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Relatório revela falta de
médicos e enfermeiros
no Hospital de Torres

No que toca à unidade hospitalar de Torres Vedras a
carência de enfermeiros, de auxiliares de ação
médica e também de médicos são fatores negativos.
Das 25 vagas abertas apenas oito foram preenchidas,
uma vez que o grau de atratividade do hospital é
considerado “muito baixo”. | P. 9

Ponterrolense derrota
Coutada no dérbi
concelhio distrital
Na 12ª jornada do Campeonato Pro-Nacional, o
escalão máximo distrital da Associação de Futebol de
Lisboa, o Ponterrolense venceu por 2-0 a Coutada,
num dérbi do concelho de Torres Vedras bem
disputado e com bastante público a assistir. | P. 27

Bombeiros de Torres aderem
ao protesto da Liga

Desde domingo passado que a maioria das corporações e associações de bombeiros voluntários do país, incluindo
Torres Vedras, estão a cumprir a indicação da Liga de Bombeiros Portugueses de não informar o respetivo Comando
Distrital de Operações de Socorro sobre as ocorrências a que são chamadas. | P. 2
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Bilhete postal

Em termos temporais o Carnaval está muito perto, mas em termos
quilométricos está entre nós segundo se lê numa placa em Torres Ve-
dras na Rua Dias Neiva, no cruzamento com a Rua Cândido dos Reis.
Está a zero quilómetros de distância conforme se vê na foto.

PUB

Socorro às populações não está em causa

Bombeiros de Torres aderem ao protesto da Liga
EUNICE FRANCISCO

[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Desde domingo passado que a maioria das cor-
porações e associações de bombeiros voluntá-
rios do país, incluindo Torres Vedras, estão a
cumprir a indicação da Liga de Bombeiros Por-
tugueses (LBP) de não informar o respetivo
Comando Distrital de Operações de Socorro
sobre as ocorrências a que são chamadas. 

Em comunicado enviado ao Badaladas, a
Associação Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Torres Vedras assume que está “soli-
dária com todos os bombeiros portugueses e suas
associações e subscreve as legítimas preocupa-
ções e reivindicações apresentadas pela LBP
junto do Governo”.

O mau estar entre os Bombeiros e o Gover-
no já vem de trás e o braço de ferro foi origina-
do pela proposta de lei orgânica para a Autori-
dade Nacional de Proteção Civil (ANPC), apro-
vada em outubro, e da qual não consta nenhu-
ma das ideias apresentadas pela LBP.

Reunida em conselho nacional no passado
dia 9 a Liga decidiu abandonar a ANPC, em
protesto contra a nova estrutura da Proteção
Civil que coloca os bombeiros no fim da hie-
rarquia e lhes retira autonomia, denuncia.  

Fartos de não serem ouvidos deixaram de
comunicar com a ANPC desde a meia-noite
de domingo. A Liga decidiu também deixar de
fazer parte do dispositivo de combate a incên-
dios em 2019, coordenado pela ANPC.

Os bombeiros dizem-se cansados de ser o
parente pobre da Proteção Civil, quando na ver-

dade “somos responsáveis por 98 por cento do
socorro em Portugal e em relação aos incêndios
florestais, que são só sete por cento da nossa
atividade, somos responsáveis por 95 por cento
em equipamento, viaturas e recursos humanos,
no INEM somos responsáveis por 85 por cento
da atividade”.

A Liga reivindica uma direção nacional de
bombeiros autónoma, independente e com or-
çamento próprio, tal como as outras forças que
integram a Proteção Civil, um comando autó-
nomo e um cartão social do bombeiro. 

Socorro às populações não
está em causa

Na prática os corpos de bombeiros conti-
nuam a trabalhar como sempre o fizeram, sim-
plesmente não informam a ANPC, e garantem
que o socorro às populações não está em cau-
sa.

Esta decisão da Liga “em nada, nem em cir-
cunstância alguma, afetará o devido socorro ur-
gente à população a quem servimos, tanto em

situações de emergência de saúde, como no
combate ao fogo”, garantem os Bombeiros Vo-
luntários de Torres Vedras.

Com a ANPC às escuras em relação ao tra-
balho dos bombeiros, sem ter informações so-
bre as saídas das equipas, nem das operações
de socorro que realizam, o ministro da Admi-
nistração Interna, Eduardo Cabrita, veio convo-
car uma conferência de imprensa onde criticou
os bombeiros e considerou essa atitude “irres-
ponsável e que põe em causa a segurança dos
portugueses”. 

Jaime Marta Soares, presidente da LBP, rea-
giu logo de seguida e acusou Cabrita de “levan-
tar o pânico sabendo que isso é mentira. O so-
corro não está minimamente em causa”, garan-
tiu. A LBP enviou entretanto um esclarecimen-
to às populações, através dos meios de comu-
nicação social, garantindo isso mesmo.

Apesar da rutura com a ANPC, a LBP mos-
tra-se aberta ao diálogo. 

Em comunicado os bombeiros torrienses
apelam também a um entendimento. “Na sen-
da das recentes palavras do senhor presidente
da República e conscientes da responsabilidade
acrescida de sermos a sócia nº 1 da Liga, apela-
mos ao Governo no sentido da procura de um
entendimento profícuo e duradouro para com
os Bombeiros de Portugal quanto às suas aspi-
rações legítimas  e quanto à dignificação do seu
papel enquanto pilar essencial da Proteção Civil
em Portugal”.

De acordo com a LBP este protesto irá de-
correr “por tempo indeterminado, até informa-
ção em contrária transmitida pelo comando”.

EF

Bombeiros cortam relações com a Proteção Civil
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ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

Foi aprovado por unanimidade, na última ses-
são da Assembleia Municipal de Torres Vedras,
no passado dia 4, o Programa Revitalizar e Re-
juvenescer. 

Destina-se a atrair mais gente ao concelho,
nomeadamente jovens até aos 39 anos que quei-
ram fixar-se na cidade em Áreas de Reabilitação
Urbana (ARU), aproveitando os novos incenti-
vos à reabilitação urbana. Nomeadamente, atra-
vés do alargamento dos incentivos fiscais ao
nível do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (IMT) e das taxas urbanís-
ticas.

Os benefícios abrangem os indivíduos en-
tre os 18 e os 39 anos que adquiram prédios
urbanos que sejam objeto de ações de reabi-
litação, em zonas do concelho de Torres Vedras
já reconhecidas ou a ser reconhecidas como
ARU’s.

Em concreto esses incentivos traduzem-se
na isenção de IMI por um período de cinco
anos, a contar do ano da conclusão da reabi-

litação, que será renovado automaticamente por
um período adicional de cinco anos desde que
o imóvel continue a ser habitação própria e per-
manente do beneficiário da isenção.

Para além disso é também garantida a isen-
ção de taxas urbanísticas de reabilitação urba-
na, que se aplicam às taxas a pagar por obras
de alteração, e a redução das taxas a pagar pela
ampliação consoante a classificação do prédio.
No caso de prédios classificados como degra-
dados a redução é de 25 por cento, nos prédios
classificados como devolutos é de 50 por cento
e nos prédios classificados como ruína é de 75
por cento.

A proposta que tinha passado, inicialmente,
pelo executivo do município previa contemplar
apenas jovens até aos 35 anos, mas durante a
discussão do tema em sede de Assembleia os
deputados resolveram alargar a mais quatro anos
a idade permitida para os beneficiários das ARU. 

Com o objetivo de reabilitar o edificado exis-
tente a autarquia criou este novo modelo que,
na prática, pretende fixar os jovens ao território
torriense. De acordo com o presidente da edili-
dade no próximo ano será a vez das freguesias
do concelho identificarem as suas ARU.

Com o propósito de fixar população nos centros urbanos     

Jovens até aos 39 anos
dispõem de novos
incentivos fiscais

Os benefícios abrangem os indivíduos entre os 18 e os 39 anos

DR
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Campanha «Sentir o Natal»
A campanha «Sentir o Natal» realiza-se este fim de semana, dias 14, 15 e 16, e

decorre em Torres Vedras em vários supermercados aderentes, para a recolha de
alimentos e de bens de higiene. A iniciativa é do Grupo de Jovens da Paróquia e
destina-se a apoiar as famílias acompanhadas pelo Centro Social Paroquial.
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OO
Póvoa de
Penafirme:
homem detido
em flagrante a
furtar casa
Um homem de 30 anos foi
detido pela GNR de Santa
Cruz no passado dia 10, em
flagrante delito, quando estava
a furtar uma residência na
Póvoa de Penafirme. 
Na sequência de uma denúncia
de que estaria a decorrer um
furto numa residência os
militares deslocaram-se
prontamente para o local,
tendo surpreendido o suspeito
na posse do material furtado. O
homem ainda tentou fugir a
pé, mas acabou por ser detido. 
A GNR recuperou e devolveu
ao legítimo proprietário os
artigos furtados,
nomeadamente 18 peças de
ouro e prata, sete relógios de
diversas marcas e um
telemóvel. Para além disso o
suspeito tinha ainda na sua
posse cerca de oito doses de
haxixe. De acordo com a GNR
o suspeito já tinha antecedentes
criminais por furto e condução
sem habilitação legal, tendo já
cumprido pena de prisão
efetiva por tráfico de
estupefacientes.
Entretanto, presente a tribunal
no dia 12 ficou em prisão
preventiva.
EUNICE FRANCISCO

Em Torres Vedras

Bares e discotecas passam a fechar
mais cedo

ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

De vez em quando, na agenda política dos au-
tarcas de Torres Vedras cai a discussão sobre os
horários de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e serviços. Quando tudo corre bem e
não há reclamações a autarquia alarga o horário
dos bares e discotecas do concelho. Quando as
coisas se complicam, há barulho, desacatos e quei-
xas dos moradores a autarquia restringe os horá-
rios de funcionamento dos estabelecimentos pre-
varicadores.

Nos últimos tempos a cidade de Torres Vedras
tem sido visitada à noite por muitos forasteiros.
Nas ruas tem se registado alguma desordem e bas-
tante ruído. 

De acordo com o presidente da Câmara exis-
tem dois critérios básicos que, ao serem postos em
causa, abrem rapidamente a porta para uma revi-

sitação do regulamento de horários. Carlos Ber-
nardes referia-se ao incumprimento da lei do ruí-
do e à segurança de pessoas e bens. Os registos
que tem em seu poder levaram-no a propor à As-
sembleia Municipal novos horários de funciona-
mento, quer para bares quer para discotecas, no
sentido de encontrar um ponto de equilíbrio. 

O edil defendeu como medida acertada a re-
dução dos horários de fecho dos bares para as
três horas da manhã e as discotecas para as seis.
Carlos Bernardes acredita que as ocorrências e o
ruído noturno que motivam a maior parte das quei-
xas serão minimizadas.

A líder de bancada do PSD considerou tratar-
-se de uma matéria complicada, considerando que
os distúrbios não se resolvem apenas com a redu-
ção dos horários. Para Rita Sammer o problema
reside no facto de haver miúdos muito novos a sair
à noite, abusos de álcool e consumo de substâncias
ilícitas, e ainda a falta de patrulhamento e de fisca-

lização nessas zonas.
Sérgio Jacinto, do movimento «Torres nas Li-

nhas», defendeu também que “a insegurança da
noite combate-se com circulação de pessoas, de
automóveis, boa iluminação e patrulhamento poli-
cial”.

O grupo municipal do CDS-PP concorda com
a redução dos horários mas também defende que
haja mais fiscalização e policiamento nas ruas.

Carlos Bernardes explicou ainda que os fluxos
que se registam em Torres Vedras provêm de ou-
tros concelhos vizinhos onde os bares têm horá-
rios mais restritos. O edil deu também conta que,
através da Comunidade Intermunicipal, está a ser
negociada a instalação de sistemas de vídeovigi-
lância para as ruas. Na sua opinião, será um con-
tributo na melhoria da segurança nas ruas. 

Terminada a discussão a Assembleia Munici-
pal aprovou, por unanimidade, a alteração ao re-
gulamento proposto.

DR

Os fluxos que se registam em Torres Vedras provêm de outros concelhos vizinhos onde os bares têm horários mais restritos
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Artigos contrafeitos
na feira da Malveira

A GNR apreendeu 503 artigos
contrafeitos na feira semanal da
Malveira, no passado dia 6. No
âmbito de uma ação de
fiscalização os militares
detetaram artigos contrafeitos
expostos para venda ao
público, tendo sido apreendidos
os seguintes: 454 adornos de
bijuteria; 45 pulseiras; e quatro
fios. O material apreendido foi
entregue ao Tribunal Judicial da
Comarca de Mafra.

Seis feridos em
explosão de gás
Uma explosão de gás em
Peniche, no passado dia 7, feriu
seis trabalhadores, quatro dos
quais estão em estado grave. O
acidente aconteceu no exterior
de uma residência de
estudantes durante uma
operação de verificação de uma
instalação de gás, que estava a
ser efetuada por técnicos de
uma empresa especializada. O
acidente não atingiu qualquer
membro da comunidade
estudantil.
O alerta foi dado às 12h45 e
para o local foram acionados
diversos meios de socorro de
diversos agentes de Proteção
Civil. Entre os meios
disponibilizados estiveram qua-
tro ambulâncias dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, duas
VMER e uma SIV do INEM,
tendo a Polícia de Segurança
Pública estabelecido o períme-
tro de segurança aos meios de
socorro, onde também
intervieram equipas de apoio
psicológico dos Bombeiros
Voluntários, INEM e
Câmara Municipal de
Peniche. Para evacuar os
feridos graves foram ainda
utilizados dois helicópteros
do INEM.

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Os quatro suspeitos detidos pela GNR de Torres
Vedras no âmbito da operação «Tabaco Black
Market», no passado dia 4, já foram presentes ao
Tribunal Judicial. Um deles ficou sujeito à medida
de coação de prisão preventiva; e outro a apresen-
tações semanais em posto policial da sua área de
residência. A mulher ficou sujeita a controlo ele-
trónico (pulseira eletrónica) e o quarto detido foi
encaminhado para o Estabelecimento Prisional das
Caldas da Rainha, para cumprimento de pena de
prisão efetiva. Inicialmente foi divulgado pelas au-
toridades que tinham sido detidos dois homens e
uma mulher, informação que foi retificada mais
tarde com o anúncio da detenção de um outro
homem.

Os detidos têm entre os 25 e os 59 anos e são
suspeitos de se dedicarem ao furto de máquinas
de tabaco em estabelecimentos comerciais nos
distritos de Lisboa e Santarém e ao furto de arti-
gos religiosos em cemitérios.

De acordo com a GNR, “o grupo atuava de
forma organizada e tinha como ‘modus operandi’ a
pré-seleção de estabelecimentos comerciais, pro-
cedendo ao arrombamento das portas, levando as
máquinas de tabaco e outros artigos e equipamen-
tos”. Posteriormente desmantelavam as máquinas
e vendiam as suas peças, escoando o tabaco por
vários recetadores particulares no distrito de Lis-
boa. 

A operação «Tabaco Black Market» envolveu
80 militares das diversas valências da GNR, com
o apoio da Polícia de Segurança Pública, e decor-

reu nas localidades de Torres Vedras, Alenquer e
Santarém. Foram realizadas 14 buscas, das quais
12 domiciliárias e duas em veículos. 

Segundo a GNR, foi o culminar de uma inves-
tigação que decorria há seis meses e que visava a
prática de crimes de furto qualificado. Foram apre-
endidos 84 maços de tabaco; sete armas de fogo;
um bastão extensível; uma faca de abertura auto-
mática (tipo ponta-e-mola); nove televisores (LCD,
plasmas); 12 botijas de gás; três tablets e um por-

tátil; duas consolas de jogos; um ciclomotor; 19 te-
lemóveis; uma máquina fotográfica e uma coluna
bluetooth; vários eletrodomésticos e diversas ferra-
mentas elétricas utilizadas na prática dos furtos;
diversos artigos e peças de máquinas desmantela-
das; e 1.810 euros em numerário. Foram também
apreendidas dezenas de figuras religiosas e de or-
namentação.

Os detidos já tinham antecedentes criminais
relacionados com o mesmo tipo de crime.

DR

Operação «Tabaco Black Market»

Detidos foram presentes a tribunal

Os quatro suspeitos já foram presentes ao Tribunal Judicial de Torres Vedras

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

A Polícia Judiciária anunciou no passado dia 8 a
detenção de três homens, dois deles estrangeiros,
com 30, 33 e 80 anos, por suspeita do tráfico de
seres humanos para exploração sexual e crime de
lenocínio agravado. 

De acordo com as autoridades, a investigação
“foi desencadeada na sequência de denúncia apre-
sentada por uma vítima, que conseguiu fugir ao
controlo dos arguidos”. As detenções ocorreram no
início deste mês na zona de Leiria, Bombarral e
Lourinhã, no âmbito de uma operação policial on-
de foram efetuadas várias buscas domiciliárias e
não domiciliárias.

Nas diligências da recolha de prova foram en-
contrados e apreendidos vários objetos e docu-
mentos correlacionados com os crimes pratica-
dos.

De acordo com as autoridades, dois dos sus-
peitos estrangeiros recrutavam as vítimas no seu
país natal “com a falsa promessa de trabalharem
em explorações agrícolas, muito bem remunera-
das”. Trazidas para Portugal as mulheres “eram
forçadas a exercer atividades ligadas à prática de

prostituição na via pública, sendo os proventos des-
tinados aos autores”. Retiravam às vítimas os seus
documentos pessoais e controlavam-lhes todos os
passos, quer na via pública quer nas residências a
elas destinadas. 

Os suspeitos foram sujeitos a primeiro interro-
gatório judicial de arguido detido, tendo sido apli-
cada aos dois estrangeiros a medida de coação de
apresentações no posto policial da área da sua re-
sidência local.

DR

Em Leiria, Bombarral e Lourinhã

Detidos por tráfico de seres humanos

Ofereciam emprego, mas obrigavam as mulheres a prostituírem-se
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Livro de fotografias foi lançado no Grémio Artístico Torreense     

O Carnaval pelo olhar de Carlos Miguel
JOAQUIM RIBEIRO

[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

O Grémio Artístico Torreense, coletividade da ci-
dade de Torres Vedras com muita tradição nos
bailes de Carnaval de outrora, foi o local esco-
lhido para o lançamento do livro de fotografias
do Carnaval de Torres de Carlos Miguel, num
salão com lotação esgotada.

O anterior presidente da Câmara Municipal
e atual secretário de Estado, conhecido amante
de fotografia, decidiu publicar algumas das fotos
que foi tirando ao longo dos anos, com as quais
já realizou exposições.

Escolheu 400 para editar no livro (com or-
ganização gráfica de Antero Valério), mas estas
saíram de uma primeira seleção de 1.200, que
por sua vez resultaram de uma escolha entre
milhares de fotos do seu arquivo. Uma tarefa que
levou muito tempo e contou com a ajuda “de
alguns amigos”, cujo critério foi “a qualidade e o
que representa o Carnaval”. Mas, embora o cri-
tério não fosse escolher pessoas, algumas ima-
gens mostram figuras incontornáveis do Carna-
val torriense, como por exemplo o malogrado
“Chico da Bola”.

O prefácio é da autoria de António Carnei-
ro, que confessou ter sido muito fácil escrever o
texto, porque “quando o coração fala as palavras
saem naturalmente”. Em produção está também
um livro da sua autoria, com histórias e episódios

do Carnaval de Torres, já que o maior evento da
cidade atualmente tem o cunho de António Car-
neiro enquanto vereador do pelouro do Turismo
da Câmara Municipal a partir de meados dos
anos 1980. Essa experiência confere-lhe autori-
dade para falar de muitos acontecimentos que
justificam a dimensão do Carnaval de hoje e al-
guns foram relatados na sessão de lançamento
do livro de Carlos Miguel.

