
mentos em quantidades adequadas às neces-
sidades diárias ao longo de diferentes fases da
vida.

Sendo para o município de Torres Vedras
uma prioridade educar os alunos do concelho
para escolhas alimentares e estilos de vida sau-
dáveis, a formação na educação para a saúde
da população escolar é uma grande aposta.
Desse modo, o mês de outubro foi designado
pelo município torriense como o «Mês da Ali-
mentação», durante o qual se comemorou não
só o Dia Mundial da Alimentação (no dia 16)
como também se promoveram e realizaram
várias ações e atividades abrangendo cerca de
800 alunos do 1º ciclo do ensino básico do
concelho.

Destacamos as ações de sensibilização so-
bre alimentação saudável e a sua importância
no crescimento e na saúde das crianças, a rea-
lização de jogos de concentração e de apren-

dizagem sobre como preparar uma sopa sau-
dável, qual a constituição de uma refeição equi-
librada e a importância da fruta como principal
sobremesa. As visitas ao Mercado Municipal
alertando para a importância do consumo dos
produtos locais, frescos e da época e as visitas
a Quintas Biológicas foram também muito
apreciadas pelas crianças, designadamente pe-
lo contacto direto com as condições ambien-
tais, tipo de solo, o período de colheita e a
aprendizagem que as condições de manusea-
mento são fatores de extrema importância no
valor nutricional do alimento.

Salientamos ainda que a partir do 2º perío-
do do corrente ano letivo os refeitórios escola-
res da freguesia da cidade, cujas refeições são
confecionadas pelas cozinhas municipais, irão
sob a forma de um projeto piloto iniciar o pro-
cesso de integração de hortícolas e frutas bio-
lógicas. Com o intuito de reforçar os benefícios
da integração de produtos biológicos o muni-
cípio irá promover também em oito escolas
concelhias o programa da «BioHorta Escolar»,
levando os alunos até ao espaço exterior para
desenvolver a sua bio produção escolar, adqui-
rindo conhecimentos no âmbito das ciências
naturais através do acompanhamento direto do
ciclo produtivo dos vegetais, estimulando tam-
bém a aquisição de estilos de vida saudáveis.

DR

Em Portugal há uma cada vez maior consciencialização de que é importante ter uma boa alimentação

DR

As visitas a Quintas Biológicas foram também muito apreciadas pelas crianças
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DD
Torreense realiza encontro de râguebi

O Torreense Rugby, com o intuito de comemorar o feriado municipal de
Torres Vedras, 11 de novembro, Dia de São Martinho, vai organizar um con-
vívio de râguebi com início às 10 horas com os escalões de sub-8, sub-10 e sub-
-12, no campo nº 2 do Estádio Manuel Marques.

desporto@badaladas.pt

Atletismo: 29º
Corta-mato da
Cidade da Amora

Realizou-se no passado dia 4 o
29º Corta-mato Cidade da
Amora no parque do Serrado.
Prova de observação para o
Campeonato da Europa e onde
cerca de 1.300 atletas
marcaram presença para dar o
seu melhor. A Casa do Benfica
de Torres Vedras esteve
presente com 24 atletas.
Destaques para os pódios de
Afonso Gomes (3º benjamins
B), Elisabete Gomes (2º vet. 2
fem.) e Francisco Pedro (2º vet.
3). Destaque também para
Nuno Carrasqueiro que até
perto do fim discutiu o terceiro
lugar no escalão de vet. 2
tendo perdido para um atleta
do Vitória de Setúbal.

SCUT organiza
Milha de São
Martinho na Várzea
No próximo sábado, dia 10,
pelas 15 horas, vai o
departamento atletismo do
Torreense promover a
tradicional corrida da “Milha de
São Martinho”, prova do
Calendário Municipal e
pontuável para o Campeonato
de Estrada e Corta-Mato
2018/2019. A competição está
aberta a atletas populares e
federados, de benjamins a
veteranos, masculinos e
femininos, e haverá prémios
individuais aos melhores de
cada categoria e género, assim
como às melhores equipas no
conjunto de todas as provas. As
inscrições estão abertas até 30
minutos antes da respetiva
prova e podem ser efetuadas
para o mail: jmbf52@hotmail.
com, telem: 967 337 612 ou
ainda, no dia e local da prova.

VI Gala Roda na Frente decorreu em Torres Vedras

Festa distinguiu ciclistas 

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

A associação «Roda na Frente» distinguiu os me-
lhores ciclistas referentes à época 2018. A «VI Gala
Roda na Frente - Torres Vedras, Cidade Amiga do
Desporto» premiou os melhores cadetes, juniores
e sub-23 da vertente de estrada em diversas cate-
gorias (revelação, melhor de primeiro ano, melhor
ciclista do ano e melhor além fronteiras) e melhor
de primeiro ano e ciclista do ano na vertente de
XCO.

Assim, Daniela Campos (5Quinas/Município
de Albufeira/CDASJ) foi consagrada como a me-
lhor cadete feminina do ano na estrada e em XCO.
Ainda nas femininas, Raquel Queirós (Quinta das
Arcas/Jetclass/Xarão), no XCO, e Joana Vinagre
(Bairrada), na estrada, foram premiadas com a dis-
tinção de melhor júnior.

Nos masculinos na vertente de estrada o cade-
te Fábio Fernandes (EFAPEL - Escola Ciclismo Ovar)
foi considerado a revelação, Diogo Antunes (Peça-

modôvar/Delta-Cafés/Polisport) o melhor atleta pri-
meiro ano enquanto João Ferreira (Cruz Cristo)
recebeu a distinção de cadete do ano. No mesmo
escalão, mas no XCO João Cruz (ASC/Focus Team
- Vila do Conde) e Diogo Neves (BTT Loulé/ Ele-
vis) conquistaram o troféu de melhor de primeiro
ano e melhor do ano, respetivamente.

No escalão júnior, André Domingues (Escola
Ciclismo Bruno Neves) foi distinguido como atleta
revelação e João Macedo (Sicasal/Liberty Seguros/
/Bombarralense) juntou os títulos de melhor jú-
nior de primeiro ano e melhor júnior do ano. Em
XCO, os juniores Rafael Rita (BTT Loulé/Elevis) foi
considerado o melhor do ano, enquanto João Ma-
cedo (BTT Seia) o melhor de primeiro ano.

Entre os sub-23, João Carneiro (Liberty Segu-
ros/Carglass) foi considerado o melhor de primei-
ro ano, André Carvalho (Liberty Seguros - Car-
glass) o melhor do ano e João Almeida (Axeon
Hagens Berman) o melhor do ano além-fronteiras.
João Rocha (Rodabike/ACRG/Gondomar) venceu
na vertente de XCO.

No mesmo evento foi ainda premiada a me-
lhor equipa de cadetes, a Seissa/KTM-Bikeseven/
/Matias&Araújo/Frulact e a melhor formação de
juniores, a Vito/Feirense/Blackjack. Nos restantes
escalões foram entregues lembranças a todos os
atletas e equipas presentes.

A «VI Gala Roda na Frente - Torres Vedras, Ci-
dade Amiga do Desporto», que contou com apoio
da Câmara Municipal, realizou-se no dia 27 de
outubro no auditório do Centro Pastoral. Tratou-se
de um evento histórico pois Torres Vedras ficará
com mais um marco histórico no ciclismo ao ser
o primeiro município a acolher a «Gala Roda na
Frente» na zona sul.