Segundo António Carneiro, em 1983 o Car-

naval, então organizado pelo Lar de São José, es-
tava moribundo e não dava lucro. A Câmara aca-
bou por cobrir os prejuízos e assumiu a organi-
zação do evento a partir de 1985, já que em
1984 não houve Carnaval em virtude das gra-
ves cheias de novembro do ano anterior.

Vereador com o pelouro do Turismo há pou-
co tempo António Carneiro revelou que, mes-
mo um ano e meio após as cheias de 1983, era
complicado andar a pedir patrocínios aos comer-

ciantes como era hábito, uma vez que estavam
ainda a recuperar dos prejuízos da catástrofe. Co-
mo tinha sido cadete na tropa com Júlio Isidro,
na altura uma das maiores estrelas da televisão,
resolveu contactá-lo e “graças a ele o nosso Car-
naval foi o único a estar em direto na RTP duran-
te sete anos consecutivos”, o que deu uma enor-
me projeção ao evento torriense.

A seguir começaram a aparecer outros car-
navais em destaque, mas Júlio Isidro, que viria a
ser distinguido pelo Município de Torres Vedras
uns anos depois, foi conseguindo arranjar pro-
gramas de televisão para falar do Carnaval de
Torres.

“A Comissão do Carnaval era constituída por
dezenas de pessoas, então arranjámos uma co-
missão executiva de cinco elementos e distribuí-
mos tarefas pelos restantes”, recorda António Car-
neiro. “Fomos pioneiros com os corsos noturnos,
o corso escolar ou o Carnaval de Verão”, acres-
centa ao lembrar Carlos Cunha, recentemente
falecido, como o seu “braço direito”.

Para Carlos Miguel, “este livro nasce do meu
vício pela fotografia mas também na necessidade
de explicar o que é o Carnaval de Torres a quem
não é de Torres”. Para o autor, o evento mudou
ao longo dos anos. Dantes tinha os corsos diur-
nos e as noites eram dentro de casa, nos bailes
das associações. Hoje tudo se passa na rua. “O li-
vro pretende mostrar o fio condutor entre esses car-
navais”, explicou.

António Carneiro e Carlos Miguel na apresentação da obra

A sessão de lançamento decorreu na Fábrica das Histórias

JR

DR

No livro infantil «Tobias,
o Cão de Guarda»

Professora no Externato de Penafirme, autora
de artigos pedagógicos e co-autora de manuais
escolares, Ana Lúcia Sardinha lançou no passa-
do dia 1 o livro infantil «Tobias, o Cão de Guar-
da». A sessão de lançamento decorreu na Fá-
brica das Histórias e teve como oradores con-
vidados a ilustradora Olga Neves e o treinador
de cães Edgar Loreti (Hostel Dogs and Cats).

«Tobias, o Cão de Guarda» é um conto so-
bre o poder e o impacto dos afetos no desen-
volvimento saudável das crianças e no fortaleci-
mento da sua autoestima. Evidencia que a cri-
ança amada se sente protegida e, necessaria-
mente, mais feliz. Com a chancela da Chiado
Editora, o livro tem ilustrações da torriense Olga
Neves.

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL  Nº 15/2018

SITE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
JJOOSSÉÉ AAUUGGUUSSTTOO DDEE CCAARRVVAALLHHOO,, Presidente da Assembleia

Municipal de Torres Vedras.                           

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO,, que foi colocado on-line o site da Assem-
bleia Municipal de Torres Vedras – www.am-tvedras.pt.

Um passo importante para aproximar os cidadãos deste órgão
deliberativo, tornando-o mais transparente e acessível através da
publicação de todas as deliberações, atas, relatórios, petições,
entre outros, e que permite ainda, designadamente, que os
nossos concidadãos enviem sugestões e inscrições para o
período de intervenção aberto ao público, diretamente para a
Assembleia Municipal. 

Votos de Boas Festas e Feliz 2019.

Torres Vedras, 6 de dezembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa MMuunniicciippaall,, 

JJoosséé AAuugguussttoo ddee CCaarrvvaallhhoo

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

PUB
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FERNANDO MIGUEL
[ fernandomiguel@badaladas.pt ]

Foi perante um auditório dos Paços do Con-
celho repleto de público que a Associação para
a Defesa e Divulgação do Património Cultural
de Torres Vedras apresentou, no passado dia
8, o nº 1 dos seus «Cadernos do Património»
dedicado aos torrienses que combateram na
1ª Guerra Mundial.

A vereadora com o pelouro da Cultura na
edilidade torriense, Ana Umbelino, que presi-
diu ao ato público, deu os parabéns à associa-
ção pela iniciativa, considerando um autêntico
“dever da memória” perpetuar o património
coletivo “com alma, com passado, presente e
futuro”.

Entretanto, Joaquim Moedas Duarte, presi-
dente da direção da agremiação, aproveitou a
ocasião para recordar que a mesma completa
em março do próximo ano o 40º aniversário
da sua existência. Para isso está a ser gizado
um programa comemorativo alusivo à efemé-
ride.

Por seu lado, Luís Filipe Rodrigues, coorde-
nador deste primeiro caderno agora apresen-
tado, referiu que ele é fruto de todo um “tra-
balho minucioso de pesquisa em campo efe-
tuado durante dois anos” junto de familiares
dos antigos combatentes agora retratados na
obra.

O caderno «Torrienses na 1ª Guerra Mun-
dial» reúne pois um conjunto de 40 crónicas
saídas regularmente desde o dia 26 de agosto
de 2016 a 23 de novembro deste ano no jor-

nal Badaladas, resgatando desse modo “me-
mórias de militares” oriundos do concelho de
Torres Vedras que participaram na 1ª Grande
Guerra (1914-1918).

Trata-se de textos curtos e com diferentes
abordagens; “uns, mais fruto de pesquisa, ou-
tros, mais apoiados na pequena entrevista, ou-
tros ainda em modo de reportagem”. Textos
que procuram “traçar o perfil do cidadão e do
combatente” de cada um dos militares ali refe-
renciados. Escritos por diferentes autores, al-
guns que tiveram inclusive a assinatura de fa-
miliares dos próprios soldados; os restantes
com o punho do coordenador da edição, Luís
Filipe Rodrigues.

Este primeiro número dos «Cadernos do
Património» assinala também o centenário des-
se conflito bélico de outrora, “homenageando
e honrando todos os torrienses diretamente ne-
le envolvidos”. É uma coleção lançada pela As-
sociação de Defesa do Património Cultural de
Torres Vedras com o objetivo de “investigar e
dar a conhecer aspetos da História local, de
pugnar pelos valores próprios que modelam e
caracterizam o património do concelho”. Isto é,
dos seus “vestígios materiais e imateriais”.

Futuramente, enquanto iniciativa de natu-
reza editorial irá abranger também, por um
lado, áreas como a biografia de personalidades
reconhecidas, a história de empresas e de as-
sociações, ou ainda outros temas de âmbito lo-
cal. E ainda trabalhos de autor, desde que se
enquadrem na temática do património nas suas
diversas expressões e linguagens, prometem
os responsáveis pela citada associação.

Associação de Defesa do Património apresenta caderno sobre os torrienses na 1ª Guerra Mundial

“O dever da memória”

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Aos 17 anos, Raquel Ferreira lançou recente-
mente o seu primeiro livro, «Umas férias a Pa-
ris – Os sonhos são reais», uma obra com a
chancela da editora Chiado Kids, disponível na
Bertrand, FNAC e na União, em Torres Vedras.

A primeira ingressão da jovem torriense no
mundo da literatura é “uma história com uma
mensagem e com uma história”.

O livro conta a história de Raquel, a per-
sonagem principal, e de uma ida a Paris que
acaba por se revelar muito atribulada. “Tanta
loucura em tão pouco tempo. S.A.L.N – Qua-
tro lobisomens destinados a matar, Killerlight o
maior assassino de todos os tempos, Aradia, a
minha fiel amiga génia, K.A., o Capitão América
II, o meu Anjo da Guarda... E quando tudo pa-
rece correr bem... ainda vêm mais desafios! Bem,
apesar de tudo, estes dias vão ser os melhores
que já vivi”.

Tudo começa quando Raquel perde a mala
na capital francesa e faz de tudo para a recu-
perar. Ao longo de 106 páginas vai ter de ul-
trapassar vários testes e aventuras, numa ex-
periência que nos lembra como é importante
“nunca desistir e confiar em nós próprios. Ela
passou por muitos obstáculos para conseguir o
que realmente queria, teve de confiar muito em

si, no seu Anjo da Guarda e em personagens
que não conhecia de lado nenhum”, sublinha

Raquel Ferreira. O final “é surpreendente”, pro-
mete a autora.

«Umas férias a Paris» foi escrito na primeira
pessoa “para o leitor tentar se pô no lugar da
personagem principal e viver as aventuras co-
mo ela viveu”, diz Raquel Ferreira.

Natural da Ermegeira e a frequentar o 12º
ano a jovem sempre gostou de escrever. “É
um exercício intelectual que liberta a minha men-
te e assim consigo expressar o que eu sinto. Fas-
cina-me a possibilidade das histórias que pode-
mos criar”. E a de Raquel começou a ser escrita
quando a autora tinha apenas 12 anos e ficou
terminada poucos meses depois, mas só em
julho deste ano foi publicada. “Foi um proces-
so”, explica. 

A aventura começou a ganhar vida na es-
cola, na sequência de uma composição feita
num teste de Português. Durante todo esse
tempo “nunca me senti segura para publicar”,
confessa a autora, que acabou por ganhar co-
ragem graças aos incentivos daqueles que lhe
são mais próximos.

“Dizem-me que a história é melhor do que
aquilo que eu penso que ela é”, conta a jovem,
que não se dedica apenas à escrita e é for-
mada em música. Faz parte da Banda da Er-
megeira, onde toca cinco instrumentos, clari-
nete (de formação), flauta, piano, órgão e sa-
xofone. A nutrição é outra das suas paixões e
que um dia espera poder vir a conciliar com a
escrita.

«Umas férias a Paris» de Raquel Ferreira

Jovem torriense lançou o seu primeiro livro

FM

Ana Umbelino presidiu ao ato público

EF

Raquel sempre gostou de escrever e lançou agora o seu primeiro livro
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Tribuna do Parlamento

ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

Ao nível dos centros de saúde, com
o último concurso para a colocação
de médicos aberto em julho pas-
sado, das 13 vagas previstas para o
concelho torriense sete foram pre-
enchidas. 

As coisas melhoraram com a vin-
da desses profissionais, mas mesmo
assim em Torres Vedras ainda exis-
tem oito mil utentes sem médico de
família. Os torrienses terão de con-
tinuar a lutar.

Em sede de Assembleia Muni-
cipal, no passado dia 4, foi apre-
sentado um novo relatório pela Co-
missão de Saúde nascida daquele
órgão. Rui Prudêncio, porta-voz da
referida comissão, deu conta da reunião realizada com o
novo conselho de administração do Centro Hospitalar do
Oeste, que tomou posse em setembro passado. Pelo que
a comissão pôde apurar a nova administração ainda está a
fazer um levantamento exaustivo sobre o Centro Hospitalar.
Todavia, no que toca à unidade hospitalar de Torres Vedras
salientou a carência de enfermeiros, de auxiliares de ação
médica e também de médicos como fatores negativos. Das
25 vagas abertas apenas oito foram preenchidas, explicou
Rui Prudêncio, dando conta que “o grau de atratividade do
hospital é muito baixo”.

A Anestesiologia, Obstetrícia, Medicina Interna e a Orto-
pedia são as especialidades mais difíceis de ocupar. De acor-
do com o representante da Comissão de Saúde, as dificul-
dades de recrutamento devem-se à escassez das especiali-
dades e ao facto de o hospital não ter uma diferenciação
para atrair especialistas. No caso particular da Anestesiolo-
gia, a inexistência de um serviço de cuidados intensivos di-
ficulta a vinda de anestesistas. 

De acordo com Rui Prudêncio, a certificação do serviço
e a falta de espaço físico para promover a abertura de novas
valências também são fatores negativos.

O mesmo responsável deu conta que o Centro Hospi-
talar tem um saldo positivo de sete milhões de euros, mas
que o valor se destina apenas ao pagamento de dívidas. Rui
Prudêncio soube também que foi aprovado o financiamento
para a remodelação das urgências e espera que em breve
se iniciem as obras. Quanto à farmácia hospitalar, a adminis-
tração informou que ainda não tem qualquer decisão sobre
o local para a sua reabertura. “O conselho de administração
apontou como medidas a implementar: a abertura de vagas

para novos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais,
aquisição de equipamento médico para substituir o obsoleto
existente, aquisição de equipamento hoteleiro, criação de uma
unidade diferenciada de psiquiatria no hospital de Peniche,
trazer o laboratório de patologia (a funcionar no hospital de
Santa Maria) para o CHO, criar um hospital domiciliário, ini-
ciar o processo de criação de uma unidade de cuidados in-
tensivos e iniciar as obras nas urgências”, partilhou aquele
porta-voz.

Sem acordo com a Santa Casa 

O presidente da Câmara Municipal também deu conta,
aos deputados municipais, que da solução preconizada pela
autarquia não chegou a haver acordo com a Santa Casa da
Misericórdia. Houve uma segunda negociação, entre a au-
tarquia e a Santa Casa, que chegou a baixar o valor de 25
para 20 milhões de euros a aquisição do Centro Hospitalar,
mas Carlos Bernardes não aceitou. 

Segundo o edil, o ativo foi avaliado em 8,4 milhões de
euros e o que é proposto é impossível de suportar. “Já tirá-
mos daí a ideia”, disse, adiantando que, neste momento está
a decorrer um processo negocial de arrendamento entre a
Santa Casa e a administração do hospital.

Para o edil, não havendo consenso na Comunidade In-
termunicipal do Oeste para a criação de um hospital para
toda a região Torres Vedras terá de lutar para mapear um
novo hospital no novo ciclo de fundos comunitários. “Até lá,
teremos de continuar a lutar para ultrapassar os obstáculos”,
concluiu.

DR

Nova administração hospitalar tem intenções mas não tem dinheiro     

Hospital de Torres precisa 
de médicos e enfermeiros

PSD Oeste relembra
Sá Carneiro
No dia em que se assinalaram 38 anos do desaparecimento
do primeiro-ministro de Portugal e líder do PPD/PSD, Fran-
cisco Sá Carneiro, assassinado em Camarate a quatro de de-
zembro, a comissão política distrital do PSD Lisboa/Área
Oeste cumpriu a tradição e prestou-lhe homenagem na pra-
ça com o seu nome na cidade de Torres Vedras.

Centro Hospitalar tem um saldo positivo de sete milhões de euros

Um Santo Natal
Em democracia a ação política de cada um deve ser desenvolvida de
forma livre e sem tibiezas, defendendo cada pessoa os seus ideais
com respeito pelas opiniões diferentes dos outros. O combate deve
ser duro, empenhado e apaixonado, sem pôr em causa a persona-
lidade dos adversários, sem promover a ofensa pessoal.

É aquilo em que acredito e que tento praticar no meu dia-a-dia.
E quando assim não faço não tenho qualquer hesitação em pedir
desculpa. O respeito pelo outro é a melhor forma de nos respeitar-
mos a nós próprios.

Na quadra natalícia os bons princípios dos seres humanos vêm
ao de cima. Como é pena que não seja Natal todos os dias. Mas fico
muito feliz por perceber que este espírito está presente mesmo em
não crentes e em países em que predominam outras religiões.

É pois nesta quadra e no último artigo de 2018 que faço um ba-
lanço da minha atividade ao longo do ano, como é meu dever, dan-
do público conhecimento aos eleitores.

Um ano conturbado, repleto de acontecimentos, onde regressei
à presidência do PSD Oeste, apoiei a eleição do novo líder do PSD,
me multipliquei em visitas aos vários concelhos do Oeste para estar
ainda mais próximo das pessoas e em simultâneo desenvolvi uma

intensa atividade no interior da Assembleia da República, a defender
o Oeste e os interesses do país na ótica do PSD, e ainda uma ativi-
dade externa em representação da Assembleia da República, ten-
do sido reeleito presidente do Grupo Ocidental da União Inter-Parla-
mentar.

Agora é o momento de olhar para a frente. Assumir o compro-
misso de em 2019 prosseguir o mesmo ritmo de atividade, com os
mesmos princípios e a mesma força de vontade, de modo a conse-
guir o melhor para o Oeste e para Portugal.

Estar na Assembleia da República não é só estar. É muito mais
do que isso. É representar os cidadãos e o próprio parlamento em
eventos externos. É legislar e fiscalizar a ação governativa. É em todos
os aspetos defender o que cada um entender ser o interesse nacio-
nal.

Assim, resta desejar que o espírito natalício desça por todos nós
os que fazemos a ação política, mas igualmente sobre os portugue-
ses, para que em cada gesto o respeito pelo próximo esteja sempre
presente.

Ao deputado Rui Riso, aos colaboradores do jornal Badaladas e
a todos os eleitores deixo os meus votos de um Santo Natal e de um
Próspero Ano de 2019, desejando que no próximo ano Portugal e os
portugueses superem pelo menos algumas das suas dificuldades
rumo a um futuro melhor.

DUARTE PACHECO
[ Deputado na Assembleia

da República eleito pelo PSD ]

... que no próximo ano
Portugal e os portugueses

superem pelo menos algumas
das suas dificuldades rumo a

um futuro melhor.
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No passado dia 6 as turmas T6 e T7 (respetiva-
mente, 2º e 1º ano do Curso Técnico de Turis-
mo), acompanhados pelas professoras Marta Ma-
tos e Patrícia Dias e ainda pela animadora Ana
Cândido, desenvolveram uma visita técnica ao
Dino Parque da Lourinhã, uma estrutura de ani-
mação turística que aposta no conceito de “En-
dutainment” (uma simbiose entre “educação” e
“entretenimento”) e que, com menos de um ano
de existência (foi inaugurado em fevereiro de
2018), já se tornou num dos recursos turísticos
de referência na promoção da região Oeste e,
em particular, no reforço da notoriedade da mar-
ca “Lourinhã – Capital dos Dinossauros”.

As atividades programadas foram desenvol-
vidas em duas partes distintas, sendo a primeira
delas particularmente prazerosa para os envolvi-
dos uma vez que se tratou de uma visita guia-
da conduzida pelo ex-aluno de turismo da Es-
cola de Serviços e Comércio do Oeste (ESCO) e
atual colaborador do parque, João Alves (turma
T5). Foram prestados esclarecimentos gerais so-
bre essa estrutura turística, que se insere num es-
paço de aproximadamente 10 hectares e os alu-
nos puderam usufruir de uma visita técnica ao
percurso mais abrangente, incluindo explicações
históricas e muitas curiosidades sobre as espé-
cies ali representadas. Posteriormente e já em mo-
delo de exploração autónoma em pequeno gru-

po, os alunos de Turismo realizaram ainda dois
outros percursos adicionais (mais pequenos em
extensão), onde puderam familiarizar-se com to-
do o potencial lúdico-didático desse parque de
Animação Turística.

Feito o reconhecimento do espaço exterior
os jovens técnicos de turismo visitaram o espaço
museológico com o seu espólio de paleontolo-
gia, o laboratório onde visualizaram alguns pro-

fissionais a trabalhar em ambiente real e também
a zona comercial. No final houve ainda oportu-
nidade para uma sessão de partilha informal
por parte dos responsáveis do departamento de
marketing do parque sobre as principais ativi-
dades desenvolvidas nos últimos meses e o im-
pacto que as mesmas obtiveram em termos de
economia local, número de visitantes e retorno
de divulgação.