No evento marcaram presença vários atletas
elites e sub-23, que a convite da associação «Roda
na Frente», entregaram as lembranças aos mais
novos.

O presidente da Câmara, Carlos Bernardes; o
ex-ciclista torriense João Roque; e Vitor Brettes, vi-
ce-presidente da UDO, foram algumas das perso-
nalidades presentes no evento.

JR

Antigo ciclista torriense João Roque foi um dos convidados



25BADALADAS | 9 novembro 2018 desporto

Voleibol: Campeonato Nacional de Juniores

Resultados desfavoráveis do Sp. Torres

Hóquei em patins: Nacional da 3ª Divisão

Sp. Torres vence nos Açores

RUI SANTOS

Na terceira jornada do campeonato nacional de
juniores, a equipa masculina visitou o Centro de
Voleibol de Lisboa, a equipa feminina recebeu a
Academia de Voleibol Atlântico e os resultados
não foram favoráveis ao Sporting.

Os masculinos defrontaram uma equipa com
formação e que tinha conseguido o apuramento
para a fase final do campeonato nacional na épo-

ca transata. Apresentaram uma equipa competen-
te, organizada e disciplinada e o Sporting nunca
se conseguiu impor ao adversário de forma con-
sistente. Mesmo tendo conseguindo uma vanta-
gem de cinco pontos no segundo parcial, não
conseguiu a estabilidade necessária para fechar o
mesmo. Nos outros dois, correu sempre atrás dos
erros individuais e da falta de capacidade de pon-
tuar nas pontas. Assim sendo, o jogo ficou marca-
do pelos parciais de 25-17, 25-20 e 25-18.

A equipa feminina voltou a defrontar uma das
candidatas aos lugares cimeiros e voltou a clau-
dicar.

Perante uma equipa organizada e competen-
te, a falta de comunicação e de concentração das
torrienses fizeram com que apenas conseguissem
disputar o derradeiro terceiro set onde deram
uma réplica daquilo que conseguem fazer jogan-
do unidas. Como tal, o jogo foi selado com os par-
ciais de 25-9, 25-8 e 25-17.

Marítimo SC, 5 - Sp. Torres, 9. Alinharam: Rogério Silva, Carlos Santos,
André Pereira (1), Emanuel Amâncio, Nuno Lopes, Hernâni Bastos (1), Tiago
Carvalho (3), Francisco Granadas (4), Frederico Pacheco e Orlando Pereira.
Próximo jogo dia 11, 17 horas, Sp. Torres - APAC Tojal.

Benjamins: SCT, 11 - Vilafranquense, 2. Alinharam: Tomás Antunes, Ma-
tilde Ferreira (1), Ricardo Silva, Santiago Cândido (3), Braulio Nicolau, Gustavo
Silvestre, Afonso Pratt (1), João Monteiro (6), Guilherme Cardadeiro e Rafael
Bologan. Próximo jogo dia 10, 13 horas, Benfica - SCT.

Escolares: Parede, 4 - SCT, 5. Alinharam: Gustavo Ponte, Ricardo Qua-
resma, Santiago Ferreira (1), Martim Vaza, Pedro Veloso (1), Matilde Grana-
das, Tomas Caetano (1), Mário Aniceto (2), Vasco Gonçalves e Rui Santos.
Próximo jogo dia 11, 15 horas, SCT - Paço d’Arcos.

Sub-13: APAC Tojal, 4 - SCT, 4. Alinharam: Martim Santiago, Santiago
Branco, Pedro Duarte, Afonso L. Pereira (3), Afonso Santiago (1), João Santos,
Afonso Pereira, Henrique Serrano, Diogo Marques e Rodrigo Brás. Próximos
jogos dia 10, Alenquer - SCT; dia 11, 11h30, SCT - Alcobacense.

Sub-15: Os Tigres, 9 - SCT, 3. Alinharam: Rodolfo Ribeiro, Manuel Ou-
rique (1), Manuel Santos (1), David Cortiço (1), João Ribeiro, Gustavo Teles,
Tiago Tojal, Bernardo Domingues e André Caldeira. Próximo jogo dia 15,
13h30, SCT - Odivelas.

Sub-17: Sp. Tomar, 1 - SCT, 1. Alinharam: João Caldeira, Tomás Ferreira,
Miguel Matias, Gonçalo Deus, João Matias, Tomás Domingos, Hélder Ca-
pinha (1) e Afonso Capinha. Próximo jogo dia 10, 14 horas, Salesiana - SCT.

Sub-20: SCT, 0 - Sp. Tomar, 10. Alinharam: Francisco Ponte, Duarte Reis,
Pedro Matos, João Maia, Ricardo Dias, Afonso Caldeira, Rodrigo Teófilo, Xavier
Basílio e Hélder Capinha. SCT, 5 - Nafarros, 0. Alinharam: Francisco Ponte,
Duarte Reis, Pedro Matias, João Maia (2), Ricardo Dias (2), Tomás Domingues,
Xavier Basílio (1) e Hélder Capinha. Próximo jogo dia 11, 19 horas, SCT - Física.

Veteranos: SCT, 5 - Os Lobinhos, 0. Alinharam: Bruno Passos, Paulo
Melícias, Nuno Gabriel, Luís Santos, Filipe Soares, Marco Ferreira (1), Paulo
Valentim (1), Pedro Vieira, Valdemar pontes (3) e Rui Gomes. Próximo jogo
dia 18, 17 horas, Sesimbra - SCT.

DR

Equipa de juniores femininos do Sp. Torres precisa de jogar mais unida

Futebol: Torreense
perde em Santa Iria
Campeonato de Portugal, Série
C: Santa Iria, 1 - Torreense, 0.
Jogaram: Hidalgo; Tomás Silva
(Aldair, 76), Serifo, Danilson e
Rui Burguette; Patas Moreno

(Tomás Jorge, 66), Yang Ailong
(Camará, 45) e André Perre;

Léo, Rui Batalha e Pedro
Bonifácio.

O único golo da partida foi
marcado por Flecha, lançado

em contra-ataque com um
pontapé longo que sur-

preendeu a defensiva torriense
e o guarda-redes Hidalgo

também não fica isento de
culpas.

Outros resultados: Juniores A:
Loures, 1 - Torreense, 0.

Juniores B: Torreense, 1 -
Atlético, 1. Infantis A:

Ericeirense, 2 - Torreense, 1.
Infantis B: Ericeirense, 2 -

Torreense, 7. Benjamins A:
Torreense, 17 - Igreja Nova, 2.

Seniores B: Mucifalense, 2 -
Torreense, 1. Seniores

femininos: Torreense, 1 -
Damaiense, 2. Juvenis A: 1º
Dezembro, 1 - Torreense, 1.

Juvenis B: Coutada, 0 -
Torreense, 3. Iniciados A:

Torreense, 0 - Real, 1. Iniciados
B: Torreense, 1 - Ponterrolense,

2.

Futebol: equipas da
Academia Sporting

Turcifal
Sub-17: Sintrense, 2 - EAS

Turcifal A, 2; EAS Turcifal B, 1 -
Cadaval, 1. Sub-15: EAS Turcifal

A, 1 - CIF, 2; Sobreirense, 0 -
EAS Turcifal, 1. Sub-13: EAS
Turcifal, 4 - Sanjoanense, 0.
Sub-12: Vilafranquense, 0 -
EAS Turcifal, 7. Sub-11: EAS
Turcifal A, 9 - São Pedro, 0;

EAS Turcifal, B, 5 - Povoense, 4.
Sub-10: Malveira, 4 - EAS

Turcifal, 2. Sub-9: Ericeirense, 0
- EAS Turcifal, 2.

Hóquei em patins:
Física perde na 2ª

Divisão
Biblioteca, 4 - Física, 3.

Alinharam: Ricardo Miranda,
Vicente Alves, André Gaspar

(2), Vasco Martinho, João Lima
(1), Fábio Cambão, Diogo

Miranda, João Campelo,
Samuel Lima e Bernardo

Antunes.
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Um Torreense para os
tempos modernos
Tenho como de costume participado em todas (ou quase todas) as assem-
bleias gerais do Torreense, para além disso tento, dentro dos possíveis, acom-
panhar ao mais ínfimo pormenor tudo o que ao clube diga respeito.

E devo confessar que estou entusiasmadíssimo com a forma como esta
direção está a enfrentar os enormes desafios que traçaram, com objetivos
concretos bem definidos e prioritários. Eu desconheço se eles próprios fazem
ideia da dimensão da grandiosidade da altura a que colocaram a fasquia,
estou no entanto crente que sim, pois pelo que conheço das pessoas que
compõem esta equipa deixa-me seguro que a sensatez que os caracteriza os
impedirá de dar tiros no escuro.

No entanto, aquilo que em tão pouco tempo já foi feito, mais o que se
propõem levar por diante, é de facto um exercício de enorme coragem e é
(estou em crer) a única forma de o Torreense se voltar a afirmar como po-
tência regional que já foi e que quer voltar a ser.

Estes homens e mulheres (penso que jamais uma direção do Torreense
teve tantas senhoras na sua composição) estão de facto imbuídos de um
espírito empreendedor como há muito não se via para as bandas do Manuel
Marques. E isso só pode ser bom. É certo e sabido que, aos poucos, o Tor-
reense (apesar de todas as boas vontades de quem o conduzia) dava mos-
tras de um definhamento que o arrastaria inevitavelmente para um ponto
sem retorno. Era evidente a necessidade premente de uma lufada de ar
fresco e de gente arrojada e com ideias novas. E essa gente instalou-se de
armas e bagagens no quartel general do Torreense.

São já visíveis mudanças significativas que cheiram a empreendedorismo.
É contagiante o entusiasmo com que as ideias e os projetos são apresentados
e, para todos os que gostam do Torreense, isto é realmente uma boa notícia.

É verdade que o caminho a trilhar terá inúmeros escolhos e é fundamen-
tal não esmorecer nem vacilar em circunstância alguma. É, portanto, impor-
tante que todos os que formam esta direção se sintam apoiados em todos os
momentos e em todas as etapas que se avizinham. São necessários para o
sucesso desta “aventura”: mais (muitos mais) sócios; é importante a adesão
da comunidade empresarial da região a este projeto transversal que tenciona
guindar o Torreense a um patamar mais condizente com os seus pergami-
nhos; é urgente, tal como escreveu e bem João Godim na última edição do
Badaladas, um estádio novo para o Torreense e para Torres Vedras, com to-
das as condições exigidas aos dias de hoje; imprescindível uma “aliança irre-
vogável” com a autarquia, parceira indissociável neste ambicioso projeto; e
por último, um alinhamento sem reservas com a SAD, cujos objetivos sofrem
por vezes de uma dubiedade inquietante. Todos sabemos que são os resul-
tados e a ambição da equipa principal de futebol que fomentam a emoção
e arrastam naturalmente apoios cuja capitalização é imprescindível.

Não sei, provavelmente ninguém saberá, qual será o resultado final desta
“odisseia”. Que ela era necessária para a sobrevivência do Torreense, era!
Fosse eu crente e diria que o futuro a Deus pertence. Neste caso, prefiro
acreditar nos homens que estão a dar o corpo às balas e que querem trans-
formar o nosso clube para melhor.

Contando que ninguém se alheie de tão grande e importante transfor-
mação. Os verdadeiros torrienses têm a obrigação de apoiar, pois está em
jogo o futuro do nosso Torreense. A linguagem que hoje se fala nos bastido-
res do velhinho campo do Torreense é vanguardista. Todos almejamos um
futuro sustentado, com raízes, que se enquadre no passado grandioso que
ostentamos, mas, acima de tudo, que dê garantias de um futuro glorioso. 

Ainda bem que as coisas estão a mexer. Pode parecer assustador o que
aí vem, mas mais frustrante seria com toda a certeza a ausência de futuro do
Torreense se tudo continuasse como estava.

opinião

Pedro Antunes vai guardar na memória a sua excelente participação na 54ª edição do Rally Racc Catalunya
- Costa Daurada / Rally de Espanha, prova também pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis.

A dupla da PT Racing, Pedro Antunes e Paulo Lopes, partiram com esperança de levar o seu Peugeot a
uma boa classificação e a vitória na super especial, que abriu o rali, mostrou que o automóvel que tem na
frente o símbolo do SCUT estava na Catalunha para acelerar.

Com uma performance notável ao longo da competição, o piloto de Torres Vedras acabou por, na última
especial, saltar para a liderança e arrecadar a vitória. “Estou muito satisfeito pela vitória no Rally RACC. Foi um
rally muito difícil mas acabou da melhor maneira para nós”, referiu. A próxima prova será o Rally Casinos do
Algarve de 15 a 17 de novembro.

Torreense, 3 - Liberdade, 2. Jogaram: João Mateus, Ramalho, Renato, Gusta (cap.), Pinhas (1), Nuno G. (1),
Márquez (1), Iury, Nuno Gomes, Matias, Eduardo e Chiquinho. Treinador: Rogério Mateus, adjunto: Jeró-
nimo Mateus.

Jogo da primeira eliminatória da Taça AFL com uma boa presença hu-
mana e uma claque Topo SCUT incansável ajudaram a levar o Torreense
a ultrapassar a equipa do Liberdade, da divisão superior (Honra).

O Torreense teve desde o início o domínio do jogo e o controlo da par-
tida, mas num lance fortuito o Liberdade marcou. A equipa de Torres Vedras
manteve a concentração e não se deixou afetar pelo golo sofrido. Continuou
a acreditar e deu frutos já que conseguiu dar a volta com todo o mérito e a
vencer por 2-1 poderia ter aumentado a vantagem várias vezes mas num
lance muito rápido e com um autogolo do jogador do Torreense o Liberdade
chega ao 2-2. Até ao final ambas as equipas poderiam ter marcado mas os
guarda-redes estiveram em bom nível.

No prolongamento o Torreense manteve o domínio, a concentração e a
união e foi com toda a justiça que Márquez deu a vitória bem perto do final da
partida ao marcar para a turma torriense.