Visita ao Dino Parque da Lourinhã
conduzida por ex-aluno da ESCO

Visita guiada conduzida pelo ex-aluno de turismo João Alves

DR

Realizou-se no passado dia 28 novembro o 1º Convívio de Pianis-
tas/Teclistas da Região Oeste, maioritariamente oriundos do concelho
de Torres Vedras.

Foram cerca de 20 os músicos de excelência, de vários géneros e
projetos musicais, que estiveram reunidos nesse evento, onde o rela-

cionamento entre esses intervenientes teve um enorme impacto. O
local escolhido para a refeição foi o restaurante “Os Santinhos”, no Car-
valhal (Turcifal). 

Entretanto, para novembro de 2019 ficou já agendado o segundo
encontro, em data e local então a designar.

Teclistas/pianistas do Oeste 
conviveram no Carvalhal

DR

Grupo de trabalho quer
homenagear o
benemérito Renato
Valente
Renato Valente (na foto) foi sem dúvida o
maior benemérito de todo o concelho de
Torres Vedras. Foram inúmeras as
instituições e pessoas que ele ajudou,
ajudas essas que mudaram muitas vidas,
nada querendo receber em troca.
Assim, para que a obra de
benemerência deixada pelo falecido
Renato Valente não caia em
esquecimento e seja recordada para
sempre foi criado um grupo de trabalho
com o objetivo de elaborar uma
exposição dirigida ao presidente da
República, perspetivando uma
condecoração póstuma nos termos da
Lei 5/2011 de 2 de março, “Lei das
Ordens Honoríficas Portuguesas”, bem
como a elaboração de um livro de
memórias das obras que Renato Valente
ajudou a que fossem realizadas. Outras
ações de reconhecimento serão propostas
para serem realizadas, relacionadas por
exemplo com a toponímica torriense.

Nesse de trabalho, ainda em fase de
embrião, já participam diversas
instituições que desde logo com muito
agrado e pertinência abraçaram a ideia,
tais como “Os Paulenses”, Grémio
Artístico Comercial, Confraria do
Carnaval, Associação de Ministros e
Matrafonas, Sport Clube União
Torreense, Associação para a Educação
de Crianças Inadaptadas, Associação de
Educação Física, Sporting Clube de
Torres, Bombeiros Voluntários de Torres
Vedras, Cruz Vermelha Portuguesa -
Delegação de Torres Vedras, Santa Casa
da Misericórdia.
Foi também constituída uma comissão
executiva que visa tornar público essa
intenção através dos meios de
comunicação social locais com textos,
notícias sobre o desenvolvimento dos
trabalhos e entrevistas. Assim, o grupo
apela a todas as instituições e pessoas
que conheçam e/ou participaram em
factos relacionados com o atrás exposto
que entrem em contacto com a comissão
constituída para conduzir os trabalhos,
para o endereço de e-mail
memoriasrenatovalente@gmail.com, para
que possam partilhar histórias do
benemérito Renato Valente.
Formam a comissão executiva do grupo
de trabalho os seguintes cidadãos
torrienses: Francisco Cândido, Pedro
Carimbo, Ana Rita Quaresma, Duarte
Faria Lucas e José Ramos.
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MANUEL MENEZES
[ Aliança Contra a Fome e Má Nutrição ]

A manhã dos alunos do 1º ano da Escola Bá-
sica de Runa foi, recentemente, um pouco di-
ferente do habitual. A pedido do professor
coordenador as crianças começaram por de-
senhar em papel os produtos que iriam fazer
parte da ementa do almoço desse dia: sopa de
agrião, feijoada de chocos e, a finalizar, maçã
assada. No estrado, frente ao quadro, um gran-
de cesto preparado pela Casa do Povo de Ru-
na expunha pequenas amostras dos vários in-
gredientes usados: agriões, brócolos, cenouras,
azeite, etc.

“Foi um dia diferente”, disse o professor. E
acrescentou: “Pesquisámos os diferentes alimen-
tos, pusemos as mãos nas tintas e pintámos as
toalhas das mesas para lhes dar mais cor e ale-
gria. Assim valorizámos o que temos de melhor,
o que produzimos nas nossas terras. Foi um mo-
mento único na escola!”

Inês Morais, técnica da Divisão de Educa-
ção e Atividade Física da Câmara de Torres Ve-
dras, tem acompanhado este projeto. Conside-
ra-o “uma grande aposta” no sentido de ins-
truir as crianças para as escolhas alimentares e
estilos de vida saudáveis: “Hoje em dia já não
basta ter acesso aos alimentos, é necessário sa-
ber comer”.

O projeto «Conhecer o que como» é uma
iniciativa da Aliança Contra a Fome e a Má-
-Nutrição Portugal (ACFMNP), uma organiza-

ção sem fins lucrativos, apartidária e secular,
constituída por entidades públicas e privadas.
Foi criada há pouco mais de dois anos com o
objetivo de contribuir para a erradicação da fo-
me, da insegurança e da má-nutrição alimen-
tar e incentivar a produção e o consumo de ali-
mentos saudáveis e seguros. Além desta inicia-
tiva a aliança está ainda a realizar o levanta-

mento da distribuição geográfica
da ajuda alimentar no país, um
projeto que será divulgado em de-
vido tempo.

“Temos presente que para uma
boa nutrição é indispensável uma
boa e adequada alimentação”, su-
blinha a presidente da associação,
Alda Fernandes. E acrescenta: “O
presente projeto tem por objetivo
contribuir para um maior conheci-
mento dos mais novos sobre os ali-
mentos e a alimentação, por forma
a aumentar a sua capacitação no
que se refere a hábitos alimenta-
res”.

Nesta primeira fase procura-
-se fomentar a noção de fresco,
local e sazonal, recorrendo sem-
pre que possível aos produtos da
época. Esta é uma forma de pro-
mover a produção local, evitar o
desperdício e reduzir os impactos
económicos e ambientais do trans-
porte de longas distâncias. No fi-

nal da refeição foi distribuído às crianças um
folheto dirigido aos pais em que era dado nota
da ementa servida no almoço desse dia, acom-
panhada das receitas que lhe serviram de base
e em que era explicada a natureza e objetivo
do projeto.

A Escola Básica de Runa é uma das quatro
do concelho torriense escolhidas para lançar

essa iniciativa da ACFMNP. As outras foram as
escolas básicas da Conquinha, Póvoa de Pena-
firme e Outeiro da Cabeça. E porquê Torres Ve-
dras? A vice-presidente da Câmara, Laura Ro-
drigues, que detém o pelouro da Educação, re-
corda que o município tem vindo a desenvol-
ver um «Programa de Alimentação Escolar» apli-
cável a todo o 1º ciclo em que a palavra-chave
é “sustentabilidade” nos planos social, econó-
mico ambiental e nutricional, o que leva a que
seja dada grande atenção à aquisição das ma-
térias-primas e à confeção das refeições para
que o seu consumo seja feito em segurança.

Ao longo desta caminhada, diz Laura Ro-
drigues, “vamos encontrando entidades que
partilham as mesmas preocupações – o direito
à alimentação equilibrada, o consumo de pro-
dutos locais e sazonais, a redução do desperdí-
cio alimentar – e a Associação Contra a Fome
e Má-nutrição Portugal é uma dessas entida-
des”. Foi assim que o município de Torres Ve-
dras passou a ter um novo parceiro para a pro-
moção da capacitação das crianças para uma
alimentação saudável e sustentável.

Até ao final deste ano letivo haverá ainda
duas outras refeições especiais como esta nas
quatro escolas do concelho selecionadas para
participar no projeto «Conhecer o que como».
Mas isto é só o início, pois o objetivo da ACFMNPl
é alargar a iniciativa a outras escolas e conce-
lhos do país. O projeto da Aliança Contra a Fo-
me e a Má-Nutrição Portugal tem o apoio da
Câmara de Torres Vedras.

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

A turma do 11º PTAS (Curso Profissional de
Técnico Auxiliar de Saúde) da Escola Secundá-
ria Henriques Nogueira, em Torres Vedras, or-
ganizou uma palestra no passado dia 3 sobre
o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

“Esta iniciativa tem como objetivo alertar a
comunidade educativa para os obstáculos físicos
e preconceitos que hoje em dia ainda limitam a
autonomia das pessoas com deficiência e os im-
pede de usufruir de plenos direitos e de exerce-
rem a sua cidadania como qualquer outra pes-
soa. Pretendemos desta forma contribuir para
uma sociedade mais justa e inclusiva”, refere o
convite para a iniciativa, que teve lugar no au-
ditório daquele estabelecimento de ensino.

No início da sessão passou um vídeo ela-
borado pelos alunos e com imagens de um fil-
me do Instituto Israelita Albert Einstein. Rapi-
damente os presentes, em particular os mais
jovens, perceberam como é difícil construir uma
sociedade justa. Sem querer os alunos passa-
ram um filme cujo som era apenas música e o
texto estava nas próprias imagens. Numa pla-

teia com muitos convidados cegos ou com
pouca visão, estes não puderam apreciar o que
a maioria estava a ver, algo que mais tarde foi
sublinhado por um dos presentes, ao sugerir
que o filme devia ter locução.

A ação teve o apoio da Câmara Municipal
de Torres Vedras. A vereadora Ana Umbelino
destacou, precisamente, que “há aspetos que
devemos corrigir para termos uma comunidade
mais inclusiva”, porque a sociedade tem que

criar condições para que todos tenham as mes-
mas oportunidades, independentemente das
suas características físicas ou intelectuais.

Por parte do Gabinete de Apoio à Deficiên-
cia Visual (GADV) da autarquia estiveram pre-
sentes dois convidados. Sandra Colaço expli-
cou o funcionamento do gabinete, criado em
2013, onde são desenvolvidas atividades que
reproduzem a vida quotidiana para que os
utentes possam treinar técnicas de adaptação à
baixa visão. Há também iniciativas de sensibi-
lização, como os jantares às cegas, passeio e
outras atividades.

Também do GADV, Leonel Alves falou do
seu percurso de vida. Foi sujeito a várias inter-
venções cirúrgicas ainda bebé, ficou a ver, an-
dou na escola até aos 17 anos, tirou a carta de
condução e constituiu família. Mas os proble-
mas de visão agravaram-se e acabou por ficar
totalmente cego.

Teve de aprender a ser autónomo, foi tra-
balhar para o GADV e tem trabalhado no sen-
tido de melhorar a vida dos cegos, como a
proposta das passadeiras para peões com re-
levo, que foi escolhida no Orçamento Partici-
pativo.

Projeto «Conhecer o que como» arranca em escolas
do concelho de Torres Vedras

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Alunos organizam palestra sobre inclusão
JR

Alunos da Escola Henriques Nogueiras assinalaram o Dia da Pessoa com Deficiência
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“A vida nova não é um titânico esforço para sermos coerentes com uma

norma, mas o próprio Espírito de Deus que começa a guiar-nos até aos

seus frutos, numa feliz sinergia entre a nossa alegria de ser amados e a Sua

alegria de amar-nos. Encontram-se as duas alegrias.” 

PAPA FRANCISCO

AUDIÊNCIA GERAL, 28 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

Domingo III do Advento
Sábado (vespertina)
15h - Lar de São José; 17h - Misericórdia, Olheiros;
18h30 - Varatojo, Barro e Paul; 19h - Graça.
Domingo
9h - São Pedro, Ordasqueira; 10h15 - Varatojo;
10h30 - Graça, Matacães, Serra da Vila; 11h30 - Ri-
beira de Pedrulhos; 12h - Graça, Sarge; 19h - Gra-
ça
Celebrações da Palavra
Sábado - 17h - Figueiredo, 18h30 - Louriceira.
Domingo - 10h30 - Orjariça, 12h - Fonte Grada
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
15 de dezembro, sábado, 15h30 - 17h - Olheiros;
17h - 18h30 - Barro.
16 de dezembro, domingo, 9h30 - 10h30 - Serra
da Vila.
20 de dezembro, quinta-feira, 16h - 17h30 - Sarge

Formação sobre “A participação dos fiéis na Igre-
ja” - dia 14, sexta-feira, 21h30, no Centro Pastoral

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

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

Peregrinação a Fátima (Primeiro sábado de janeiro) 
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, li-
mitadas 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.

horários (verão) Papa propõe preparação para
o Natal com a “coragem da fé”,
evitando a “superficialidade”

O papa Francisco disse esta semana no Vaticano que os católicos
devem preparar-se para o Natal com a “coragem da fé”, evitando a
“superficialidade”. “É verdade que o Natal – todos o sabemos – mui-
tas vezes se celebra não com muita fé, celebra-se também munda-
namente ou de modo pagão, mas o Senhor pede-nos que o façamos
com fé e nós, nesta semana, devemos pedir esta graça: poder cele-
brá-lo com fé. Não é fácil custodiar a fé, não é fácil defender a fé, não
é fácil”, assinalou na homilia da Missa a que presidiu na capela da

Casa de Santa Marta. Francisco destacou que, nos Evangelhos, Jesus
Cristo elogia várias vezes a fé das pessoas e questiona várias outras
pela sua “pouca fé”. A intervenção papal concluiu-se com uma su-
gestão de oração para todos os católicos: “Creio, Senhor. Ajuda a mi-
nha pouca fé. Defende a minha fé da mundanidade, das supersti-
ções, das coisas que não são fé. Defende-a da redução a teorias,
sejam elas ‘teologizantes’ ou moralista. Isso não, eu quero é ter fé em
Ti, Senhor”.

O papa Francisco na homilia da Missa a que presidiu na capela da Casa de Santa Marta

DR

Horários de confissões de Natal nas aldeias

• Olheiros, 15/12, sábado, 15h30-17h, Missa 17h - Pe. George

• Barro, 15/12, sábado, 17h-18h30, Missa 18h30 - Pe. J. Manuel

• Sarge, 20/12, quinta-feira, 16h-17h30 - Pe. Álvaro e Pe. George

• Serra da Vila, 21/12, sexta feira, 16h-17h30 - Pe. Álvaro e Pe. George

• Figueiredo, 22/12, sábado, 16h-17h, Missa 17h - Pe. Álvaro

• Paul, 22/12, sábado, 17h30-18h30, Missa 18h30 - Pe. J. Manuel

• Orjariça, 23/12, domingo, 9h30-10h30, Missa 10h30 - Pe. J. Manuel

• Fonte Grada, 23/12, domingo, Missa 12h, confissões antes e depois da
Missa, Pe. George
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«Presépio na Cidade» volta
a iluminar Lisboa

Padre Pedro Lourenço falou
da Eucaristia na História

Na Rua Garret, em Lisboa (junto à Basílica dos Mártires),
está patente até ao dia 23 deste mês o «Presépio na Ci-
dade». Pelo 19º ano consecutivo, o «Presépio na Cidade»
quer “estar perto das pessoas na rua” e “levar a mensa-
gem de Jesus, de uma forma simples, alegre e acolhedo-
ra”, realça uma nota de imprensa enviada à agência Ec-
clesia.

Diariamente, entre as 14 e as 19 horas o «Presépio na
Cidade» quer acolher cada um e no final da tarde, pelas
18h30, há oração do Terço.

“O Povo que andava nas trevas viu uma grande Luz”
(Isaías 9-2) e “Não temais, porque vos anuncio uma gran-

de alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade
de David, um Salvador, que é Cristo Senhor” (Lc 2) são as
frases mote da iniciativa deste ano.

O «Presépio na Cidade» é um projeto de leigos cató-
licos que nasceu em Lisboa no ano 2000 – ano do Jubi-
leu – com a intenção de celebrar em grande festa o Nas-
cimento de Jesus, convidando a capital do país a aproxi-
mar-se e a participar desse grande acontecimento.

“Dar a conhecer o Menino Jesus à Cidade de Lisboa e
a todos os que nela vivem ou trabalham, num Espírito de
Paz, Alegria e Simplicidade” e “repor o verdadeiro sentido
do Natal” são os objetivos do «Presépio na Cidade».

FERNANDO MIGUEL
[ fernandomiguel@badaladas.pt ]

O padre Pedro Miguel Lourenço (na foto), natural de São
Pedro da Cadeira e diretor adjunto do Departamento de
Liturgia do Patriarcado de Lisboa, foi o terceiro orador a
intervir nos denominados «Encontros de Formação Li-
túrgica» que a Vigararia de Torres Vedras vem promo-
vendo desde outubro passado e uma vez por mês no
Centro Pastoral da cidade torriense. O próximo será no
dia 13 de janeiro, das 15h30 às 17 horas.

Desta vez o tema abordado foi “A celebração eucarís-
tica ao longo da História” com o presbítero a iniciar a sua
intervenção pelo testemunho bíblico, seguindo-se-lhe a
abordagem ao período pós-apostólico (séculos II e III e IV
a VIII), Idade Média, período da Reforma e Contra-Refor-
ma Protestante, Movimento Litúrgico e finalmente a Re-
forma Litúrgica até à contemporaneidade.

“Este tipo de formação que colocamos à disposição de
todos os crentes é uma forma de ajudar a melhor com-
preendermos o que celebramos, para melhor vivermos, no
fundo, o essencial da nossa fé”, resumiu deste modo o sa-
cerdote aquilo que vinha fazer a Torres Vedras no pas-
sado domingo. Porque a Liturgia é também “fonte de vi-
da e devoção cristã” e porque a mesma “faz a Igreja”, o
padre Pedro procurou com a sua explanação ajudar os

cristãos torrienses a “redescobrir o sentido comunitário da
Eucaristia”.

“Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fra-
terna, à fração do pão e às orações” (Atos - 2, 42), assim
se explica na essência a vida daqueles que seguem muito
de perto a Jesus Cristo. Em janeiro o tema será “A Missa”
(1ª parte) e depois em fevereiro novamente “A Missa” (2ª
parte).

Leitura I - Sof 3, 14-18a

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, Israel. Exulta,

rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sen-

tença que te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Rei de Is-

rael, está no meio de ti e já não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-

-se-á a Jerusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O

Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso salvador. Por causa

de ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te com o seu amor, exulta de alegria

por tua causa, como nos dias de festa».

Salmo responsorial - Is 12, 2-3.4

Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.

Deus é o meu Salvador, 

tenho confiança e nada temo. 

O Senhor é a minha força e o meu louvor. 

Ele é a minha salvação. 

Tirareis água com alegria das fontes da salvação. 

Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome; 

anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 

proclamai a todos que o seu nome é santo. 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 

anunciai-as em toda a terra. 

Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 

porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. 

Leitura II - Filip 4, 4-7

Irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos.

Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não

vos inquieteis com coisa alguma; mas em todas as circunstâncias, apre-

sentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações

de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guar-

dará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Evangelho - Lc 3, 10-18

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que deve-

mos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com

quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mesmo». Vie-

ram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: «Mes-

tre, que devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não exijais nada além do

que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que

devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com nin-

guém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo».

Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações

se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu

batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e

eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-

-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua

eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num

fogo que não se apaga». Assim, com estas e muitas outras exortações,

João anunciava ao povo a Boa Nova.

Domingo III do Advento
16 de dezembro

dia do senhor

O «Presépio na Cidade» quer acolher cada um

DR

FM
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em números

JORGE RALHA

OUTRO MODO DE OLHAR

À NOSSA VOLTA (56)

Elevador: os concelhos que sobem

e descem no Oeste

GALERIAS DE ARTE
(Onde há mais e menos espaços dedicados à apresentação

de artes plásticas?)

No Oeste, no ano de 2017, foram registados 29 espaços vocacionados

para a exposição de artes plásticas. 