DR

Pedro Antunes tem o símbolo do Torreense na frente do seu carro

Rally de Espanha

Pedro Antunes vence
na Catalunha

Futsal: Taça Associação de Futebol de Lisboa

Torreense segue em frente

RUI SANTOS

Não sei, provavelmente ninguém
saberá, qual será o resultado final

desta “odisseia”. Que ela era
necessária para a sobrevivência do

Torreense, era! Fosse eu crente e
diria que o futuro a Deus pertence.
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atletismo.
10/11 - Campeonato Municipal: Milha de São Martinho
(15h), organização do SCU Torreense.

basquetebol.
10/11 - Nacional 1ª Divisão (6ª): Queluz - Física.

futebol profissional.
9/11 - Liga Portuguesa (10ª): Moreirense - Portimonense,
V. Setúbal - Feirense.
10/11 - Liga Portuguesa (10ª): Belenenses SAD - Boavista,
D. Aves - Rio Ave, Nacional - Marítimo, FC Porto - Sp. Bra-
ga. Liga Pro (9ª): Penafiel - Benfica B, Farense - V. Guima-
rães B, Ac. Viseu - Mafra. Liga Revelação (14ª): Portimo-
nense - Estoril, Rio Ave - Feirense, C. Piedade - Belenenses
SAD, V. Guimarães - Marítimo, Benfica - Sp. Braga, Acadé-
mica - D. Aves, Sporting - V. Setúbal.
11/11 - Liga Portuguesa (10ª): V. Guimarães - Santa Clara,
Tondela - Benfica, Sporting - Chaves. Liga Pro (9ª): Estoril -
Paços Ferreira, FC Porto B - C. Piedade, Arouca - Leixões,
Sp. Braga - Académica, Famalicão - Sp. Covilhã.
12/11 - Liga Pro (9ª): Oliveirense - Varzim.

futebol nacional.
11/11 - Campeonato de Portugal, série C (11ª): Caldas -
Anadia, Sintrense - Alverca, Torreense - U. Leiria, Peniche -
Alcains, Mação - Loures, Benfica C. Branco - Ol. Hospital,
Nogueirense - Santa Iria, Vilafranquense - Sertanense, Olei-
ros - Fátima.

futebol feminino.
10/11 - Nacional S19 (5ª): Torreense - Lisboa SC.
11/11 - Nacional 2ª Divisão (7ª): Benfica - Torreense. Dis-
trital S17 (2ª): Torreense - CAC.

futebol distrital.
11/11 - Pro-Nacional (9ª): Ericeirense - Ponterrolense, Cou-
tada - Lourinhanense. Divisão Honra (9ª): Pinheiro Loures
- Arneiros, Carregado - Sobreirense. 1ª Divisão (7ª): A dos
Cunhados - Ota, Bocal - Monte Agraço, Torreense B - Ven-
da do Pinheiro.

futebol jovem.
10/11 - Nacional Juniores 2ª Divisão, série D (10ª): Tor-
reense - Marinhense. Distrital Honra Juniores (6ª): Tojal -
Torreense B. Distrital 1ª Divisão Juniores (6ª): P. Loures -
Coutada. Distrital 2ª Divisão Juniores (6ª): Pedra - Aveiras,
Sobreirense - Casalinhense, Monte Agraço - V. Pinheiro.
11/11 - Distrital Honra Juvenis (6ª): Torreense - Fut. Ben-
fica. Distrital 1ª Divisão Juvenis (6ª): EAS Turcifal - Alen-
quer. Distrital 2ª Divisão Juvenis (6ª): U. Atalaia - A dos
Cunhados, Monte Agraço - Ota, Aveiras - EAS Turcifal B,
Cadaval - Casalinhense, Sobreirense - Povoense B, Carre-
gado B - Coutada, Torreense B - Arneiros. Distrital Honra
Iniciados (6ª): Belenenses B - EAS Turcifal. Distrital 2ª Divi-
são Iniciados (6ª): Casalinhense - Sobreirense, Ponterrolen-
se - Monte Agraço, Arneiros - Torreense B, EAS Turcifal B -
Cerca.

futsal.
9/11 - Distrital Honra Feminino (9ª): Técnico - Arneiros.
10/11 - Distrital 1ª Divisão (7ª): Monte Agraço - Rangel, U.
Arcena - Torreense. Distrital Honra Feminino (10ª): Arnei-
ros - Venda Nova, Paulenses - Operário.
14/11 - Distrital Honra Feminino (9ª): Paulenses - Leões
Porto Salvo (22h).

hóquei em patins.
10/11 - Nacional 2ª Divisão, Zona Sul (5ª): Física - Parede
(18h30).
11/11 - Nacional 3ª Divisão, Zona Sul A (7ª): Sp. Torres
APAC Tojal (17h).

agenda desportiva

Infantis: Alcainça, 3 - CBTV, 3. Alinharam: Rui Alexandre,
Martim (1), Afonso Fonseca, Dinis, Gonçalo Santos (1), Ra-
fael Julião (1), Bruno Mota, João Alfama e Diogo Cardoso.
Treinador: André Rodrigues. Delegado: Joel Ricardo

Iniciados: CBTV, 4 - CPCD, 1. Alinharam: Carlos Oli-
veira, Lourenço Crisóstomo, Bernardo Basílio (1), Ilie Nega-
ra, André Baptista, David Lucas, Pedro Tomás, Gonçalo
Lourenço (2), Diogo Falardo (1), Guilherme Nogueira e Ro-
gério Bana. Treinador: Álvaro Lourenço.

Juvenis: 1ª Divisão Distrital: CBTV, 2 - Col. SCM Lisboa,

5. Alinharam: João Guerra (gr), Fábio Gomes (gr), Afonso
Abrantes, Bernardo Ferreira, Bruno Porta, Daniel Ilhéu, Gon-
çalo Silva, João Cunha, João Fortunato, Pedro Pinheiro, Rodri-
go Rodrigues (1) e Tomás Santos (1). Treinador: Carlos Cruz.

Juniores: Majoeira, 1 - CBTV/Barroense, 9. Alinharam:
André Pereira (gr), João Guerra (gr), Micael Pimenta, Mar-
celo João (1), Rodrigo Rodrigues (2), Rodrigo Nogueira (3),
Bruno Porta, João Portela (2), Miguel Fidalgo (1) e Bernardo
Ferreira. Treinadores: Carlos Cruz, Miguel Pedrosa e Rui Pe-
reira.

DR

Equipa de benjamins da Casa do Benfica de Torres Vedras

Futsal de formação

Equipas da Casa do Benfica

Traquinas: SCT, 7 - CAD B, 0. Alinharam: Afonso Leiria
(gr), Afonso Dias, Diogo Silva, Gonçalo Santos (4), Gui-
lherme Reis, João Nogueira (1), Lourenço Santos, Mada-
lena Jesus, Francisco Chumbo (2) e Duarte Claudino. Pró-
ximo jogo dia 24, 11 horas, Malvarosa - SCT.

Benjamins: CAD A, 2 - SCT, 6. Alinharam: Afonso
Santos (2), António Fialho (gr), Diogo Abreu (1), Dinis Pe-
reira (1), Gonçalo Santos (gr), Gustavo Frojmowicz, Lara
Damil, Margarida Macieira, Manuel Conchinhas (1), Mi-
guel Pinto, Rafael Gameiro (1) e Micael Mateus. Próximo
jogo dia 10, 14 horas, SCT - Alcainça.

Infantis: SCT, 2 - Sobralinho, 7. Alinharam: Afonso
Chumbo (gr), Rodrigo Santos (gr), Guilherme Porta, Tomás
Justino, Martim Cruz (1), Rafael Estevão, Santiago Barradas,
Vicente Vagaroso, Vicente Guia, Bernardo Mota (1), Tiago
Figueiredo e Tiago Lucas. Treinadores: Patrícia Avelar e Fer-
nando Figueiredo. Próximo jogo dia 11, 16 horas, Vilarense
- SCT.

Iniciados: Distrital Divisão Honra: SCT, 3 - Benfica, 8.
Alinharam: Timóteo Santos, Eduardo Carriço, Miguel Ân-
gelo, Tomás Rodrigues, Nuno Lima, Rodrigo Ferreira, Ber-

nardo Nunes, Pedro Saloio, Hugo Santos, Cristiano Ronal-
do, Duarte Lucas e João Bértolo. Futsal Oeiras, 3 - SCT, 1.
Alinharam: Timóteo Santos, Tomás Rodrigues, Nuno Lima,
Rodrigo Ferreira, Bernardo Nunes, Hugo Santos, Duarte
Lucas, João Bértolo e David Teixeira. Próximo jogo dia 11,
15h30, SCT - Acad. Johnson.

Juvenis: Distrital Divisão Honra: SCT, 2 - Presa Ca-
sal Rato, 2. Alinharam: Phillip Teixeira, Ricardo Melo, Dio-
go Capelas, Tiago Raposo, Francisco Almeida, Kayk Li-
ma, Pedro Medina, Rodrigo Silva, Leonardo Faustino, Hugo
Nunes, David Carvalho e Miguel Garcia. Fonsecas Cal-
çada, 3 - SCT, 6. Alinharam: Phillip, Ricardo, Mário Cos-
ta, João Tomás, Kaick (5), Pedro Medina, Rodrigo, Leonar-
do Faustino, Hugo, David (1), Miguel Garcia e Francisco
Almeida. Próximo jogo dia 10, 17 horas, SCT - Bairro Boa-
vista.

Juniores: 2ª Divisão Distrital: Ribamar, 1 - SCT, 15.
Alinharam: Alexy (gr), Zé Diogo (gr), Cunha (2), Rodrigo,
João, Marco (3), Gerson (4), Berna (2), Ferraz, Gustavo,
Rafa (3) e Rosa (1). Treinador: Francisco Cândido. Próximo
jogo dia 17, 19 horas, Manjoeira - SCT.

Equipas do Sporting de Torres
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Para desopilar...
Um lavrador muito surdo vem com um cesto de pêras e encontra um amigo que já

não via há anos e lhe pergunta:
- Então, como vai o amigo?
- Fui às pêras.
- E a tua mulher e filhas como estão?
- Muito mal, estão quase todas podres!

PP
Haja saúde

Tratar a azia

A acidez estomacal, que é chamada de azia, é algo extremamente
comum. Ela é sentida na região logo abaixo do peito, causando
incómodos até na garganta e costuma ocorrer quando os ácidos
gástricos do estômago, por algum motivo, se movem pelo esfíncter
gastroesofágico, fazendo o caminho oposto do que deveriam.

Embora seja uma condição comum, devemos ficar atentos se a
acidez estomacal se transformar em algo crónico que ocorra com
uma frequência recorrente. Nesse caso é importante consultar um
médico para verificar se não se trata de alguma outra condição de
saúde mais séria. Em casos normais basta algum dos seguintes pro-
dutos naturais. 

Se um não resultar experimente outro.
1. Gel de aloé vera – para aproveitar os seus benefícios basta

beber uma xícara de sumo de aloé vera fresco ou à temperatura
ambiente, antes das refeições.

2. Vinagre de maçã – para utilizá-lo como remédio natural basta
ingerir uma ou duas colheres diariamente. Se não quiser consumi-
lo puro pode misturá-lo com algum chá da sua preferência.

3. Maçã – vale a pena experimentar este remédio tão simples
e saudável.

4. Canela ou gengibre – misture um destes dois produtos na
sopa, por exemplo.

DR

efemérides

1965
Um corte de energia deixa alguns estados
norte-americanos e várias regiões do
Canadá sem luz, durante 13,5 horas.

1967
Morre, com 66 anos, o cantor lírico
português Tomás Alcaide.
Primeira edição da revista Rolling Stone. 
O fundador e
editor Jann
Wenner escreve
que ela “não é
apenas sobre
música, mas
sobre temas e
atitudes que a
música
abrange”.

1970
Morre, com 79 anos, o general Charles
de Gaulle, militar e estadista francês.

1971
Os representantes da República Popular
da China apresentam-se pela primeira vez
nas Nações Unidas.

1975
O PS e o PPD manifestam, no Terreiro do
Paço em Lisboa, o seu apoio ao VI
Governo provisório, liderado por Pinheiro
de Azevedo.

1981
A quarta Comissão das Nações Unidas
aprova a moção que reconhece o direito à
independência de Timor-Leste.

1985
Garry Kasparov, de 22 anos, conquista o
título de campeão mundial de xadrez ao
vencer o titular Anatoly Karpov.

receitas

Frango assado com
legumes
IInnggrreeddiieenntteess:: 2 coxas de frango, 2 ou 3
ramos de alecrim, sal, 1 pimento, azeite
(q.b.), 1 rodela de limão, 1 abóbora
pequena, 3 batatas médias, 2 cenouras, 1
beterraba pequena, 1 cebola cortada em
rodelas, 2 dentes de alho esmagados.

PPrreeppaarraaççããoo:: pré-aquecer o forno a 200º
C. Lavar e dispor todos os legumes
numa travessa, temperar com sal,
pimento, alho, alecrim e azeite. Fazer um
golpe em cada uma das coxas de frango
e introduzir 1/2 rodela de limão e um
ramo de alecrim entre a pele e a carne.
Colocar sobre os legumes, temperar com
sal e regar com um fio de azeite. Levar
ao forno por 1h30 até dourar.

Bom apetite!

A.P.E.C.I.
Associação para a Educação de Crianças

Inadaptadas de Torres Vedras
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do nº 1 do Artº 24º e para cumprimento do estatuído

na alínea c) do Artº 23º dos Estatutos, convoco todos os associados da
A.P.E.C.I. – Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas – a
reunirem em Assembleia Geral Ordinária na sede da Associação (Rua
António Augusto Cabral, nº 13 – 2560-307 T. Vedras) no dia 24 de
novembro de 2018, pelas 14:00 horas com a seguinte Ordem de Tra-
balhos:

11.. AApprreesseennttaaççããoo ee vvoottaaççããoo ddoo PPllaannoo ddee AAttiivviiddaaddeess ppaarraa oo aannoo 22001199;;
22.. AApprreecciiaaççããoo ee vvoottaaççããoo ddoo OOrrççaammeennttoo ppaarraa oo aannoo ddee 22001199;;
33.. OOuuttrrooss aassssuunnttooss ee iinnffoorrmmaaççõõeess..
Se à hora indicada não se encontrar o número legal de sócios, a

Assembleia reunirá, meia hora mais tarde com os associados presentes,
conforme determina o nº 1 do Artº 25º dos Estatutos.

Torres Vedras, 5 de novembro de 2018. 

OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
AAnnttóónniioo MMaarrttiinnss BBeennttoo

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33227799,, 99//1111//22001188

PUB
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Profissões de antigamente…

Euromilhões de sexta
5  15  17  37  44  +  7  11

Euromilhões de terça
14  24  36  40  43  +  2  9

M1lhão
HHP 24371                             

Totoloto de sábado
19  26  37  38  44  +  3

Totobola
22X  12X  211  XXXX
Super 14: Arsenal - Liverpool - X

Frases & pensamentos

“Devemos sempre ter respeito pelos outros e viver com seriedade. A serie-
dade é muito importante, é a base de tudo”.

PAULO DE CARVALHO

aniversários

9 de novembro - Maria Felícia do Rosário Vicente An-
dré, Joaquim Pedro Belchior Fernandes, João Figueira,
Fernanda da Conceição Oliveira, Mário Lourenço Na-
mora, Francisco Morais Ferreira, José Rodrigues, Ana
Delfina Franco da Costa Cipriano, Adriano Fernandes
Moreira, Maria José Correia Carvalho, Nathalie Mi-
lene Gomes Enguiça, Valentina Sousa Ribeiro, Teodo-
ra da Conceição Ferreira, José Manuel Nunes Roque.
10 de novembro - Maria de Lurdes Martins Emídio,
Maria Lúcia Vieira Martinho, Maria de Fátima Veloso
Bernardes Marques, Maria de Lurdes Canas, Virgínia
Costa Cardoso, José Manuel Venceslau Santos, Hélio
Correia Macieira,  Henrique André Deus Roque, João
Manuel Silvestre Coelho, Teresa Cristina Ramos Antu-
nes, Carlos Alberto Matos de Melo, Helder Duarte Ta-
vares Grileiro, Dora Marta Rodrigues Fernandes, José
Luís Sousa, António Manuel dos Santos Francisco,
Marta Isabel da Cunha Botelho, Mariana de Brito Bra-
ga.
11 de novembro - Júlio Elias Ferreira, João Martinho
dos Santos Bernardes, João Avelino Antunes, Armin-
do Francisco Bernardes, Anabela Gomes dos Santos,
Maria da Graça Cordeiro, António Franco da Silva,
Horácio Alves Miranda, Vítor Manuel dos Santos To-
más, José Rodrigues, António Bernardes, Cândido
Henrique da Cunha Rosa, Rosa da Conceição Miran-
da, José dos Santos Cunha, Álvaro Alves da Silva,
Mário Gomes Ferreira, Marta Sofia Ferreira Miranda,
Isabel Fernando Aniceto N. S. Pereira, Vítor Manuel
da Cruz, José Martinho Bernardes Paulino, Maria de
Lurdes Pedroso P. Fernandes.

12 de novembro - Leonel Pereira Ferreira, Maria de
Fátima Elias de Carvalho, Maria de La Salete Oliveira
Lafaia, Maria Adelaide Mota dos Santos, José Olívio
Nunes Carvalho, Joaquina José Nogueira, Valentim
Caetano, Maria Manuela Salvador Carmesim, Cristina
Sofia Pombo Ramos, Carlos Eduardo Ferreira Ramos
dos Santos, Pedro Miguel Pedro Grileiro, Manuel Sal-
vador.
13 de novembro - Aurora de Jesus Santos, Elisabete
Maria Barbosa Lopes, Ana Maria Carvalho Melícias,
Donzilia da Conceição Santos, Maria da Conceição
dos Santos Rodrigues, Olívia Ramos dos Santos, José
Albino Pereira, Gonçalo Cortês Faria, António José L.
da Costa Santos, Maria Idalina Elisiário dos Santos,
Maria de Fátima Elias Pereira, Inês Alexandra Santos
Timóteo, Domilia da Conceição Santos, Alfredo Ma-
nuel Martins Ratão, Francisco Luís Pereira Santos.
14 de novembro - José Manuel Rodrigues Alves, Car-
los Alberto Bispo Fernandes Ferreira, Raul Patrocínio
Alves Miranda, José dos Santos, Maria das Dores Rijo,
Olga Maria dos Santos Martins, Manuel dos Santos
Paulo, Maria Inês Patrício Brás, João Augusto Vítor da
Silva Miranda, Bruno Miguel Martins Esteves, Fernan-
do da Costa Pereira, Cláudio Duarte Tavares Grileiro,
Maria Alice Miranda Lopes, André Reduto Monteiro
dos Santos Jorge, Reuben Chita Bragança.
15 de novembro - António de Oliveira Cordeiro Me-
lo, Maria José Ferreira, José Rafael Correia Lopes, Lui-
sete Maria Cunha Plácido Santos, Maria Fernanda Sá
Couto Lomba, Maria Teresa Bernardes Gomes, Ana
Maria Duarte Veloso e Isaura Bento da Silva Pereira.

Agradecemos que, sempre que alguém faleça, nos informem para retirarmos o seu nome desta lista. Obrigado!

Farmácias de serviço
9 Santa Cruz 261 337 350

R. Santos Bernardes, 17 C (junto à Caixa Agrícola)

10 Garcia Alves 261 311 241
Av. General Humberto Delgado, 5 r/c D

11 Torreense 261 313 801
Avenida 5 de Outubro, 32D

12 Simões 261 334 070
Centro Comercial Arena Shopping

13 Quintela 261 336 870
R. Ana Maria Bastos (a poente do Hospital)

14 Calquinha 261 743 373
R. Gomes Leal, 1 B (junto ao Mercado Municipal)

15 Holon 261 313 585
Rua Leonel Trindade, nº 11C e 13A

Com o aparecimento da nova tecnologia digital os projecionistas acabaram por desaparecer das salas de cinema. Eram eles que então proje-
tavam as películas dos filmes que vinham em bobinas.

bocas & companhia

Jesus, eu Te
adoro
«Jesus, eu Te adoro no
Santíssimo Sacramento
da Eucaristia» é um
pequeno livro da
autoria do prior de
Torres Vedras, cónego
Daniel Batalha
Henriques, que
desenvolve uma autêntica catequese eucarística às crianças a partir do
que está retratado nos azulejos da sacristia da igreja de Nossa
Senhora da Graça, na cidade torriense. É uma edição da Paróquia de
São Pedro e São Tiago e está à venda na livraria Gráfica Torriana.

livros

Este ano a entrada
nas Tasquinhas custa um euro,
mas o amigo tem direito a dar

uma voltinha no comboio
turístico de borla!!
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Vinhos no Mercado
TToorrrreess VVeeddrraass:: de 9 a 11, das 16h às 22h realiza-se no Mercado Municipal

o evento “Vinhos no Mercado”, que trará degustações, provas comentadas,
conversas sobre vinho e “showcookings”. A entrada é paga.RR

roteiro@badaladas.pt

CINEMA
TToorrrreess VVeeddrraass:: até dia 14 no Arena Shopping: sala 1 – “Bohemian
Rapsody” M12 12h30, 15h30, 18h30, 21h30 (exceto dia 13); sala
1 – “Monstros Fantásticos: os Crimes de Grindelwald” CB 21h30
(só dia 13); sala 1 – “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” M6
0h30 (Só sexta-feira e sábado); sala 2 – “A Rapariga Apanhada
na Teia da Aranha” CB 13h, 15h50, 18h40, 21h20, 0h10 (só
sexta-feira e sábado); sala 3 – “Johnny English Volta a Atacar”
M12 13h40, 16h, 18h20, 21h40 (exceto dia 13), 0h (só sexta-feira
e sábado); sala 3 – “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” M6
21h40 (só dia 13); sala 4 – “Operação Overlord” M16 12h50,
15h20, 18h, 21h, 23h50 (só sexta-feira e sábado); sala 5 – “O
Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” M6 dobrado 10h45 (só do-
mingo), 13h10, 15h40, 18h10; sala 5 – “O Quebra-Nozes e os
Quatro Reinos” M6 20h50 (exceto dia 13); sala 5 – “Bohemian
Rapsody” M12 20h50 (Só dia 13), 23h30 (só sexta-feira e sá-
bado).
Dia 15, 21h30, no Teatro Cine o «Café com Filmes» apresenta
“Submarino Amarelo (Reino Unido, 1968)” de George Dunning.
A entrada é livre.