Com exceção de Alcobaça onde não foi registada qualquer “galeria”,

todos os outros municípios possuíam espaços para exposições. Arruda e

Bombarral possuíam um espaço, Alenquer, Lourinhã, Nazaré, Sobral e

Torres Vedras dois locais para exposições. Com três espaços apareciam

Cadaval e Peniche. Óbidos com cinco “galerias” e Caldas com seis,

apresentavam o maior número de espaços expositivos.

Nesse ano, Mafra apresentava quatro galerias de arte.

EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS
(Onde se realizam mais e menos apresentações de pinturas,

de fotografias, esculturas ou outras artes plásticas?)

No conjunto do Oeste realizaram-se, no ano de 2017, 182 exposições em

todos os municípios, com exceção de Alcobaça que não apresentou

nenhuma.

Bombarral, Cadaval, Lourinhã, Sobral realizaram nove exposições cada.

Apresentaram 12 exposições de artes plásticas durante o ano de 2017

Alenquer, Arruda e Peniche. Nazaré com 20, Óbidos com 22 e Torres

Vedras com 25 exposições são os municípios que se seguem. Em Caldas

da Rainha realizaram-se 43 exposições de artes plásticas.

Mafra, no mesmo ano, realizou 33 exposições.

OBRAS EXPOSTAS
(Onde há mais e menos obras expostas de pinturas, foto-

grafias, esculturas ou outras em espaços de arte?)

No Oeste expuseram-se 9.565 obras de arte nas diversas galerias de

exposições temporárias durante o ano de 2017.

Com exceção de Alcobaça que, por não ter galeria, não mostrou

nenhuma obra todos os outros municípios o fizeram.

Abaixo do milhar de obras de arte expostas nesse ano estiveram

Alenquer (com 390 obras), Arruda (203), Bombarral (216), Cadaval (342),

Lourinhã (270), Óbidos (910), Peniche (711) e Sobral (292).

Acima do milhar de obras de arte expostas nesse ano apresentaram-se

Caldas da Rainha (3.382), Nazaré (1.644) e Torres Vedras (1.205).

Mafra expôs, em 2017, 901 obras de arte.

FONTE: PORDATA (WWW.PORDATA.PT)

O Natal aproxima-se. As ruas das cidades e vilas de todo
o país estão decoradas com elementos alusivos à época
festiva e o comércio não foge à regra. Milhares de pes-
soas deslocam-se aos mais variados estabelecimentos em
busca do presente especial ou das melhores mercearias
para uma mesa farta na consoada junto da família.

Esta é mesmo uma altura de excelência para o co-
mércio. Nesse sentido o Observador Cetelem procurou
conhecer as tendências de consumo dos portugueses
para as próximas semanas. Ao longo do estudo agora
lançado são aferidos os valores que deverão ser gastos
em média. Além disso, onde serão efetuadas essas com-
pras? Que presentes querem os portugueses comprar
para os mais próximos ou quais desejam receber? E tam-
bém: serão os canais online privilegiados neste período
ou as especificidades do período natalício e os riscos de
atrasos na receção das encomendas diminuem a procura
pela internet? O estudo «Observador Cetelem Natal 2018»
procura responder a estas e outras questões.

Portugueses vão gastar, em
média, 382 euros em prendas
e mercearias

Os dados do estudo do Observador Cetelem apon-
tam para uma intenção média dos portugueses em des-
pender 382 euros nas suas compras durante o período
de Natal. Esse valor representa um crescimento de 52%
face ao ano passado, quando os consumidores tenciona-
vam gastar 252 euros. Prevê-se que praticamente meta-
de deste valor (49%) seja gasto em presentes, seguido da
compra de mercearias com 47%. As compras sazonais,
como as decorações, registam um valor mais residual ao
não ultrapassarem os 4%.

Muitas prendas compradas destinam-se aos mais pe-
quenos. Assim, as prendas para os mais novos deverão
rondar gastos médios de 125 euros. Numa análise mais

aprofundada, 30% dos inquiridos não deverão gastar
mais de 100 euros nesses presentes. Já 26% pretendem
despender entre 101 e 250 com os membros mais novos
da família. Apenas 3% consideram ultrapassar esse valor.

E como se dividem esses gastos
por região?

É a norte que o valor médio será mais elevado, cerca
de 425 euros, metade do qual em mercearia para a con-
soada e dias festivos. Curiosamente, é na região do gran-
de Porto onde menos se deverá gastar no período nata-
lício, cerca de 297 euros. Neste caso, mais de metade do
valor (61%) será destinado às prendas e 35% em mer-
cearias.

Mais a sul, na grande Lisboa, o gasto médio vai atin-
gir os 405 euros: 53% para mercearias e 42% para pren-
das. Por fim, no centro e sul do país os gastos médios
serão muito próximos (entre os 371 e 376 euros), embo-
ra no centro a maioria das despesas tenha como destino
as compras de mercearias (51%), enquanto no sul a pre-
ferência da maioria vá para a aquisição de prendas
(54%).

O «Observador Cetelem Natal 2018» teve por base
uma amostra representativa de 600 indivíduos residentes
em Portugal continental de ambos os sexos e com idades
compreendidas entre os 18 e os 65 anos. A amostra total
(600) é representativa da população e está estratificada
por distrito, sexo, idade e níveis sócio-económicos, e con-
ta com um erro máximo associado de +/- 4.0 pontos per-
centuais para um intervalo de confiança de 95%.

As entrevistas foram realizadas telefonicamente (CATI),
com informação recolhida por intermédio de um questio-
nário estruturado de perguntas fechadas. O trabalho de
campo foi realizado de 24 a 27 de setembro pela em-
presa de estudos de mercado Nielsen para o Observador
Cetelem.

Quais os hábitos de consumo
para a época natalícia?

Faça publicidade
É a força do seu negócio!

Consulte-nos:  tel. 261 335 470 • info@badaladas.pt

DR

Esta é mesmo uma altura de excelência para o comércio
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A Empresa Águas do Vimeiro (EAV)
volta a assumir a sua cultura de
melhoria contínua e de constante
aposta numa política de máxima
qualidade e segurança alimentar
dos seus produtos ao conquistar
agora uma nova certificação. No
âmbito da auditoria de certificação
IFS Food, realizada recentemente,
a marca obtém uma classificação
de 97.59% na nova certificação de
qualidade e segurança alimentar,
a IFS Food 6.1. 

Essa norma, que conta com o
parecer e a aprovação do Global
Food Standard Initiative (GFSI), vi-
sa garantir a qualidade e seguran-
ça alimentar de produtos e de pro-
cessos desde a produção até à respetiva comer-
cialização. 

Os contínuos esforços e investimentos da
EAV na garantia da satisfação dos consumido-
res e da máxima qualidade e segurança de to-
dos os produtos, em simultâneo com a proteção
do meio ambiente e cumprimento das leis em
vigor, refletem-se nessa nova auditoria a que a
empresa se submeteu para atribuição da certifi-
cação em causa. 

Diogo Abreu, administrador da EAV, afirma
estar convicto de que a “empresa continuará em-
penhada em melhorar a sua operação para al-
cançar níveis acrescidos de atividade e qualida-

de”, caminho que considera “indispensável para
a crescente afirmação e sustentabilidade da mar-
ca”. Com o foco na excelência do processo de
produção, na distribuição de águas com eleva-
dos padrões de qualidade e na constante inova-
ção da marca «Vimeiro», esta mais recente cer-
tificação vem reconhecer todo o empenho da
empresa e dos seus colaboradores e refletir os
esforços da EAV para manter a tendência de cres-
cimento registado nos últimos anos. 

De salientar ainda que a nova certificação
faz agora parte de um conjunto de certificações
obtidas anteriormente e em vigor atualmente,
nomeadamente a NP EN ISO 9001:2015.

Águas do Vimeiro
conquistam nova
certificação

DR

A Câmara Municipal de Torres Ve-
dras assinou, recentemente, um
acordo de colaboração com o Tu-
rismo de Portugal que visa o fi-
nanciamento da candidatura «Ter-
ras de Vinho e de Gente». Em
causa estão cerca de 215 mil eu-
ros que visam financiar a candi-
datura submetida pelo município
torriense à linha de apoio à sus-
tentabilidade do programa «Valo-
rizar».

A verba visa o apoio a inicia-
tivas que decorrem no concelho e que se in-
serem no âmbito da promoção da vinha e do
vinho do território em vertentes como o conhe-
cimento, a gastronomia, a cultura e a arte. A
execução do projeto irá realizar-se até ao final do
ano. O programa «Valorizar» é um instrumento

financeiro que tem como objetivo promover a
qualificação contínua dos destinos através da re-
generação, requalificação e reabilitação dos es-
paços públicos com interesse para o turismo, as-
sim como a valorização do património cultural
e natural do país.

Torres Vedras vai receber
financiamento do
Turismo de Portugal

DR

TEL. 261 319 020/25 • usados@toitorres.pt

TTOOYYOOTTAA YYAARRIISS 11..44 DD44DD AAUUTT..
-- 22001122 -- 1133..995500€

Grande Campanha de Natal
Condições Especiais de Financiamento

--775500€

TTOOYYOOTTAA PPRRIIUUSS 11..88 HHÍÍBBRRIIDDOO
-- 22001166 -- 2255..995500€

--11..000000€

TTOOYYOOTTAA AAUURRIISS 11..44 DD44DD
CCOOMMFFOORRTT -- 22001155 -- 1188..995500€

--775500€

TTOOYYOOTTAA VVEERRSSOO 11..66 DD44DD
77 LLUUGG.. -- 22001155 -- 2200..775500€

--11..000000€

VVWW GGOOLLFF 11..99 TTDDII CCAAIIXXAA DDSSGG
-- 22000055 -- 88..995500€

--11..225500€

VVWW GGOOLLFF 11..66 TTDDII CCAAIIXXAA DDSSGG
-- 22001111 -- 1144..225500€

--11..000000€

TTOOYYOOTTAA CCOORROOLLLLAA 11..44 DD44DD --
22001100 -- 99..995500€

--550000€

SSEEAATT IIBBIIZZAA SSTTAATTIIOONN 11..22 TTDDII
-- 22001100 -- 99..550000€

--550000€

SSEEAATT AALLHHAAMMBBRRAA 11..99 TTDDII
111155CCVV -- 22001100 -- 1133..995500€

--11..000000€

CCIITTRROOËËNN CC33 11..44 HHDDII 
CCOOMMFFOORRTT -- 22001100 -- 99..775500€

--775500€

FFIIAATT LLIINNEEAA 11..33 MMUULLTTIIJJEETT --
22000088 -- 66..995500€

--550000€

FFOORRDD FFOOCCUUSS SSTTAATT.. 11..66 CCDDTTII
111100CCVV -- 22001100 -- 1100..995500€

--11..000000€

TTOOYYOOTTAA YYAARRIISS 11..44 DD44DD --
22001166 -- 1188..335500€

--550000€

HHYYUUNNDDAAII ii3300 11..66 CCDDRRII
113355 CCVV -- 22001155 -- 1199..995500€

--11..000000€

AAUUDDII AA44 AAVVAANNTT 22..00 TTDDII AAUUTT..
-- 22000066 -- 1111..995500€

--11..225500€

KKIIAA CCAARREENNSS 22..00 CCDDRRII 77
LLUUGG.. -- 22000088 -- 77..335500€

--550000€

FFIIAATT TTIIPPOO 11..33 MMUULLTTIIJJEETT --
22001166 -- 1144..775500€

--775500€

SSKKOODDAA FFAABBIIAA 11..22 TTDDII
CCOOMMFFOORRTT -- 22001111 -- 1100..335500€

--775500€
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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 18 de dezembro. 
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

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

JACINTO LEANDRO
ADVOGADO

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

T. Vedras (atrás do Tribunal)

SENHOR
OFERECE-SE

p/ qualquer tipo de trabalho
Agricultura, comércio 

e indústria
TTeell.. 993388 330033 337755

VENDO
CARRINHA VW PASSAT

2.0 - 115cv - Diesel
Ano 2000

TTeell.. 991144 229922 552288

VENDO
Casa de 4 assoalhadas 
c/ garagem. Totalmente

remodelada. 
Vale Terminus.

TTeell.. 991188 999900 338844

VENDO MORADIA
Em S. Mamede da Ventosa.
Com quintal e a precisar de
obras tem 4 quartos, 2 salas,
cozinha, 2 WC. Só ao pró-
prio. TTeell.. 991177 227766 660055

COMPRO
APARTAMENTO 

Mesmo a precisar de obras
Em T. Vedras
Ao próprio

TTeell.. 991177 227766 660055

ARRENDO
Apart. no Ed. Arandis

Cozinha equipada
Disponível a partir de janeiro

TTeell.. 991166 004477 665599

VENDO
Terreno Agrícola na zona

de S. Mamede da Ventosa
Só ao próprio

TTeell.. 991177 227766 660055

SANTA CRUZ
VENDE-SE
Vivenda 511 m2

(Bom preço)
TTeell.. 993388 446688 113377

PROCURA-SE
COZINHEIRO(A) para 
Restaurante em T. Vedras,

em part time. 
Candidaturas para o e-mail:

candidaturas.tvd@gmail.com
ou 913 991 660

SENHORA
OFERECE-SE

TRABALHOS DOMÉSTICOS ou
TOMAR CONTA de pessoa IDOSA

Segunda a sexta-feira
TTeell.. 991133 115588 555544

ALUGO
LOJA 70 m2

no centro da cidade
Preparada para área de

medicina ou estética
Tel. 964 703 230

VENDE-SE
Apartamento em Torres Vedras
no centro da cidade. T3. Um dos
quartos é suite, 1 wc, áreas acima
da média, 2 lugares estaciona-
mento. Arrecadação. Varandas. 
Do próprio ao próprio.

LLiiggaarr ppaarraa 991166 554488 116611

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

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

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

Valores abaixo
140.000EUR.
Com 2 WCs e

Estacionamento.
Tel. 915 572 939

Vítor Vieira

RESTAURANTE
EX-BITOQUE

CEDE-SE EXPLORAÇÃO
Equipado

Casalinhos de Alfaiata (junto ao Pinhal)

Contactar no local ou 
TTeell.. 996600 007744 449933 // 996600 007744 447766

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

LEIA E
DIVULGUE

Badaladas

CEDO
CAFÉ

Santa Cruz
Junto à praia
Boa clientela
Motivo saúde

TTeell.. 991177 555566 886655 -- 996633 003300 774433

bodas de ouro

Casamento em 15-12-1968
Este casal residente em Casais do Amiais (Torres Vedras) co-

memora as Bodas de Ouro Matrimoniais, amanhã, dia 15 de de-
zembro, com uma Missa de ação de graças junto de familiares
e amigos. 

Desta união têm 2 filhos, o Quim e o Pedro, que já lhes
deram 2 netos e uma bisneta, que conjuntamente com a nora
lhes desejam as maiores felicidades.

Maria do Carmo
Carvalho Vicente

Moreira

Silvino 
Damião Moreirae

Casais dos Amiais

VENDE-SE
APRILIA
Extrema RS50

5.000 Km 
Excelente estado

1.500€
TTeell.. 991177 221144 770000
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Rua 1º Dezembro, n.º 4 - Loja 25 - 1º Andar - C. Comercial Cidade Velha
TORRES VEDRAS                     Telm.: 916 710 462 - Telef.: 261 322 323
E-mail: jf_fotografias@hotmail.com                www.fotojoaobrasileiro.com

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
c/ recuperação de filmes antigos

Preços especiais

• Restauro e limpeza de cassetes de vídeo e áudio e fotografias danificadas
• Conversão para CD e DVD

Restaurante

ZheNan

TTrraavv..  FF lloorrêênncc iioo AAuugguussttoo CChhaaggaass,,  NN..ºº  22AA --  22556600--223300 TToorr rreess VVeeddrraass
Tel. 261 324 151 wwwwww..zzhheennaann ..pp tt  •• EE--mmaaii ll ::  ii nnffoo@@zzhheennaann ..pptt

®®

• Gambas Qua Ba • Pato com Laranja •
• Frango com Amêndoas •

Descanso do pessoal à segunda-feira

Alvará N.º 156/60 - RNAVT: 1760

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

Viagens de Avião - Reservas de Hotel - Rent a Car
Aluguer de Autocarros

A Inalva deseja-lhe um Santo Natal 
e um Novo Ano repleto de Viagens!

Não se esqueça! Somos o seu
cúmplice para aquela prenda 

especial...

facebook.com/inalvaagenciadeviagens

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

6 janeiro
Cirque du Soleil -
“OVO” - Lisboa
13 e 29 março
André Rieu e a sua
Orquestra Johann
Strauss
23 março
Disney on Ice em
Lisboa - “Conquista
os teus sonhos”
17 maio
Roberto Carlos
em Lisboa

PRINCESA DO LAR

Desejamos a
todos os clientes

e amigos

Festas Felizes
Rua 1º de Dezembro, 10 - Torres Vedras

Rua João L. Moura, 89 - Lourinhã 
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POSTES METÁLICOS
• Postes de madeira tratada
• Outros equipamentos 

para vinhas e pomares

Contacte-nos:

Mercado da Lavoura
R. Heitor Bernardes Botado, 7 (junto ao Mercado Municipal)

Tel. 261 312 182  - Tel. 969 045 704
E-mail: mercadodalavoura@live.com.pt

Deseja a todos os clientes, 
fornecedores e amigos Boas Festas

Máquinas de Empar

novas e usadas

MARISCOS

ESPECIALIDADES DA CASA:

• Amêijoa Real 
à Bulhão Pato

• Pica-pau
• Mariscos vivos 

(diariamente)

Deseja a todos 
os Clientes e Amigos

Feliz Natal 
e Próspero 
Ano Novo

Av. 5 Outubro, 16 - Tel 261 322 911 - TORRES VEDRAS

SNACK-BAR • CERVEJARIA

Serralharia Civil, 
Gradeamentos,

Portões Seccionados e Automatismos

Deseja a todos os seus clientes e amigos
Santo Natal e Bom Ano Novo

Rua do Ribeiro, 25 - MONTENGRÃO
VENTOSA - TORRES VEDRAS
Tel. 261 951 688 - Tlm. 917 249 297
silverio.quaresma@hotmail.com

SILVÉRIO QUARESMA

Praça da República • Telefone 261 321 159                      TORRES VEDRAS

Corteideal - Modas, Lda.
DDeesseejjaa

aa ttooddooss ooss sseeuuss 
eessttiimmaaddooss

cclliieenntteess ee aammiiggooss
BBooaass FFeessttaass ee PPrróóssppeerroo AAnnoo NNoovvoo

Ourivesaria Castanho Lda.
e

Relojoaria Aniano
Deseja
a todos os seus 
clientes e amigos
FFeelliizz NNaattaall 
ee BBoomm AAnnoo NNoovvoo

Rua do Terreirinho 1 • Telefone 261 323 180
Rua Serpa Pinto, 26 • Telefone 261 323 895 

TORRES VEDRAS

Tel. 965 189 606
E-mail: matiel.pack@gmail.com
Rua Henrique Miranda, nº1 - Armazém nº2 - Casal do Soito
2560-124 Ponte do Rol - Torres Vedras

Deseja a todos os seus 
clientes e amigos
Boas Festas

Equipamentos e Embalagens para a Indústria Alimentar, Lda.

Deseja a todos os seus estimados clientes e amigos 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Encerra domingos ao jantar e 2ª feira todo o dia

Feriados: aberto ao almoço

Telefone 261 326 018
EN 8 - Rua Cruz do Barro, 2 - T. Vedras

Desejamos a todos
Boas Festas

Medicina Dentária

Tel. 261 325 252 - 918 686 444
Av. 5 de Outubro, nº 30, 2º E
Torres Vedras  •  www.osizo.pt
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FFeelliizz NNaattaall ee uumm PPrróóssppeerroo AAnnoo NNoovvoo 
aa ttooddooss ooss nnoossssooss CClliieenntteess,,

FFoorrnneecceeddoorreess ee AAmmiiggooss..