TEATRO
CCaarrrreeiirraass: dias 18 e 25, 16h30, a Associação Dramática e Recrea-
tiva local apresenta a revista à portuguesa “Alto e Pára o Baile”.
Informações: 261 743 301.

DANÇA
MMaaffrraa:: dia 10, 18h, no claustro sul do Palácio Nacional, espetácu-
lo de dança “Blimunda Sete Luas” pela Amalgama Companhia de
Dança.
TToorrrreess VVeeddrraass:: estão a decorrer as inscrições para o workshop de
dança contemporânea com a coreógrafa Joana Castro, que decor-

rerá dia 25 entre as 15h e as 19h. Informações: producao@estu-
fa.pt ou pelo 936 408 775.
Aulas de danças sevilhanas e flamenco no Grémio Artístico Tor-
reense às sextas-feiras com a professora Maria Saalfeld Reis. In-
formações: 912 671 243. 
Aulas de dança de salão com os professores António Ventura e
Patrícia Costa. Informações: 919 730 956 ou 967 078 121.

MÚSICA
TToorrrreess VVeeddrraass:: até dia 11, pela cidade e freguesias do concelho,
estão a decorrer as Merendas do Acordeão. 
MMaaffrraa:: dia 10, 21h30, a Casa da Música Francisco Alves Gato aco-
lhe mais um concerto do ciclo de música “Guitarras” com António
Dias e convidou a fadista Liana para o espetáculo singular.
VVeennttoossaa:: dia 17, na Adega Cooperativa de São Mamede, “Há Fa-
do na Adega”. Programa: 19h30 prova de vinhos com petiscos e
castanhas, 20h30 jantar, 0h45 final do espetáculo. Participam os
fadistas António Pinto Basto, Margarida Arcanjo, Rui Vaz e Susana
Martins, acompanhados à guitarra portuguesa por Pedro Ferreira
e à viola de fado por Miguel Monteiro.

FESTAS
CCaammppeellooss:: dia 11, 20º aniversário do Lar de Santo António, com
o seguinte programa: 15h atuação do Rancho Folclórico Danças
e Canatres de Campelos, seguindo a Banda da Escola de Música
local. No final haverá a bênção das novas instalações.
OOrrddaassqquueeiirraa:: dia 16, 13h, no Parque Verde, almoço convívio com
“Frango assado à Rio Pequeno”. A partir das 15h decorre uma
feira de usados.
MMoonnttee RReeddoonnddoo:: dia 18, 13h, na Casa do Povo, almoço convívio
seguido de baile com Ana e Luís Vicente. À tarde há filhós. Infor-
mações: 967 521 811, 967 195 657 ou 261 315 443 (Luísa Lan-
dim). Os lucros revertem a favor da igreja local.

TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 24, 20h, integrado nas comemorações do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência decorre um jantar solidá-
rio da APECI no Pavilhão Multiusos. Informações: 261 335 700.

FESTIVAIS
AAlleennqquueerr:: de 9 a 11, a Quinta do Valle do Riacho abre portas para
receber o Wine Cellars & Art Fest Portugal – Festival Arte nas Ade-
gas, com a curadoria de Nuno Côrte-Real. O evento une a arte,
a gastronomia e a enologia e faz parte do programa da “Cidade
Europeia do Vinho 2018 Torres Vedras/Alenquer”.
TToorrrreess VVeeddrraass:: até dia 11, no Pavilhão Multiusos há tasquinhas,
festival do pastel de feijão, mostra de uvada e provas de vinhos.
LLoouurriinnhhãã:: entre os dias 15 e 25 realiza-se a sétima edição da Quin-
zena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã em 14 restau-
rantes aderentes.
SSaappaattaarriiaa:: dia 16, degustação de presunto no clube local, seguin-
do de jantar com porco no espeto. Mais informações: 929 444
538.
MMaallggaass ((SSoobbrraall ddee MMoonnttee AAggrraaççoo)): dia 18, 12h30, IV Festival das
Sopas. Às 15h30 há celebração eucarística na capela da aldeia.

EXPOSIÇÕES
TToorrrreess VVeeddrraass:: de 9 a 15, o átrio da Câmara Municipal recebe a
exposição “Da Guerra à Paz” no âmbito do centenário do Armis-
tício da Primeira Grande Guerra, da responsabilidade do Núcleo
local da Liga dos Combatentes.
Até dia 11, exposição de máquinas agrícolas antigas na ExpoTor-
res.
Até dia 10 decorre na Câmara Escura da Cooperativa de Comu-
nicação e Cultura o projeto «Loulé Criativo». Os “Designers de
Loulé” apresentam uma coleção de produtos que resulta do seu
retorno com um novo olhar sobre as suas origens onde promo-
veram o encontro com artesãos e o cruzamento entre os univer-
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LLiissbbooaa:: dia 10, na baixa lisboeta decorre o Youcat Bible
Day Lx’18. A iniciativa vai reunir 2.400 participantes
(adolescentes dos 13 aos 16 anos e catequistas). As ati-
vidades começam às 9h em 11 igrejas e vão decorrer
ao longo de todo o dia. A Missa de encerramento do
encontro realiza-se às 16h na igreja de São Domingos
e será presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa Dom Nu-
no Brás. Mais informações: 968 657 807.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 11, feriado municipal, a partir das
10h30 terá lugar o já tradicional desfile de Bandas Fi-
larmónicas do concelho, no âmbito das Festas da Ci-
dade 2018.
Após o desfile pelas ruas do centro histórico da cidade
a concentração acontecerá na Avenida 5 de Outubro.
Esta iniciativa vai contar com a participação da Banda
da Juventude Musical Ponterrolense, da Banda de Mú-
sica da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tor-
res Vedras, da Banda de Música da Casa do Povo de
Campelos, da Sociedade Filarmónica da Ermegeira, da
Sociedade Filarmónica da Ribaldeira e da Sociedade
Filarmónica Incrível Aldeia Grandense.

PUB
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PPoonnttee ddoo RRooll: hoje, dia 9, pelas 21h30, na Casa da Cul-
tura – Salão Paroquial é apresentada a revista à por-
tuguesa “Que Grande Caldeirada!”, com Florbela Quei-
roz, Gonçalo Brandão, Raquel Caneca, Sara Inês, Isabel
Damatta e Ricardo Miguel. A produção é de João Ba-
tista e Ricardo Miguel.

Final do Festival das Vindimas
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 11, 21h30, o Pavilhão Multiusos recebe a grande final do Festival das

Vindimas. Será eleita a Rainha das Vindimas 2018. A entrada é gratuita até aos 10 anos. A
abertura de portas é às 20h30.

sos da tradição e da inovação. A mostra pode ser vista de terça a
sábado das 14h às 19h.
No restaurante Quinta Ementa, no piso 2 do Mercado Municipal,
está patente a exposição fotográfica “Torres Vedras à Noite – um
olhar sobre a sua zona histórica” da autoria de Tiago Picão de
Oliveira.
CCaaddaavvaall:: até dia 15, das 8h30 às 17h30, na Biblioteca Municipal,
exposição sobre os novos direitos dos cidadãos nos termos das
novas regras de proteção de dados da União Europeia.
Até dia 25, no Museu Municipal, exposição de azulejo e aguarela
do artista plástico Thomas Schittek, intitulada “Jangada”. 
CCaallddaass ddaa RRaaiinnhhaa:: dia 17, 16h, no Museu do Ciclismo, inaugu-
ração da exposição “Pólo Museológico de Cinema” na sala de ex-
posições temporárias.

ENCONTROS
PPoonnttee ddoo RRooll:: dia 11, 13º Encontro dos Magos da Bola. Programa:
10h concentração no campo de futebol do Ponterrolense, 10h30
jogo de futebol, 13h almoço. A iniciativa é aberta a todos os mem-
bros do ex-grupo Desportivo e Recreativo “O Chafariz”. Informa-
ções: 917 614 035 ou 969 017 490.
TToorrrreess VVeeddrraass:: no seguimento da receção da Constituição Sinodal
da diocese de Lisboa, a Vigararia vai viver este Ano Pastoral cen-
trada no tema “Viver a Liturgia como lugar do encontro”. Serão
cinco encontros dedicados a esse tema, um em cada mês, onde
são convidados a participar todos os cristãos das 20 paróquias do
concelho. Os encontros realizam-se ao domingo no auditório do
Centro Pastoral entre as 15h30 e as 17 horas, sendo que o pró-
ximo é já no dia 11 sobre “A Liturgia no espaço e no tempo”.
Esses encontros são para todo o povo de Deus, para que nin-
guém diga: “isto não é para mim”.
Até dia 16, no Centro Histórico, “Arte ao Centro”. A edição deste
ano passa por dinamizar aquela zona da cidade, assim como va-

lorizar e promover o património através de um programa que
oferece variadas atividades artísticas. As atividades estendem-se às
restantes freguesias do concelho, dando a conhecer o seu patri-
mónio e as suas paisagens e permitindo a igualdade de oportu-
nidades a toda a população.

CONFERÊNCIAS
CCaallddaass ddaa RRaaiinnhhaa:: dia 10, 16h, no auditório da Escola Secundária
Rafael Bordalo Pinheiro, a conferência 2018 do Grupo Exopolítica
será sobre “O mistério de Rendlesham Forest – revisitado”. O
evento terá a presença de Gary Heseltine, detetiva oficial da polí-
cia britânica.
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, no auditório dos Paços do Concelho decor-
re um simpósio de musicoterapia. Dirige-se a interessados das
áreas da saúde, educação, serviço social e música. Mais informa-
ções: estudio12mais@gmail.com, corojuvenil_tv@hotmail.com ou
pelo 962 466 583.

LIVROS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, 15h30, no Atelier dos Brinquedos, lança-
mento do livro “O Kamanguista” do torriense Luís Santos.

OFICINAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: oficina de teatro para maiores de 16 anos com Rui
Catalão. Às quintas-feiras das 19h às 21h. Informações: servico.edu-
cativo@estufa.pt ou 936 408 775.

COMEMORAÇÕES
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 10, véspera do feriado municipal, 21h, no Tea-
tro Cine, sessão solene de atribuição das condecorações municipais
de 2018.
Após a cerimónia o público poderá assistir a um Recital de voz e
acordeão com o duo Ana Ester Neves e Paulo Jorge Ferreira. Usu-

fruindo da riqueza e versatilidade dos seus instrumentos, estes
músicos apresentam um programa repleto de texturas diferencia-
das e irreverentes com obras em português e em espanhol.

RECOLHAS DE SANGUE
MMaacceeiirraa:: dia 11, no Centro Social.
CCaarrvvooeeiirraa: dia 11, na Associação de Socorros.

OUTROS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 9, entre as 21h30 e a meia-noite as ruas do
Centro Histórico recebem o “São Martinho, Compras e Vinho”.
Os estabelecimentos comerciais aderentes vão estar abertos. O
evento envolve provas de vinhos e muita animação. A atuação de
vários acordeonistas promete animar a noite.
Dia 11, feriado municipal, a partir das 9h, junto à ExpoTorres, tor-
neio de petanca integrado na programação das Festas da Cidade.
A receita reverte a favor da APECI.
SSaannttaa CCrruuzz:: dias 9, 10 e 11, 39º Acampamento de São Martinho,
no Parque de Campismo. A abertura oficial decorre no dia 10 às
11h.
CCaaddaavvaall:: dia 18, 9h, primeira edição Slalom num circuito de 2,4
quilómetros.
LLiissbbooaa:: dia 14, 21h30, há vigília no Seminário dos Olivais integra-
da na Semana de Oração pelos Seminários, tal como nos ensina
a Igreja: “Os seminários são o coração da diocese”.
Dias 17 e 18, XVII Hospital do Pequenino no Pavilhão do Conhe-
cimento, para as famílias. A entrada é gratuita. Nos dias 19 e 23,
no refeitório dos Serviços de Ação Social das Universidade de
Lisboa o espetáculo repete-se para as escolas inscritas. Mais infor-
mações: 217 818 890.

AAmmeeaall:: dia 10, 21h30, no salão de festas do Centro So-
cial a noite é de teatro com a peça “Eurovisão, 62 anos
em 69 minutos”, encenada por Jorge Cosme. A entra-
da é livre para crianças até aos 12 anos.
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Vinte cinco meninos e meninas da creche e
jardim de infância do Centro Social Paroquial
de Torres Vedras, acompanhados pela educa-
dora de infância Vera Arnaut e pelas auxiliares
de educação Denise Sousa e Florbela Vitor,
visitaram na manhã do passado dia 31 de outu-
bro a sede do jornal Badaladas, no Centro Pas-
toral.

A visita enquadrou-se na festividade do Dia
de Todos-os-Santos (1 de novembro), onde tradi-
cionalmente os mais pequenos da comunidade
costumam ir em grupo de porta em porta pedir o
“pão por Deus” a casa dos adultos. Acontece que
desta vez aconteceu o inverso, ou seja, foram as cri-
anças que foram bater à porta do Badaladas, mas
não para pedir e sim oferecer uma caixinha de sabo-
rosas e suculentas broas.

Hum, como elas estavam apetitosas e cheirosas,
envolvidas pelo seu tão característico cheiro a erva-do-
ce e recheadas de pinhões e nozes, que logo foram
consumidas pelos funcionários do jornal num abrir e fe-
char de olhos. Muito e muito obrigado queridos amigos
e amigas pela vossa amável visita e oferta das broas que
com muito carinho fizeram e nos ofereceram. Então, até
ao próximo “pão por Deus”!

FM

Crianças do Centro Social
Paroquial deram o “pão por
Deus”ao Badaladas
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