LISBOA                                                                TORRES VEDRAS
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Paul

=
33ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

MARIA LUISETE
CONCEIÇÃO DIOGO

FRANCO
NNaasscceeuu aa 2200--0044--11993333      FFaalleecceeuu aa 1177--1122--22001155

Marido, filhas, genro, netos e restante
família recordam com saudade o seu ente
querido, especialmente no dia 17, data em
que perfaz 3 anos após a sua partida. 

Será celebrada Missa pelo seu eterno
descanso, na próxima segunda-feira, dia
17, pelas 19 horas, na igreja da Graça.
Agradecem desde já a todos os que com
eles participem nesse ato religioso.

Torres Vedras

=
1100ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

JOAQUIM ALFREDO
GOMES DOS REIS

NNaasscceeuu aa 2244--1100--11991199      FFaalleecceeuu aa 1144--1122--22000088
Filhos, noras, netos, bisneta e res-

tante família recordam com profunda
saudade o seu ente querido, especial-
mente no dia 14, data em que perfaz
10 anos após o seu falecimento.

Participam que será rezada Missa
pelo seu eterno descanso, na próxima
sexta-feira, dia 14, pelas 19h na igreja
da Graça. Agradecem reconhecida-
mente às pessoas que assistirem a esse
ato religioso.

Torres Vedras

Choupal

=
SSaauuddaaddeess

FRANCISCO LUÍS
PEREIRA ANSELMO

FFaalleecceeuu aa 2244--1122--11998888

Torres Vedras

Choupal

=
SSaauuddaaddeess

ANTÓNIO ALBERTO
PEREIRA ANSELMO

FFaalleecceeuu aa 2255--1100--11999922

Torres Vedras

=
SSaauuddaaddeess

JOSÉ
ANSELMO

FFaalleecceeuu aa 2222--1122--11998811

MARIA DE LURDES
PEREIRA ANSELMO

FFaalleecceeuu aa 3311--0033--22000055

Serão sempre recordados pela família com muito amor e saudade.
Participa que será celebrada Missa pelo eterno descanso dos seus entes queridos na terça-

feira, dia 18, pelas 19 horas na ermida de Nossa Senhora do Ameal no Choupal.
Agradece-se desde já a todas as pessoas que se dignem assistir a esse ato religioso.

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee

AAggrraaddeecciimmeennttoo

NOÉMIA GUERREIRO DÂMASO FALARDO
NNaasscceeuu aa 2200--0099--11992288      FFaalleecceeuu aa 0066--1122--22001188

Filha, genro, neto, irmãos, sobrinhos e primos vêm por
este meio participar o falecimento do seu ente querido e
agradecer reconhecidamente a todas as pessoas que aju-
daram a tornar a dor mais alegre: amigas Isilda e Balbina,
Enfª. Tatiana e Sr. Dinis e a todas as pessoas que se interes-
saram pelo seu estado de saúde quer familiares, quer pes-
soas amigas.

Bem hajam.
AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo

TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee

AAggrraaddeecciimmeennttoo

NOÉMIA GUERREIRO DÂMASO FALARDO
NNaasscceeuu aa 2200--0099--11992288      FFaalleecceeuu aa 0066--1122--22001188

Mãe
Aqueles que amamos nunca morrem apenas partem antes de nós.
Foi uma flor que chegou ao céu!
Obrigada por me ensinares que a única e verdadeira riqueza que

existe é o Amor!
Nasceste com o Dom de ajudar o próximo. Foste uma Santa Mulher!
Obrigado ao Centro Hospitalar de Torres Vedras, Centro de Saúde, Dr.

Renato, Clínica de Santiago (Dr. António Araújo), um reconhecimento ao
meu marido e filho.

Descansa em paz.
AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo

TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Casais dos Arneiros
Louriceira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

JOSÉ RAMOS CARACOL
Vulgo “Zé Moleiro”

NNaasscceeuu aa 2211--1111--11996622      FFaalleecceeuu aa 0077--1122--22001188
Irmão e sobrinhos participam o faleci-

mento do seu ente querido e agradecem
reconhecidamente a todas as pessoas que os
acompanharam no funeral ou que de qual-
quer outra forma lhes manifestaram a sua
solidariedade e pesar. 

Agradecimento especial ao Centro de Dia
de Runa pela forma carinhosa e profissional
com que sempre trataram o nosso familiar. 

AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa FFeerrrreeiirraa ee RRoossaa,, LLddaa..
TToorrrreess VVeeddrraass,, CCaarrvvooeeiirraa ee FFiigguueeiirreeddoo

TTeell.. 226611 331166 441122 -- 996644 770033 662200 -- 996611 339911 771188

Torres Vedras - Matadouro

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ANA CRISTINA
DOS SANTOS

NNaasscceeuu aa 0033--0011--11996666      FFaalleecceeuu aa 1100--1122--22001188
Pais, filhos, e restante família parti-

cipam o falecimento do seu ente que-
rido e agradecem reconhecidamente
a todas as pessoas que os acompa-
nharam no funeral ou que de qual-
quer outra forma lhes manifestaram a
sua solidariedade e pesar. 

Bem hajam!
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa FFeerrrreeiirraa ee RRoossaa,, LLddaa..
TToorrrreess VVeeddrraass,, CCaarrvvooeeiirraa ee FFiigguueeiirreeddoo

TTeell.. 226611 331166 441122 -- 996644 770033 662200 -- 996611 339911 771188

Montengrão

=
AAggrraaddeecciimmeennttoo

AURELIANO FRANCO
NNaasscceeuu aa 2211--0011--11995544      FFaalleecceeuu aa 0055--1122--22001188

Esposa e restante família querem agradecer pública e reconhecidamente
ao Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Vedras, Hospital de
Dia, a forma como o nosso familiar foi tratado pelos médicos, enfermeiros,
auxiliares de ação médica, seguranças, porteiros e funcionários administra-
tivos.

Um grande obrigado pelo acompanhamento, tratamento, simpatia e
carinho manifestados pelos colaboradores dos hospitais de Torres Vedras,
Curry Cabral, São José e Santa Maria.

Um muito obrigado do fundo do coração.
Participam que será celebrada Missa pelo seu eterno descanso no pró-

ximo domingo, dia 16, pelas 18 horas, na igreja de Montengrão. Agra-
decem antecipadamente a todos os que participem nesse ato religioso.

Alto do Ameal

=
AAnniivveerrssáárriioo NNaattaallíícciioo

MARIA JOSÉ
DA CONCEIÇÃO

NNaasscceeuu aa 1155--1122--11994400      FFaalleecceeuu aa 0022--0011--22000055
Filhos, noras, genros e netos

recordam com saudade do seu
ente querido, especialmente no
dia 15, data em que completaria
78 anos.

Participam que será celebrada
Missa pelo seu eterno descanso
no domingo, dia 16, pelas 10:30
horas, na igreja do Ramalhal. 

Descansa em paz.

Antas - Azueira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

JOSÉ FERNANDO
ESTEVES ANTUNES

NNaasscceeuu aa 2255--1100--11994444      FFaalleecceeuu aa 0077--1122--22001188
Filha, genro, netos e restante família

cumprem o doloroso dever de partici-
par 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 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

Bonabal - Ventosa

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

JOSÉ AUGUSTO SILVÉRIO
NNaasscceeuu aa 2255--0044--11994477      FFaalleecceeuu aa 1111--1122--22001188

Esposa, filho, nora, neta 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 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

Vimeiro

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ARTUR SILVESTRE
MARQUES ROCHA

NNaasscceeuu aa 1122--0011--11995533      FFaalleecceeuu aa 0055--1122--22001188
Esposa, filha, sogra e restante família

cumprem o doloroso dever de partici-
par 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 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
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Sobreiro Curvo

=
1144ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

JOSÉ DOS SANTOS
FFaalleecceeuu aa 1122--1122--22000044

Esposa, filha, netas, genro e restante
família recordam com profunda sauda-
de o seu ente querido, especialmente
no dia 12, data em que perfez 14 anos
que Deus o chamou à Sua divina pre-
sença.

Participam que será rezada Missa
pelo seu eterno descanso amanhã,
sábado, dia 15, pelas 19 horas, na igre-
ja de Sobreiro Curvo. Agradecem an-
tecipadamente a todas as pessoas que
se dignem assistir a esse ato religioso.

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA HELENA RIBEIRO
SÊCO COSTA

NNaasscceeuu aa 2255--1111--11994477      FFaalleecceeuu aa 1100--1122--22001188
Marido, filhas, genros, netos e res-

tante família participam a todas as pes-
soas de suas relações e amizade o faleci-
mento do seu ente querido.

Um agradecimento a todos os que se
dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma
lhes manifestaram o seu pesar.

Torres Vedras

=
AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA HELENA RIBEIRO
SÊCO COSTA

NNaasscceeuu aa 2255--1111--11994477      FFaalleecceeuu aa 1100--1122--22001188
A empresa Fernando Sêco Sucrs, Lda

vem por este meio comunicar o faleci-
mento da sua sócia Exma. Sra. D. Maria
Helena Ribeiro Sêco Costa.

Vem ainda prestar a sua mais sentida
homenagem e enaltecer o seu contribu-
to na empresa.

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 135/2018

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE HORÁRIOS DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS

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

TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO,, para cumprimento do disposto no artigo 158º do Código
do Procedimento Administrativo, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07/01, e do artigo 56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual
redação, que a assembleia municipal, no uso da sua competência prevista na
alínea g), do nº. 1, do art.º 25º., da já citada lei, em sua reunião realizada no dia
4/12/2018, no âmbito de sessão ordinária iniciada em 29/11/2018, aprovou a
alteração ao regulamento de horários de estabelecimentos comerciais e serviços
do município de Torres Vedras, cuja proposta lhe foi remetida na sequência da
deliberação do executivo de 13/11/2018, e que entrará em vigor no dia 01/01/
/2019, nos termos do art.º 17, do referido regulamento, ficando o documento
disponível para consulta, no site da câmara municipal, nas sedes das juntas de
freguesia e no edifício multisserviços da câmara municipal.

TTOORRNNAA AAIINNDDAA PPÚÚBBLLIICCOO que as atas das citadas reuniões foram aprovadas
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 da Divisão Administrativa (em regime de
substituição), o subscrevi.

Torres Vedras, 05 de dezembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 136/2018

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO,
CARGAS E DESCARGAS E REMOÇÃO DE VEÍCULOS

ABANDONADOS DO MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
CCAARRLLOOSS MMAANNUUEELL AANNTTUUNNEESS BBEERRNNAARRDDEESS, Presidente da Câmara Municipal de

Torres Vedras:
TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO, para cumprimento do disposto no artigo 158º do Código do

Procedimento Administrativo, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01,
e do artigo 56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, que a
assembleia municipal, no uso da sua competência prevista na alínea g), do nº. 1, do
artº. 25º., da já citada lei, em sua reunião realizada no dia 4/12/2018, no âmbito de
sessão ordinária iniciada em 29/11/2018, aprovou a alteração ao regulamento de
estacionamento, cargas e descargas e remoção de veículos abandonados do município
de Torres Vedras, cuja proposta lhe foi remetida na sequência da deliberação do
executivo de 13/11/2018, e que entrará em vigor no dia 01/01/2019, nos termos do artº.
54, do referido regulamento, ficando o documento disponível para consulta, no site
da câmara municipal, nas sedes das juntas de freguesia e no edifício multisserviços da
câmara municipal.

TTOORRNNAA AAIINNDDAA PPÚÚBBLLIICCOO que as atas das citadas reuniões foram aprovadas 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 da Divisão Administrativa (em regime de
substituição), o subscrevi.

Torres Vedras, 05 de dezembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa MMuunniicciippaall,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

SPORT CLUBE UNIÃO TORREENSE
ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artigo quinto dos Estatutos, artigo cento e setenta e três do Código Civil, con-
voco todos os sócios do Sport Clube União Torreense, a reunir em sessão EXTRAORDINÁRIA,
no próximo dia 2277 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 22001188,, qquuiinnttaa--ffeeiirraa,, ppeellaass 2200::0000 hhoorraass, nas instalações do
Campo Manuel Marques, sitas na Rua Cândido dos Reis em Torres Vedras, com a seguinte
ordem de trabalhos:

PPoonnttoo 11 – Apresentação, discussão e votação do orçamento do clube para o ano de 2019.
PPoonnttoo 22 – Apresentação, discussão e votação da proposta da Direção para alteração dos Es-

tatutos e Regulamento Interno do Sport Clube União Torreense.
PPoonnttoo 33 – Outros assuntos de interesse para a vida do clube.
Não estando presente, à hora marcada, a maioria dos sócios, a Assembleia Geral funcionará

uma hora depois, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, com qualquer número
de associados presentes.

Torres Vedras, 5 de dezembro de 2018.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
ÁÁllvvaarroo RRooddrriigguueess MMaarrcceelliinnoo,, ddrr..

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

A.L.A.P.A.
Associação Lar Abrigo Porta Aberta

ASSEMBLEIA-GERAL - CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos desta Instituição, convoca-se a Assembleia Geral para reunir no

próximo dia 2288 ddee ddeezzeemmbbrroo ddee 22001188 ((sseexxttaa ffeeiirraa)), na sede desta Associação: Rua Dias Neiva,
nº 26 – em Torres Vedras, pelas 2211hh0000 com a seguinte ordem de trabalhos:

OOrrddeemm ddee TTrraabbaallhhooss::
11ºº Apreciação e votação do Orçamento e plano de atividades para 2019.
22ºº Apresentação e apreciação da proposta de mudança das instalações da sede da Asso-

ciação.
33ºº Apresentação e discussão de outros assuntos da Associação.
Se à hora marcada a Assembleia Geral extraordinária não puder funcionar por falta de

número legal de associados, fica desde já a mesma convocada para o mesmo dia, uma hora
depois (22h00), no mesmo local, com qualquer número de associados.  

Torres Vedras 10 de Dezembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
NNuunnoo FF.. SS.. VVaalleennttiimm

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

CENTRO SOCIAL S. JOSÉ
IPSS D.R. III, nº 226 de 30/09/2003

ASSEMBLEIA GERAL - CONVOCATÓRIA
De acordo com artº 24, nº 2, alínea c) dos estatutos desta Associação, convocam-se todos

os associados para uma reunião ordinária a realizar no próximo dia 44 ddee jjaanneeiirroo ddee 22001199, ppeellaass
2200::0000 hhoorraass, na sede da Associação com a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo UUmm –– Eleições dos membros dos órgãos sociais.
PPoonnttoo DDooiiss –– Outros assuntos.
As listas concorrentes deverão ser apresentadas até à hora de início da Assembleia Geral.
De acordo com o artº 25, nº 4 a Assembleia reunirá à hora marcada nesta convocatória, se

estiverem presentes mais de metade dos associados com direito a voto, ou meia hora depois,
em segunda convocatória, com qualquer número de associados presentes.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
AAnnttóónniioo LLuuííss ddaa NNaavvee

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

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

Inadaptadas de Torres Vedras
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea a) do Artigo 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 ddiiaa 2299 ddee ddeezzeemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 1144::3300 hhoorraass, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único – EElleeiiççããoo ddooss CCoorrppooss GGeerreenntteess ppaarraa oo qquuaaddrriiéénniioo 22001199//22002222.
A Assembleia funcionará no período das 14:30 às 16 horas.
Torres Vedras, 4 de dezembro de 2018.

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

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 131/2018

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 6/1979 relativo ao
prédio sito em Casalinhos de Alfaiata, freguesia de Silveira, inscrito na matriz predial urbana
sob o artº 4206 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o nº 7008,
foi apresentado pedido de alteração ao alvará de loteamento através do requerimento nº 7141
de 01/10/2018, em nome de Luís Miguel Gomes dos Santos e Clarisse Maria Paulo Cosme. A
alteração refere-se ao lote nº 43, e consiste na retificação da área do lote de 479,50 m2 para
440m2, alteração da implantação da moradia e anulação da área para anexos.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que o processo está disponível para consulta na Divisão de Ges-
tão Urbanística desta Câmara Municipal, podendo as reclamações, observações ou sugestões
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, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, o subscrevi.            
Torres Vedras, 23 de novembro de 2018.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

Boas Festas
Venho por este meio agradecer ao C.H.T.V. - Ortopedia II e
Cardiologia, na qual fiz uma intervenção (prótese ao ombro direito).

Agradeço em especial à Sra. Dra. Eunice de Carvalho e todos
os colaboradores pela maneira simpática e assídua como me trata-
ram.

Espero que continuem sempre nesta boa vontade de servir o
próximo, porque só assim podemos viver e sentirmo-nos felizes.

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal, um Ano Novo cheio de
graças e bênçãos do Céu.

José Pedro Silva Inácio

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS - CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL  Nº 130/2018

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 7/2003 relativo
ao prédio sito em Quinta da Boavista - Ameal,freguesia de Ramalhal, inscrito na matriz predial
urbana sob o artº 2811 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o
nº 2302, foi apresentado pedido de alteração ao alvará de loteamento através do requerimento
nº 5172 de 16/07/2018, em nome de Alfredo Manuel Lopes Sérgio. A alteração refere-se ao
lote nº 23, e consiste no aumento da área do lote em 29,00m2 e redução da área de cedência
para espaços verdes de utilização coletiva.

MMAAIISS TTOORRNNAA PPÚÚBBLLIICCOO que o processo está disponível para consulta na Divisão de Ges-
tão Urbanística desta Câmara Municipal, podendo as reclamações, observações ou sugestões
serem apresentadas no prazo de 15 dias, após a publicitação, por escrito, dirigidas ao Presiden-
te 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, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, o subscrevi.            
Torres Vedras, 23 de novembro de 2018.

OO PPrreessiiddeennttee ddaa CCââmmaarraa,, 
CCaarrllooss MMaannuueell AAnnttuunneess BBeerrnnaarrddeess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

ASSEMBLEIA-GERAL
CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artº. 21º dos Novos Estatutos, convoco todos os associados para reunir em
Assembleia Geral a realizar no dia 2288 ddee ddeezzeemmbbrroo,, ppeellaass 1188hh, nas instalações da Creche S.
João (sede), sita na Estrada Casal da Mina, nº 1, em Torres Vedras, com a seguinte ordem de
trabalhos:

11.. Eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio de 2019 a 2022, nos termos do Art.º 10º,
nas suas alíneas b) e c) dos Novos Estatutos;

22. Outros assuntos.
As listas concorrentes deverão ser entregues até ao dia 27 de dezembro de 2018 ao Pre-

sidente da MAG.
De acordo com os Art.os 28º e 30º dos Novos Estatutos a Assembleia reunirá meia hora

mais tarde se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos Associados com direito
a voto. 

Torres Vedras, 10 de dezembro de 2018
OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,,

JJooaaqquuiimm EEsstteevveess JJoorrddããoo PPeerreeiirraa

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228844,, 1144//1122//22001188

Torres Vedras

=
1166ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

FRANCISCO MÁRIO
VELOSO MATIAS

FFaalleecceeuu aa 1199--1122--22000022
A família recorda com sau-

dade o seu ente querido, es-
pecialmente no dia 19, data
em que perfaz 16 anos do seu
falecimento.

Descansa em paz.

Neste Natal 
ofereça assinaturas 

Badaladas
info@badaladas.pt
Tel. 261 335 470
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OO O que se passou em Paris, conhecida poetica-
mente como a “Cidade Luz”, nestas últimas se-
manas é bem paradigmático do estado sulfuroso
em que está a vida no mundo atual.

O poder cai ou claudica nas suas medidas e
políticas governativas consoante é o peso da con-
testação que se regista nas ruas. E logo uma cida-
de que em maio de 1968 conheceu idêntica re-
volta popular. 

Só que nessa altura a luta era pelo alcance e
conquista de valores como a liberdade e a demo-
cracia mais efetivas. Agora, em plena vigência des-
ses mesmos valores, a reivindicação parece ser
outra: a económica. À mistura com episódios de
violência e destruição, como em 68. Só que hoje
isso pode não ser um bom presságio.

“O Luís, o Luís, quer ir a Paris”, cantava-se nos
tempos de meninice. Se calhar estas ondas de
contestação nas ruas de alguns indivíduos sem
rosto conhecido ou destapado, convocadas atra-
vés das redes sociais, entendidas como as novas
e modernas esplanadas de café, estão a ser tam-
bém aproveitadas por aqueles que só querem é
desestabilizar a ordem estabelecida, porque sa-
bem que assim conseguem causar o caos e a de-
sordem, aproveitando a onda para destruir e pi-

lhar. Afinal não foi o Governo francês que sofreu
as consequências dessa investida popular, foram
os cidadãos parisienses que têm os seus negócios
montados nas ruas e avenidas da “Cidade Luz”
que serviram de cenário para a contestação. E fo-
ram sobretudo os cidadãos que ficaram sem os
seus carros, pois estes foram incendiados pela ir-
responsabilidade dos gestos de quem os queimou
à passagem. Destroem em nome de causas que
dizem defender, mas assim ninguém as reconhe-
ce. Assim perdem a razão.

Aquilo passou-se em plena terra da “Revolu-
ção Francesa” e do conhecido chavão “Igualdade,
Fraternidade, Liberdade”. Que elegeu um presi-
dente de claras ideias progressistas, pacifista e am-
bientalista. O que seria se ele não fosse assim? E
logo uma terra onde foi assinado o “Tratado de
Paris”, que pretende reduzir o impacto da polui-
ção sobre o “Planeta Azul”.

Caricato, pois uma das medidas ali contesta-
das nas ruas era precisamente o aumento dos
combustíveis. Atitude contraditória. Assim a Fran-
ça deixa de ter moral para criticar os outros países
não cumpridores das normas ambientais. Aliás,
hoje em dia cresce cada vez mais o cinismo e a
hipocrisia das relações entre estados e entre pes-

soas. Ou seja, diz-se e defende-se uma coisa e faz-
-se o seu contrário.

Por cá também, para não fugir à regra. Desse
modo já ninguém parece acreditar em ninguém.

Ir a Paris

bloco de apontamentos

FERNANDO MIGUEL SILVA
[ Diretor ]

correio do leitor

Desporto: homenagem a
Francisco Augusto
Cipriano
O desporto, como o amor, não tem idade, desde
que em cada um ele seja sentido e vivido na ple-
nitude de uma realização aberta ao “dar e rece-
ber”, implícita à saúde, ao bem-estar, ao viver me-
lhor! O que também implica dizer “que o receber
está na medida do dar”.

Vem esta carta a propósito de um atleta nos-
so conterrâneo, Francisco Augusto Cipriano, de
76 anos de idade, natural da Fonte Grada, ter-se
consagrado campeão europeu no seu escalão, nu-
ma prova de duatlo realizada em Ibiza (Espanha)
no dia 19 do passado mês de outubro. Medalha
de ouro para Torres Vedras a juntar à de bronze,
conquistada pelo mesmo atleta, na mesma mo-
dalidade e também em Espanha, na cidade de
Sória, no dia 30 de abril do ano passado.

Este atleta, também dirigente associativo na
Associação de Moradores, Cultura e Recreio da
sua aldeia, Fonte Grada (AMCRFG), a mesma que
dá cobertura legal às modalidades de triatlo e
duatlo praticadas neste concelho. Como torriense
e moradora na mesma aldeia da Fonte Grada re-
gozijo-me e dou publicamente os parabéns ao
atleta, o que já fiz particularmente.

Achei, por bem do desporto, pelo benefício
que ele, nas diversas modalidades, pode trazer a
qualquer idade tornar público e quanto possível
dilatado este exemplo. E vincar que o desporto é
bem mais são e mais sério do que aquilo que se
está a ver, infelizmente muito repetido, nos clu-
bes de futebol. 

PALMIRA CIPRIANO, UMA LEITORA ASSÍDUA DESTE JORNAL

Dia Mundial dos Pobres
Há dioceses que celebram com várias iniciativas o
Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo papa Fran-
cisco o ano passado que se assinalou em novem-
bro passado. 

É bom haver ao menos um dia em que se
celebra a pobreza com sinais de um repasto me-
lhorado, mas melhor seria que não fosse neces-
sário um dia para sensibilizar a opinião pública
para a existência da pobreza no seio das socie-
dades modernas e desenvolvidas, mas que todos
os dias sejamos capazes de acolher e ajudar
aqueles que são menos protegidos pela sorte dos
dias atuais.

Sempre pensei que em pleno século XXI não
seriam necessárias manifestações desta categoria.
Enganei-me redondamente e o pior é que em
cada dia que passa há cada vez mais pedintes na
rua de mão estendida, sem contar com a chama-
da “pobreza envergonhada” que abunda grande-
mente por aí à nossa volta e não dá nas vistas. 

É verdade que conhecemos a frase “pobres
sempre os houve”, mas o que temos feito para
que deixe de haver famílias sem casa, crianças
sem escolaridade, idosos sem acompanhamento?

Celebrar o Dia Mundial dos Pobres, como nos
manda o papa Francisco, é também uma boa oca-
sião para dar graças a Deus por não nos faltar
nada na nossa vida privada e pessoal e quando
falta algo a alguém que vive ao nosso lado, no
nosso prédio, é sinal do muito que outros ou nós
mesmos estragamos pois o Criador, que não dei-
xa as aves do céu morrer à fome, muito menos
quer que falte o necessário àqueles por quem o
Seu Filho deu a vida.

O Dia Mundial dos Pobres é uma boa oca-

sião e um bom desafio para a  partilha e há tanto
a quem ajudar por aí. 

O que vou fazer? Interrogo-me eu a partir de
agora nesta sociedade cada vez mais egoísta, com-
petitiva e individualista!

SALVADOR DOS SANTOS

Agradecimento
O meu obrigado pela publicação do artigo sobre
as batalhas da Roliça/Vimeiro. 

Fiquei contente por saber, pelo Badaladas, que
Torres Vedras faz parte da Federação Europeia das
Cidades Napoleónicas. 

Votos de bom fim-de-semana. 
Saudações.  

MANUEL GRANADA

Tempo de Advento
Estamos em plena caminhada na direção do Na-
tal de Jesus, neste tempo de Advento. 

Liturgicamente tem três horizontes: recordar
o tempo em que o povo de Israel aguardou a
chegada do Messias Salvador; viver a prepara-
ção da celebração do Natal no tempo presente; e
aguardar o Advento (a vinda) definitivo de Cristo
no final dos tempos, quando Ele será “tudo em to-
dos”.

As leituras da Sagrada Escritura deste tempo
transmitem uma mensagem de esperança, que é
o nome cristão do otimismo. Quem espera em
Deus sabe que as suas promessas têm a garantia
do seu fiel cumprimento.  

PADRE MANUEL DA SILVA

Destroem em nome de causas que
dizem defender, mas assim ninguém as

reconhece. Assim perdem a razão.
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Decorreu em Lisboa, de 5 a 8 de novembro úl-
timo, a Web Summit, uma cimeira tecnológica
onde não faltaram reparos ao fascínio e aos en-
cantos das tecnologias, alertando para os poten-
ciais riscos. Sem descurar a sua importância a
nível planetário, foi sugerida a sua urgente regu-
lamentação.

Na senda desta questão deparei-me há al-
gumas semanas com uma rede social do século
passado. Nem mais. O lavadouro público da fre-
guesia do Maxial, à semelhança de tantos ou-
tros espalhados pelo país, bastante bem conser-
vado mas com pouco ou nenhum uso. Outrora
terá sido um lugar de encontro, um espaço que
funcionou como jornal da aldeia, onde vinham
a lume as notícias correntes e as novidades fres-
cas, que satisfez curiosidades, que serviu de cen-
tro terapêutico coletivo, passou a fazer parte da
História como sucede por todo o país.

Estas redes sociais, comuns no passado, fo-
ram substituídas no presente pelas lavandarias
self-service que começaram a invadir os centros
mais populosos e com maior interesse económi-
co. Esta mudança assinalou a transição da força
do músculo (lavar a roupa à mão) para a força
da inteligência (máquina de lavar roupa – produ-
to da inteligência). O resultado final é idêntico,
mas a força motriz é diferente, materializando o
progresso científico e tecnológico, com efeitos di-
retos na qualidade de vida das pessoas.

Beneficiamos hoje das mais diversas tecno-
logias nas nossas casas, nos locais de trabalho,
nas relações sociais, na satisfação das nossas ne-
cessidades correntes, sem nos lembrarmos que

tudo isso é produto da evolução da inteligência
humana. Supõe-se que cerca de 3% (três por
cento) da população ativa produza a ciência e a
tecnologia que 97% (noventa e sete por cento)
utiliza no seu dia-a-dia. Quando usamos tecnolo-
gias, sejam elas de comunicação ou outras, igno-
ramos o trabalho intelectual e técnico realizado
para podermos beneficiar desses bens.

Mas isso pouco ou nada nos interessa como
utilizadores. Importante é dispor das tecnologias
da moda e estar na vanguarda da inovação, vi-
vendo à escala do mundo presente. Assim se
assiste, resignadamente, ao ruir da velha civiliza-
ção que vai sendo substituída por uma nova ci-
vilização com outras características. Atribuir va-
lor ou desvalor a esta mudança evolutiva não faz
qualquer sentido. Cada geração molda a sua cul-
tura, a sua forma de vida e adota o seu estilo
identificador e o seu modo de ver e de estar no
mundo. É absurdo e abusivo fazer comparações.
Cada geração é única, como única é a sua cul-
tura.

A par dos maravilhosos benefícios com que
as tecnologias, nomeadamente as da comunica-
ção e informação (TI, mass-media, internet, tele-
comunicações, etc), nos brindam e pelo facto de
serem acessíveis a todos não deixa de ser sur-
preendente que sejam promotoras, em larga es-
cala, de uma nova cultura. Elas impuseram-se e
colonizaram os humanos, sem que estes se aper-
cebessem. Em vez de servirem o homem, torna-
ram-no seu escravo. Este é o seu efeito mais per-
verso. É certo que facilitaram o contacto, em tem-
po útil, com pessoas e locais distantes. Tornam

acessível a todos uma vasta informação, mas dei-
xam ao homem a tarefa de fazer escolhas fun-
damentadas e racionais, para as quais nem sem-
pre está preparado.

A construção da cultura individual fruto do
esforço, do empenho, da dedicação e do interes-
se tende a definhar e a falhar. Isto perspetiva
a construção de um novo tipo de sociedade, ca-
racterizada pela ignorância e dependência do
que lhes é fornecido. A ausência de cultura ge-
ral tem dado origem a duas figuras de arremes-
so: o achismo, todos acham sabe-se lá o quê, so-
bre qualquer coisa; todos têm opinião sobre tu-
do, o que demonstra a ousadia da ignorância e
a leveza do disparate. As emoções falam mais
alto do que o conhecimento e a razão.

A cultura em expansão, especialmente atra-
vés das redes sociais, é bem esclarecedora do
estado miserável onde alastra a ignorância. Já
não há ideias nem temas para discutir e debater.
Recorre-se ao écran do telemóvel (nas várias ver-
sões) para ocupar o tempo. É a cultura da moda.
O desenvolvimento intelectual requer esforço, re-
flexão, empenho, motivação e dedicação, o que,
necessariamente, gera desconforto. Mas essa é
uma realidade do passado que vai sendo dispen-
sada. Hoje ocupa-se o tempo a ver olhando pa-
ra o écran como um faminto olha para o alimen-
to. Criam-se deste modo sociedades dependen-
tes e colonizadas pelas tecnologias. Cultura do
tempo.

A dependência quase mórbida das tecnolo-
gias é a demonstração mais evidente da procras-
tinação do tempo e do desprezo do indivíduo

por si próprio. Desprezou a cultura, a inteligên-
cia e o esforço para viver parasitariamente de-
pendente do alimento (intelectual) que lhe che-
ga pela tecnologia. Ora, as tecnologias deveriam
servir o homem para se formar e não para se
escravizar, como sucede.

As tecnologias e a ascensão da ignorância

ARTUR DA ROCHA MACHADO
[ Professor da Universidade Europeia/LIU e do

ISCPSI | Membro da Sociedade de Geografia de
Lisboa ]  

A cultura em expansão, especialmente
através das redes sociais, é bem

esclarecedora do estado miserável onde
alastra a ignorância. Já não há ideias

nem temas para discutir e debater. 

Após tanto tempo sem estar sob o escrutínio da
comunicação social, a saga José Sócrates volta
em força e parece que veio para ficar. Ao que se
sabe, o ex-primeiro ministro, está atualmente a
viver numa casa bem apetrechada e com tudo
o que compete na Ericeira, para poder ter uma
vida mais desafogada e fugir ao caos de Lisboa,
e segundo o próprio diz: “Decidi aceitar um con-
vite de um familiar que me é muito próximo, que
me é muito querido”. Imagino o desgosto e abor-
recimento que terá sido não poder escolher o
chão e os acabamentos finais, tal como aconte-
ceu em Paris, mas lá diz o povo: “A cavalo dado
não se olha ao dente...”.

Tudo seria aparentemente normal não fosse
o facto do ex-primeiro ministro estar acusado de
corrupção no nosso país e estar a viver numa
casa que não lhe pertence, estando em nome
do seu primo, sendo que essa pertença é algo,
de facto, bastante dúbia e intrigante. José Paulo
Pinto de Sousa, primo de Sócrates, passou a ser
o proprietário do dito imóvel a 16 de outubro
deste mesmo ano, em que a fração de aparta-
mento funcionou como forma de pagamento
de uma dívida por parte de um angolano. Po-
rém, o formato de pagamento, que não impli-
cou qualquer transferência de dinheiro, levanta
desde logo inúmeras suspeitas.

É de facto caricato e altamente invejável José

Sócrates ter no seu leque de amigos pessoas
que tanto lhe “emprestam” dinheiro, como lhe
“emprestam” casas... Carlos Santos Silva é aque-
le melhor amigo que todos anseiam ter, o ami-
go predileto que empresta dinheiro sempre que
necessário, sem pedir justificação alguma. José
Paulo é aquele primo que todos querem e so-
nham ter, que oferece uma casa como quem dá
uma esmola a um sem-abrigo. Pese embora já
se saiba que José Sócrates, obviamente, será aque-
le amigo que se esquiva sempre na hora de re-
tribuir.

A pergunta que se impõe é: quem não gos-
taria de ter amigos do peito assim? Qualquer con-
tribuinte que se preze! José Sócrates mais pare-
ce aquele amigo batoteiro do jogo de tabuleiro
“Monopólio” que tem sempre as melhores ca-
sas nas avenidas mais caras, uma conta bancá-
ria repleta, mas como é hábito deste jogo, quan-
do menos se espera lá se vai parar à prisão... Re-
centemente, para adensar a trama não surpre-
endendo os demais comuns dos mortais, o juiz
Ivo Rosa emite um despacho para restituir a tí-
tulo definitivo os quadros apreendidos no âm-
bito da “Operação Marquês” ao antigo primei-
ro-ministro, à exceção de “Salomé”, de Júlio Po-
mar.

O quadro de Júlio Pomar, o mais valioso do
espólio, foi adquirido por José Sócrates, segun-

do o próprio, em 2012 a Carlos Santos Silva. A
obra terá sido trocada por quatro quadros que
tinham sido comprados pelo antigo primeiro-
-ministro. Negócios da China… Vidinha a nossa,
sem estas regalias e isenta de mordomias... Ai
Costa, a vida Costa!

“À grande e à portuguesa...”

JOÃO PEDRO CANÁRIO LUCAS
[ Estudante universitário de Ciência Política

e Relações Internacionais ]  

Negócios da China… Vidinha a nossa,
sem estas regalias e isenta de

mordomias... Ai Costa, a vida Costa!

No meu tempo de
criança
Logo a manhã começa
Filho vai para a escola,
E eu fazia a promessa
Não vou jogar à bola.

A vida metia dó
Mas sempre a fé,
Bebia o café da avó
E lá ia eu a pé.

Pão com banha e açúcar louro
Era a primeira refeição,
Comida de ouro
Era autêntica satisfação.

A vida tinha as suas dificuldades
Era orientada pelas prioridades,
Com pensamento muito duro
Porque tinha que se pensar no futuro.

Muita coisa na mente a recordar
Naquele tempo era a a vida de criança,
Muito me faz ainda sonhar
Os momentos de esperança.

Com dificuldades havia alegria
Na criança nascia a magia,
Logo que o sol nascia
A criança sorria.

JOSÉ ANTÓNIO CARREIRA SANTOS

(MARINHA GRANDE)
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FILIPA TODO BOM
[ Coordenadora da comissão de trabalho

de alergologia respiratória da SPP ]
[ Pneumologista no Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz ]

A asma é um importante problema de saúde
pública, afetando aproximadamente 300 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo, com ten-
dência para aumentar. De acordo com o rela-
tório do Observatório Nacional das Doenças
Respiratórias de 2016, estima-se que mais de
um milhão de portugueses tenham asma.

É uma doença inflamatória crónica das vias
áreas, reconhecida atualmente pela sua hete-
rogeneidade. Caracteriza-se pela existência de
sintomas respiratórios como “falta de ar”, sibi-
los (“gatinhos”), tosse e “peso no peito”, que va-
riam de doente para doente e no mesmo doen-
te variam ao longo do dia, agravando muitas
vezes à noite e nas primeiras horas da manhã.
Estes sintomas estão associados a uma obstru-
ção das vias áreas, que é variável e potencial-
mente reversível.

Como doença heterogénea que é não se
manifesta da mesma maneira em todos os
doentes. Existem asmáticos alérgicos e não alér-
gicos, uns com sintomas desde a infância e mais
raramente com queixas apenas na idade adul-
ta. Sabe-se que o meio ambiente pode desen-
cadear o aparecimento de sintomas em doentes
suscetíveis, estando identificados vários fatores
como os alergénios inalados (ácaros, pólens,
epitélios de animais, fungos…), alergénios ali-
mentares, alguns fármacos e fatores como a ex-

posição a fumos, cheiros ativos, exercício físico
ou frio, entre outros.

Independentemente do tipo de asma dia-
gnosticado deve ser iniciado um tratamento,
visto que a existência de sintomas reduz de
forma significativa a qualidade de vida. Se con-
seguirmos controlar a inflamação e a obstru-
ção das vias aéreas é possível que o doente
não apresente sintomas. Para tal existe a tera-
pêutica de manutenção (geralmente por via
inalada), que o doente deve fazer diariamente,

e a terapêutica de alívio, utilizada apenas nas
exacerbações. É importante referir que se não
forem corretamente utilizados estes dispositi-
vos não serão eficazes, sendo assim essencial
que o doente aprenda a técnica inalatória cor-
reta. 

No entanto, apesar de toda a terapêutica
disponível apenas 57 por cento dos doentes
tem a sua asma controlada. O mau controlo da
asma tem um enorme impacto na qualidade
de vida do doente, representando uma carga

muito pesada para os doentes, para a família e
para a sociedade. Traduz-se por idas ao Serviço
de Urgência, utilização de terapêutica adicional
e dias de absentismo escolar e laboral.

O objetivo do tratamento é conseguir um
bom controlo dos sintomas que permita ao
doente asmático manter uma vida normal, sem
se sentir limitado na sua atividade diária, mi-
nimizando em simultâneo o risco de exacerba-
ções. O doente deve saber que é possível pra-
ticar todo o tipo de desportos, viajar e passear,
desde que tenha um bom controlo da asma.

Para isto a relação que se estabelece entre
o médico e o doente é fundamental, devendo
existir programas orientados para a educação
e treino dos doentes asmáticos. O profissional
de saúde deve conseguir explicar que a asma
é uma doença crónica e como tal requer um
tratamento a longo prazo, que pode ter uma
evolução variável ao longo dos anos e que é
importante o doente saber reconhecer uma
agudização, uma vez que estas podem ser fa-
tais. Por outro lado, o doente não deve ter me-
do de “ficar dependente” dos inaladores, de-
vendo adquirir o conhecimento e a confiança
para fazer ajustes na sua terapêutica sempre
que necessário.

Por tudo o que foi referido é essencial que
o doente adira ao tratamento prescrito de for-
ma correta, uma vez que com a terapêutica
adequada e adaptada a cada doente é possível
controlar a asma e ter uma vida sem limita-
ções.

DR

A importância do controlo da asma para uma
vida sem limitações

O doente não deve ter medo de “ficar dependente” dos inaladores

Estima-se que mais de 35 por cento dos aci-
dentes rodoviários (de automóvel e/ou moto)
originam lesões na coluna cervical todos os anos.
O abuso de álcool é o fator responsável em
cerca de uma de cada quatro lesões da coluna
vertebral. Para aumentar a sensibilização para
este tema e promover a prevenção a Socieda-
de Portuguesa de Patologia da Coluna Verte-
bral (SPPCV) pede cuidados redobrados aos
condutores.

“As lesões na coluna cervical são muito fre-
quentes nos acidentes de viação e as suas con-
sequências podem variar desde dores passagei-
ras de causa traumática muscular a situações
mais graves como a paralisia nos membros. A
prevenção é o fator mais importante e requer
cuidados redobrados nas viagens. Os sintomas
podem ser imediatos ou aparecer após o em-
bate, pelo que é preciso ter em atenção aos pri-
meiros sinais para avaliar a gravidade da situa-
ção”, explica o ortopedista Manuel Tavares de
Matos, presidente da SPPCV.

E acrescenta: “Os sinais e sintomas de lesão
na coluna incluem: dor e rigidez no pescoço,

ombros e costas, eventualmente irradiada para
os membros, náuseas, cefaleias ou tonturas; al-
terações da sensibilidade como formigueiros,
dormência, diminuição da força nos braços ou
pernas; estado de consciência alterado, dificul-
dades respiratórias e de concentração; perda de
controlo da bexiga e intestinos”.

Nos acidentes automobilísticos as lesões na

coluna cervical resultam quer de traumatismos
diretos sobre a cabeça ou de movimentos mais
complexos como flexão e hiperextensão, for-
mando o clássico “golpe de chicote” por vezes
com mecanismos de rotação associados à for-
mação de lesões complexas cervicais. “Parti-
cular atenção deve ser dada às crianças que,
pela sua constituição, podem desenvolver lesões

graves cervicais, por vezes sem tradução radio-
lógica”, salienta o ortopedista.

Para proteger a coluna durante as viagens
de carro os especialistas recomendam que se
sente de forma correta mantendo a coluna to-
talmente apoiada no banco, com o apoio da
cabeça colocado a altura correta; use sempre o
cinto de segurança e faça pausas frequentes,
por exemplo a cada duas horas. Além destas
precauções é importante que não ingira bebi-
das alcoólicas; não utilize o telemóvel enquan-
to conduz; não exceda a velocidade permitida;
mantenha a distância de segurança e não con-
duza em situações de fadiga (se dormiu pouco
por exemplo) ou se está a tomar medicamen-
tos que podem causar sonolência.

“As lesões na coluna também podem ser
provocadas por quedas, atividades desportivas
e mergulhos em águas rasas e atos de violência.
As lesões na coluna representam mais de 50
por cento das causas de incapacidade física em
idade laboral e são uma das principais causas de
ausência no trabalho, em todo o mundo”, con-
clui Tavares de Matos.

DR

Álcool causa uma em cada quatro lesões
da coluna vertebral

Durante as viagens de carro é importante que não ingira bebidas alcoólicas
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ADRIANO JOSÉ MOREIRA NETO
[ Médico das Termas do Vimeiro ]

Relaxar o corpo e ao mesmo tempo ocu-
par a mente é um ótimo princípio, muitas
vezes não conseguido. Li e reli um rico
livro oferecido pela artista Virgínia Goes,
intitulado Sublime Fantasia(1), a propósito
do seu trabalho artístico sobre o xadrez,
que está em exposição permanente no
Museu de Leiria.

Durante a sua estadia nas Termas do
Vimeiro tive oportunidade de trocar algu-
mas impressões e de apreciar a sua arte e
o seu profundo conhecimento sobre o te-
ma. Fiquei a saber que “o xadrez é não só
um jogo, como também uma arte. Como
arte, o xadrez tem sido motivo de inspira-
ção para os artistas. No século XVI, foi o
caso do pintor italiano Paris Bordone. Nos
nossos dias, é o caso da pintora portugue-
sa Virgínia Goes, autora da obra exposta
neste livro” (In: Sublime Fantasia - palavras
de Dagoberto Markl).

Este livro conta a história do xadrez
desde o antigo Egipto até aos nossos dias,
com uma profusão de pormenores e ensi-
namentos deliciosos e interessantes. Dou
o exemplo da lenda hindu sobre a ori-
gem do xadrez, em que um sábio e mi-
nistro de um príncipe muito orgulhoso
inventou um jogo onde o rei precisava de
todas as peças para conseguir vencer o
adversário.

O príncipe, maravilhado com o enge-
nho e inteligência revelados, mandou cha-
mar o inventor para que indicasse a sua
recompensa. Apenas pediu “um grão de
trigo para a 1ª casa do tabuleiro, dois para
a 2ª, quatro para a 3ª e assim sucessiva-
mente a dobrar até à última”.

O monarca ficou surpreendido com a
modéstia do inventor e mais surpreendi-
do ficou ao lhe dizerem que tinha de dar
grãos que correspondiam a um número
com 20 algarismos, o que equivalia a en-
cher todos os continentes da Terra com

searas. Foi um verdadeiro espanto, façam
as contas ou peçam ajuda.

Depois há a apresentação gráfica e
pictórica do trabalho artístico da autora,
desconstruindo as peças do xadrez, que
nos deleitam em cada imagem que obser-
vamos. Sou um leigo na matéria, mas pres-
sinto arte, arrojo, alegria e simbolismo.

Ao folhear o livro saltou-me à vista
uma obra intitulada Flutuação (acrílico so-
bre tela – 40x50cm, 2005), que repre-
senta, segundo a minha interpretação, uma
piscina vaporosa em que flutuam dois ta-
buleiros de xadrez, com os jogadores e
os curiosos em redor.

De imediato veio ao de cima a minha
costela de médico hidrologista, habituado
a lidar com tratamentos aquáticos e ter-
mais e a ver neste quadro a dupla solução
de relaxar o corpo e ocupar a mente. Mas
o clique ainda foi mais intenso e transpor-
tou-me até Budapeste, onde há uns anos
estive alojado no Hotel Géllert com pisci-
nas termais de água quente, onde obser-

vei exatamente a flutuação: tabuleiros de
xadrez a boiar e seus jogadores concen-
trados no jogo, mas aproveitando o doce
remanso das águas termais. Lá estavam
novamente a relaxar o corpo e a ocupar a
mente.

Investigando melhor verifiquei que Bu-
dapeste tem o título de “Cidade das Ter-
mas”. Possui mais de 100 fontes termais e
debita mais de 70 milhões de litros de
água termal por dia. Atualmente tem sete
instalações termais. Os seus habitantes
continuam fiéis frequentadores das águas
termais da sua capital, assim como muitos
turistas que propositadamente se deslo-
cam à capital húngara. Pensemos nos nos-
sos tratamentos termais. Durante a esta-
dia em termas portuguesas podemos e
devemos desenvolver estas duas verten-
tes, corpo e mente, como que em flutua-
ção…

1) Sublime Fantasia, exemplar nº 095/100, V. Goes/
/09.

Um postal de vez em quando

Flutuação… do corpo
e da mente

JOAQUIM MOEDAS DUARTE

Desde 2010, a Associação do Património de Tor-
res Vedras mantém este espaço no Badaladas,
com uma regularidade pendular: de três em três
semanas. Passou por várias fases, cada uma
delas organizada em torno de um tema central.
Abordaram-se questões relacionadas com o Cen-
tro Histórico torriense, uma preocupação cons-
tante da nossa parte: razões do seu progressivo
despovoamento, descaracterização, atentados ur-
banísticos, crise do comércio tradicional, hipó-
teses de revitalização.

Depois deu-se lugar às memórias de quem
viveu no Centro Histórico, testemunhos vividos
e relatados pelos próprios, numa revisitação de
lugares e pessoas. Por último, de Agosto de
2016 a Novembro de 2018 o tema foi “Torrien-
ses na Grande Guerra – 1914/1918”, um total
de 40 crónicas publicadas em livro na passada
semana.

Novo ciclo se perfila. Era nossa intenção ini-
ciar, desde já, a abordagem centrada no espaço
concelhio exterior à cidade, as nossas vilas e al-
deias. Contudo, razões de ordem prática acon-
selham a adiar o projecto por uns meses. Mas
o «Patrimónios», como presença nestas pági-
nas, vai continuar. Há sempre temas a tratar,
acontecimentos a sublinhar, sugestões a fazer,
opiniões a divulgar.

Valorização do Castro do
Zambujal

O castro é uma das jóias da coroa do nosso
património edificado. Há muito que se exigia
uma intervenção de fundo, que o protegesse e
valorizasse. A Associação do Património contri-
buiu com estudos, ideias e sugestões, por isso
as obras que agora se concluíram eram aguar-
dadas por nós com grande expectativa. No es-
sencial ela não foi defraudada e, com isso, mui-
to nos congratulamos.

Mas o trabalho não está concluído, eviden-
temente. Por ora, consideramos que é de rele-
var o trabalho feito: consolidação das estruturas
pétreas, passadiços de madeira, painéis infor-
mativos, limpeza do casal saloio, arrumação das
muitas pedras que por ali andavam espalhadas,
construção de pequeno edifício com sanitários
e primeira fase do alargamento e pavimenta-
ção do parque de estacionamento.

Aguardamos, agora, a fase seguinte: cria-
ção de um centro interpretativo, construção de
uma plataforma elevada para observação – que
possibilite visitas seguras e impeça a deambu-

lação de visitantes sobre a parte mais significa-
tiva do monumento – e continuação das esca-
vações.

Como é próprio das estações arqueológi-
cas há ainda muito a procurar, investigar, estu-
dar.

Publicações

Esta associação tem vindo a fazer um esfor-
ço considerável na edição de textos de divulga-
ção do nosso património. Recordamos aos nos-
sos leitores que há um ano foi publicado o livro
sobre a Casa Hipólito e, na passada semana, o
nº 1 dos Cadernos do Património.

Adquirir estes livros é uma forma de apoiar
o trabalho da associação e, ao mesmo tempo,
de divulgar o nosso Património Cultural.

Nota: texto escrito de acordo com a antiga ortografia

Continuar
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DD
Jantar de Natal da Casa do Benfica

A Casa do Benfica de Torres Vedras organiza amanhã, dia 15, o seu jantar
de Natal, com música e animação. A festa começa pelas 20 horas e as ins-
crições podem ser efetuadas na própria sede da Casa do Benfica, na Rua
Teresa de Jesus Pereira.

desporto@badaladas.pt

Catarina Jaleco
chamada à Seleção

A jogadora do Torreense,
Catarina Jaleco, está convocada
para o estágio da Seleção
Nacional Feminina de Sub16,
que entre os dias 17 e 20 se
vai realizar em Quiaios. Neste
primeiro estágio da temporada
para a equipa das quinas a
treinadora Susana Bravo
chamou 25 jogadoras de 15
clubes diferentes. O SCU
Torreense está representado
através de Catarina Jaleco, uma
polivalente dentro das quatro
linhas. A Seleção de Sub16
Feminina tem agendadas,
durante a estadia em Quiaios,
quatro sessões de treino e um
jogo de preparação marcado
para dia 19, às 15 horas, frente
ao GC Figueirense sub14.

Resultados das
equipas do
Torreense
Seniores B: Povoense, 5 -
Torreense, 2. Seniores
Femininos: Sintrense, 5 -
Torreense, 0. Juniores A:
Torreense, 3 - Real, 3. Juniores
B: Tires, 3 - Torreense, 1.
Juniores Femininos: Torreense,
0 - Benfica, 7. Juvenis A:
Torreense, 9 - Cacém, 2.
Juvenis B: Torreense, 0 -
Sobreirense, 0. Juvenis
Femininos: Torreense, 0 -
Benfica, 9. Iniciados A:
Torreense, 0 - Estoril, 2.
Iniciados B: Casalinhense, 2 -
Torreense, 0. Infantis A:
Torreense, 0 - Ponte Friels, 4.
Infantis B: Torreense, 5 -
Alverca, 1. Infantis C:
Livramento, 5 - Torreense, 1.
Benjamins A: Carregado, 1 -
Torreense, 9. Benjamins B: U.
Atalaia, 3 - Torreense, 1. Futsal:
Arranhó, 0 - Torreense, 1.

Voleibol do Sporting Clube de Torres

Equipas mostram qualidade

RUI SANTOS

Neste fim de semana o voleibol do Sp. Torres jo-
gou em Lisboa e Torres Vedras. A equipa femini-
na disputou a segunda jornada da segunda fase
no campo do Clube de Voleibol de Lisboa e a
equipa masculina recebeu o Sport Lisboa e Ben-
fica.

As juniores apresentaram-se com bom nível
de voleibol no primeiro parcial do jogo. Jogaram
concentradas e conseguiram apresentar qualidade
face às jogadas adversárias, conseguindo manter o
set equilibrado até ao fim, perdendo-o por 25-23
por pormenores mínimos, como o próprio marca-
dor indica. Contudo, no segundo e terceiro par-
ciais o rumo mudou e as torrienses não conse-
guiram manter a fluidez de jogo até então de-
monstrado, tão trabalhado e demonstrado nos
treinos, e tiveram de andar sempre atrás do mar-

cador. Como tal, perderam os parciais por 25-15
e 25-18.

Para este jogo foram convocadas as atletas:
Sofia Cabaça, Sara Smith, Beatriz Rodrigues, Bea-
triz Portela, Ana Santos, Maria Firmo, Catarina
Tordo, Raquel Silva e Carolina Vieira.

A equipa masculina iniciou a segunda volta do
campeonato regional contra a formação mais for-
te do grupo que, até à data, só perdeu um set. Co-
meçando o jogo numa rotação que não favoreceu
os atributos dos seus atletas, o Sp. Torres teve
muitas dificuldades para impor o seu jogo. Depois
de um início avassalador de 1-9, nunca mais con-
seguiu recuperar e perderam-no por 9-25.

No segundo parcial o rumo do jogo mudou.
Os torrienses organizaram-se e conseguiram apre-
sentar-se muito nivelados com o seu forte adver-
sário e discutiram o parcial até aos últimos mo-
mentos. Estando, por muitas vezes, à frente do

marcador, os poucos erros individuais que come-
teram acabaram por ditar um desfecho desfavo-
rável de 25-23, num parcial em que realmente
conseguiram demonstrar o seu valor.

No terceiro set o Benfica voltou a entrar muito
forte com um parcial de 4-10, deixando os torrien-
ses também eles atrás do marcador. O jogo ter-
minou com 14-25. No entanto, ficou provado que
quando concentrados, podem lutar com qualquer
equipa do seu campeonato.

Foram convocados os atletas: Mauro Alves,
Hugo Santos, José Marques, José Filipe, Gonçalo
Ferreira, André Souto, Tomás Duarte, Henrique
Correia, Tiago Escalda e Rodrigo Gaspar.

Na próxima jornada a equipa feminina deslo-
ca-se a Belém para defrontar o Belenenses, dia 17,
às 17h. Já a equipa masculina só volta a competir
em 2019 frente ao Clube Nacional de Ginástica
no seu reduto, dia 6 de janeiro, às 17 horas.

DR

Equipa de juniores masculinos do Sp. Torres perdeu com o Benfica
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Futebol: Campeonato de Portugal, série C (14ª jornada)

Segunda vitória afasta crise de resultados
JOAQUIM RIBEIRO

[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

Jogo no Complexo Desportivo de Alverca.
Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

ALVERCA 1

André Marques; Beto Baptista (Breno, 60),
Miguel Lopes (João Gonçalo, 75), Hugo Grilo
e Vinicius Trinca; Tiago Honrado (André Ga-
lamba, 60), Rafa Castanheira (cap.) e Ricardo
Apolinário; Fábio Freire, José Semedo e Elton
Rosário.

Treinador: Pedro Capucha.

TORREENSE 2

Nuno Hidalgo; Tomás Silva (Shen Wang,
75), Fábio Santos (cap.), Danilson e Ma Chao;
Serifo Djaló, André Perre (Léo, 72), Tiago Es-
gaio e Rui Batalha; Pedro Bonifácio e Zhang
Cheng (Mamadu Camará, 80).

Treinador: Rui Narciso.

Ao intervalo: 0-1.
Golos: Tiago Esgaio (30), Zhang Cheng (58)

e José Semedo (80, g.p.).
Disciplina: cartão amarelo para Rafa Casta-

nheira (32), Tiago Honrado (54) e Tiago Esgaio
(62).

Depois de um período menos feliz, o Tor-
reense consegue alcançar duas vitórias segui-
das no campeonato, agora no terreno do Al-
verca, o que parece indiciar que os momentos
menos bons já pertencem ao passado.

Primeiro golo da partida à meia-hora de jo-
go. Canto a favor do Torreense, a defensiva ri-
batejana afasta o esférico, mas há uma segun-
da vaga do ataque torriense, com Fábio Santos
a cruzar para o interior da área e Tiago Esgaio

surge a cabecear com oportunidade para o
fundo da baliza da turma da casa.

Ao intervalo a vencer, o Torreense entrou
no segundo tempo mais vigilante defensiva-
mente, mas nem por isso menos atento às oca-
siões para aumentar a diferença no marcar, o
que acabou por acontecer, aos 58 minutos.
Lance de contra-ataque a lançar Zhang Cheng
em corrida, ele que, sendo de estatura muito
elevada não é muito rápido. Por isso viu Rui
Batalha a desmarcar-se na extrema esquerda e
tentou, muito provavelmente, colocar-lhe a bo-
la. Só que o cruzamento saiu em direção à
baliza contrária, passando por cima do guarda-
-redes André Marques, e acabou por ser um
grande golo de fora da área.

O Alverca ainda assustou, ao reduzir a di-
ferença para 1-2 na marcação de um pontapé
de castigo máximo por José Semedo, a pena-
lizar falta assinalada pelo árbitro de Shen Wang
sobre João Gonçalo. Mas o marcador não so-
freu mais alterações e o Torreense encaixou os
três pontos.

No próximo domingo prevê-se um jogo
mais complicado no Estádio Manuel Marques,
frente ao Sintrense. A equipa de Sintra, contu-
do, está a atravessar uma fase menos positiva,
ao contrário do Torreense, que está em cres-
cimento. O Sintrense já esteve no primeiro lu-
gar da classificação, mas neste momento está
apenas um lugar acima do Torreense, em quar-
to lugar, com 26 pontos, mais um somente
que o Torreense.

JR

Tiago Esgaio marcou o primeiro golo da vitória do Torreense em Alverca

Futebol: Campeonato Distrital Pro-Nacional (12ª jornada)

Ponterrolense vence dérbi concelhio
Jogo no Complexo Desportivo do Ponterrolen-
se, na Ponte do Rol.

Árbitro: Miguel Rodrigues (AF Lisboa).

PONTERROLENSE 2

Sérgio Nobre; Diogo Bento (Demétrio Car-
valho, 34), Rodrigo Mateus (cap.), Manu e
João Correia; Gerson Landim (Délcio Manuel,
90+4), Nanino Fernandes e Rivelino Sousa (Nu-
no Montrond, 62); Dinis Antunes (Ricardo Ta-
vares, 41), Jonas e Rui Ferreira (Sandro Men-
donça, 62).

Treinador: João Paulo.

COUTADA 0

Gonçalo Torcato; João Bernardes, Lucas
(Nando Lupeta, 78), Íman e Marcelo Santos;
Pepe, Daniel Cardona e André Matos; Russo
(Bruno Rodrigues, 45), Dinis Franco e Belico
(cap.) (Juan Saldarriaga, 55).

Treinador: Rúben Franco.

Ao intervalo: 1-0.

Golos: Rivelino Sousa (15) e Nuno Mon-
trond (90+5).

Disciplina: cartão amarelo para Rui Ferreira
(22), Manu (28), Sérgio Nobre (47), Bruno Ro-
drigues (81) e Jonas (90+2).

Jogo sempre emotivo entre duas equipas
bem organizadas do concelho de Torres Ve-
dras, ambas colocadas a meio da tabela da
classificação do principal campeonato da Asso-
ciação de Futebol de Lisboa.

O Ponterrolense tem mais experiência nos
campeonatos superiores do nível distrital, já
com uma passagem pelos nacionais (antiga 3ª
Divisão Nacional) e vencedor de três Taças AFL.
O clube da Coutada aparece no topo do fute-
bol distrital mais recentemente, mas igualmen-
te com êxito, uma vez campeão da 2ª Divisão
e outra da 1ª Divisão e vencedor da Taça AFL
do ano passado, que lhe permitiu participar na
Taça de Portugal deste ano, tendo sido elimi-
nado pelo Torreense.

No jogo do passado domingo o Ponterro-
lense chegou à vantagem na primeira parte,
por Rivelino Sousa, que rematou com sucesso
de cabeça na marcação de um pontapé de
canto. No segundo tempo Nuno Montrond,
que entrou para o lugar de Rivelino, marcou o
segundo para a sua equipa num bom remate
de fora da área.

Na classificação o Ponterrolense distanciou-
-se e subiu ao sétimo lugar, com 19 pontos;
enquanto a Coutada manteve o 10º posto, com
16 pontos.

Na próxima jornada, domingo, a Coutada
recebe o “lanterna vermelha” Águias Musguei-
ra e o Ponterrolense vai ao campo do Alta de
Lisboa, nono classificado.

Ponte do Rol TV

Fase do jogo entre o Ponterrolense e a Coutada com bastante público
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Atletismo: Corta-Mato de Abertura da AAL

Troféu José Manuel Francisco

No próximo sábado, dia 15, a partir das 15 horas, o Parque Verde da
Várzea, junto ao polidesportivo, irá acolher mais uma prova federada de
qualidade. Trata-se do Corta-Mato de Abertura da AAL, que simulta-
neamente promove o Troféu José Manuel Francisco, em homenagem
da Associação de Atletismo de Lisboa ao homem que consegue trazer
para o concelho de Torres Vedras este importante corta-mato ao longo
de 20 anos consecutivos. Será porventura o reconhecimento da AAL
da persistente luta que sempre colocou nos calendários da associação
para em cada época este evento acontecer em Torres Vedras.

As provas serão o dois em um: prova federada, o Corta-Mato de
Abertura da AAL; e prova aberta a populares, o Troféu José Manuel
Francisco. Será também uma prova pontuável para o Campeonato Mu-
nicipal e estão previstos cerca de cinco a seis centenas de atletas nesta
jornada de atletismo.

O programa terá início às 15 horas e prolonga-se com provas para
todas as categorias até à 16h30, havendo prémios individuais e cole-
tivos para os melhores de cada categoria. Em expetativa uma excelente
jornada desportiva.

Atletismo da Casa do Benfica de Torres Vedras

Cross da Fonte Grada e GP
Natal em Lisboa

Este fim de semana uma vez mais a equipa de atletismo da Casa do
Benfica de Torres Vedras esteve presente em duas competições. No dia
8, no Cross da Fonte Grada, a equipa teve excelentes prestações indivi-
duais e venceu coletivamente sendo a quinta vitoria em cinco jornadas
do Campeonato Municipal.

No dia 9 no GP de Natal em Lisboa a Casa do Benfica teve 16 atle-
tas presentes nos 10km e quatro nos 4km ( juvenis), com destaque para
grande parte dos mesmos mas a realçar a melhor classificação do grupo
para Victor Cerqueira e o segundo lugar e pódio do atleta M45 Fran-
cisco Pedro.

Atletismo

Dolce Furadouro com seis
pódios em dois dias

Município distinguido segundo ano consecutivo

Torres Vedras “Amigo
do Desporto”

RICARDO FERREIRA

Entre estrada, corta mato e trail, a Dolce Furadouro este-
ve presente em três provas bastante distintas neste últi-
mo fim de semana.

No sábado, dia 8, foi dia de participar no Cross da
Fonte Grada, prova integrada no Campeonato Municipal
de Torres Vedras. Prova curta onde os atletas testaram o
seu ritmo e agilidade. Três pódios alcançados pelos três
atletas que estiveram presentes. Em seniores femininos,
um primeiro lugar da atleta Carina Ferreira, seguindo-se
no pódio a Sónia Santos com o segundo lugar. Também
presente nesta prova e a subir ao pódio esteve Valter
Bernardes com um segundo lugar no escalão.

Domingo foi dia de estreia de um novo elemento na
equipa. Jorge Agria participou nos 15km do Trail Run

Maxial Matacães, prova que conta já com a sua quarta
edição. O novo atleta obteve o primeiro lugar no escalão
e sexto lugar na geral.

Também neste evento foram conhecidos os resulta-
dos do Circuito Regional Turres Trail, composto por sete
provas realizadas na zona Oeste. Carolina Pereira desta-
cou-se tendo obtido um primeiro lugar no seu escalão e
ainda um terceiro lugar geral feminino.

Para finalizar o fim de semana concorrido, a equipa
participou no 61º Grande Prémio de Natal, uma das pro-
vas mais antigas de estrada de Portugal. Márcio Pimenta
(43:28 - 691º geral), Francisco Julião (47:57 - 1.312º ge-
ral), Paulo Paredes (48:59 - 1.489º geral) e Sónia Santos
(56:30 - 2.575º geral) representaram a Dolce Furadouro
numa prova que desfila por várias ruas emblemáticas da
nossa capital.

O Município de Torres Vedras foi distinguido, pelo se-
gundo ano consecutivo, como “Município Amigo do Des-
porto”, numa cerimónia que decorreu no dia 29 de no-
vembro, em Rio Maior.

Promovido pela Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto - APOGESD e pela Cidade Social, o programa
“Município Amigo do Desporto” distinguiu, em 2018, 88
municípios portugueses pelas boas práticas na promoção
da atividade física e do desenvolvimento desportivo.

Este programa constitui um grupo de boas práticas e

de formação em relação ao modelo de intervenção dos
municípios na criação de ações que potenciem a ativida-
de física regular e o desenvolvimento desportivo portu-
guês. Trata-se, também, de um sistema de reconheci-
mento público, através da atribuição do galardão “Muni-
cípio Amigo do Desporto”.

Na cerimónia de entrega do diploma e da bandeira
esteve em representação do Município o chefe da Divi-
são de Educação e Atividade Física da Câmara Municipal
de Torres Vedras, Rodrigo Ramalho.

DR

Atletas da equipa Dolce Furadouro no Cross da Fonte Grada
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Comissão de
Certificação visitou

Torreense
A equipa da Comissão de

Certificação da Federação

Portuguesa de Futebol e a

Subcomissão de Certificação

da Associação de Futebol de

Lisboa realizaram, no dia 7, a

primeira visita técnica ao SCU

Torreense no âmbito do

processo de certificação como

entidade formadora.

Quatro meses após o início do

objetivo e após a apreciação

positiva ao manual entregue no

final de outubro, o Torreense

teve mais um dia importante

nesta etapa de certificação.

Uma visita que agradou a toda

a Comissão de Certificação,

conforme nos referiu José

Couceiro (diretor técnico

nacional) e um dos 12

elementos que estiveram nesta

reunião de trabalho. “O

Torreense tem um processo com

qualidade, que nos agradou.

Evidentemente que ainda

haverá toda a continuação

deste processo mas a visita foi

extremamente satisfatória para

nós vermos a capacidade e

qualidade que o Torreense está

a desenvolver. O Torreense

sempre foi um clube que olhou

para os seus jovens praticantes e

está no bom caminho”, referiu.

Nesta segunda fase do

processo de certificação estão

envolvidos 860 clubes e o

Torreense foi o primeiro da

AFL a receber a visita. Neste

processo o Torreense é

chefiado por Fernando

Agostinho (diretor do futebol

de formação e da entidade

formadora), com a coordenação

técnica de Renato Fernandes.

Basquetebol:
equipas da Física

Nacional da 1ª Divisão: Física,

77 - Portimonense, 73.

Seniores Femininos: Física, 31 -

Queluz, 88. Sub-19 Femininos:

Q. Lombos, 119 - Física, 38.

Sub18 Masculinos: Física, 53 -

Salesianos OSJ, 68. Sub13

Masculinos: Física, 82 -

Salesianos Estoril, 31.

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

Pela primeira vez o Sport Clube União Torreense
organizou um jantar de Natal para todos os seus
atletas, técnicos, pais, associados e demais envolvi-
dos nas atividades do clube.

Foi no passado dia 7, no Pavilhão Multiusos da
Expotorres, e juntou cerca de 800 pessoas num
convívio que praticamente encheu o recinto. O
sucesso acabou por surpreender os próprios orga-
nizadores do evento, que ainda recebeu muitas
inscrições à última hora e chegou a haver cons-

trangimentos no serviço da refeição. Mas houve
comida para todos e o problema foi ultrapassado.

Nos discursos, o presidente da direção, Mário
Miranda, destacou a visita técnica, nesse mesmo
dia, da Comissão de Certificação da Federação Por-
tuguesa de Futebol, com vista à certificação do Tor-
reense como entidade formadora. O dirigente real-
çou ainda que a o clube pretende realizar anual-
mente duas grandes festas, uma delas a festa de
Natal e a outra a gala do Torreense, que já teve lu-
gar o ano passado.

Francisco Martins, presidente da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, deu

os parabéns à atual e às anteriores direções do
Torreense, pelo trabalho desenvolvido até agora,
que conduziu à presença de um tão grande nú-
mero de sócios, atletas e simpatizantes.

O vereador Bruno Ferreira, da Câmara Muni-
cipal de Torres Vedras, optou por recordar os seus
tempos de atleta do clube para sublinhar os valo-
res recebidos pelo Torreense, “lições e lembranças
que ficam na nossa memória para toda a vida”.

A animação do jantar esteve a cargo da escola
de acordeões da Carvoeira. O jantar teve também
um cariz solidário, através dos barretes de Natal a
favor da Cruz Vermelha.

JR

Jantar de Natal do clube no pavilhão multiusos

Torreense juntou 800 pessoas

Enchente no primeiro jantar de Natal do SCU Torreense

A participação nas 24 Horas de
todo o terreno Vila de Fronteira
da equipa 4L Evolution Race
Team ao fim de 10 anos, foi o
alcançar de um sonho de um
grupo de amigos e entusiastas
desta disciplina. A participação
foi ainda um sucesso maior de-
pois da vitória na categoria pro-
moção B e os pilotos Samuel
Lima, Mário Delgado, Luís Me-
lo e Pedro Baptista conseguirem
classificar a robusta Renault 4L
na 55ª posição da geral. 

Face ao sucesso alcançado
vem a equipa agradecer a to-
dos os envolvidos no projeto,
passando pelos amigos, patro-
cinadores, clubes representados
e pelo Munícipio do Cadaval.

DR

Automobilismo: 24 Horas AFN Vila de Fronteira 2018

Equipa do Cadaval voltou a participar
na prova dez anos depois

Equipa com o Renault 4L que competiu nas 24 Horas de Fronteira
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basquetebol.
15/12 - Nacional 1ª Divisão, Zona Sul (11ª): Chamusca BC
- Física.

futebol profissional.
14/12 - Liga Portuguesa (13ª): Portimonense - V. Setúbal,
Sp.Braga - Feirense. Liga Revelação (17ª): Belenenses SAD
- Estoril.
15/12 - Liga Portuguesa (13ª): Chaves - Moreirense, Boa-
vista - Tondela, D. Aves - V. Guimarães, Santa Clara - FC
Porto. Liga Pro (12ª): P. Ferreira - FC Porto B, Mafra - Lei-
xões, Varzim - Penafiel, Benfica B - Oliveirense.
16/12 - Liga Portuguesa (13ª): Rio Ave - Belenenses SAD,
Marítimo - Benfica, Sporting - Nacional. Liga Pro (12ª): Es-
toril - Farense, V. Guimarães B - Ac. Viseu, Sp. Covilhã -
Arouca, C. Piedade - Sp. Braga B.
17/12 - Liga Pro (12ª): Académica - Famalicão.

futebol nacional.
16/12 - Campeonato de Portugal, série C (15ª): Torreense
- Sintrense, Caldas - Vilafranquense, Ol. Hospital - Alcains,
Loures - Fátima, Peniche - Anadia, B.C. Branco - Sertanense,
Nogueirense - U. Leiria, Mação - Santa Iria, Oleiros - Alver-
ca.
19/12 - Taça de Portugal (oitavos): FC Porto - Moreirense,
Montalegre - Benfica, Sporting - Rio Ave, Feirense - P. Fer-
reira, D. Aves - Chaves, Leixões - Tondela, V. Setúbal - Sp.
Braga, Boavista - V. Guimarães.

futebol feminino.
15/12 - Nacional 2ª Divisão (11ª): Torreense - U. Almeirim.
Nacional S19 (10ª): Torreense - Rio de Mouro. Distrital S17
(8ª): Torreense - U. Almeirim.

futebol distrital.
16/12 - Pro-nacional (13ª): Coutada - Águias Musgueira,
Alta de Lisboa - Ponterrolense. Divisão Honra S1 (13ª): So-
breirense - Alcainça, Carregado - Arneiros. 1ª Divisão S1
(11ª): A dos Cunhados - Alverca B, Torreense B - Santa Ma-
ria, Alenquer - Monte Agraço.

futebol jovem.
15/12 - Nacional Juniores 2ª Divisão, série D (13ª): Vila-
franquense - Torreense. Distrital Honra Juniores (11ª): Tor-
reense B - Fut. Benfica. Distrital 1ª Divisão Juniores (11ª):
Sanjoanense - Coutada. Distrital 2ª Divisão Juniores (11ª):
V. Pinheiro - Pedra, Castanheira - Sobreirense, Monte Agra-
ço - Cadaval, Encarnacense - A dos Cunhados.
16/12 - Nacional Iniciados, Manutenção, série E (4ª): Oei-
ras - Torreense. Distrital Honra Juvenis (11ª): Sporting B -
Torreense. Distrital 2ª Divisão Juvenis (11ª): EAS Turcifal B
- Ota, Povoense B - Arneiros, A dos Cunhados - Coutada,
Casalinhense - Monte Agraço, Cadaval - Torreense B, So-
breirense - Carregad B. Distrital Honra Iniciados (11ª): EAS
Turcifal - Cascais. Distrital 2ª Divisão Iniciados (11ª): Azam-
buja - Cerca, Torreense B - Sobreirense, Monte Agraço -
Casalinhense, Ponterrolense - Alenquer, Ota - EAS Turcifal
B, Arneiros - Encarnacense.

futsal.
15/12 - Distrital 1ª Divisão (12ª): Torreense - Ac. Johnson,
Mira Sintra - Monte Agraço.
20/12 - Divisão Honra Distrital Feminino, Ap. Campeão
(4ª): Carnide - Arneiros.

hóquei em patins.
15/12 - Nacional 2ª Divisão, Zona Sul (10ª): Candelária -
Física.
16/12 - Nacional 3ª Divisão, Zona Sul A (11ª): Vilafran-
quense - Sp. Torres.

voleibol.
15/12 - Regional Juniores Fem., 2ª fase (3ª): Belenenses B
- Sp. Torres.

agenda desportiva Futsal de formação

Casa do Benfica

Traquinas: CBTV, 8 - Urban Park, 1; CBTV, 2 - S. Brás,
0. Benjamins: Azambuja, 2 - CBTV, 1. Alinharam: João
Ferreira, Leonor Poças, Francisco Martins, Tomás Santos,
André Passos, Martim Martins, Tiago Medina (1), Tiago
Soares e Manuel Martins. Infantis: CBTV, 1 - Vilarense,
0. Alinharam: Rui Alexandre, Martim Rodrigues, Afonso
Fonseca, Bruno Mota, Rafael Julião (1), Diogo Cardoso,
David Espirito Santo, Dinis Franco e Gonçalo Santos. Ini-
ciados: Alhandra, 6 - CBTV, 1. Alinharam: Lourenço Cri-
sóstomo, Bernardo Basílio (1), Ilie Negara, David Pinhei-
ro, Gonçalo Lourenço, David Lucas, Tomás Serra, André
Baptista, João Maria Carvalho e Pedro Siragusa. Juvenis:
Liberdade AC, 5 - CBTV, 1. Alinharam: João Guerra, Fá-
bio Gomes, André Francisco, Daniel Ilhéu, Francisco Ro-
drigues (1), Gonçalo Silva, João Cunha, João Fortunato,
Pedro Pinheiro, Rodrigo Rodrigues e Tomás Santos.

Sporting de Torres

Traquinas: Próximo jogo dia 15, 11 horas, SCT - UAP.
Benjamins: SCT, 6 - Forte da Casa, 1. Alinharam: Antó-
nio Fialho, Gonçalo Santos, Margarida Macieira (2), Di-
nis Pereira (1), Miguel Pinto (1), Manuel Conchinhas (1),
Gustavo Frajmowicz (1), Rafael Gameiro, Lara Damil,
Santiago Marrafa e Diogo Abreu. Próximo jogo dia 16,
11 horas, CPCD - SCT. Infantis: Milharado, 5 - SCT, 9.
Alinharam: Rodrigo Santos, Afonso Chumbo, Guilher-
me Porta, Tomás Justino, Vicente Guia, Rafael Estevão,
Santiago Barradas, Vicente Vagaroso, Bernardo Mota,
Pedro Nobre, Tiago Lucas e Rodrigo Marcelino. Próxi-
mo jogo dia 15, 17 horas, SCT - CP Arcena. Iniciados:
SCT, 4 - Sassoeiros, 1. Alinharam: Timóteo Santos, To-
más Rodrigues, Nuno Lima, Bernardo Nunes, Miguel
Ângelo, Duarte Lucas, Hugo Santos, Eduardo Carriço,
Rodrigo Ferreira, João Bertolo, Pedro Saloio e Pedro
Duarte. Próximo jogo dia 15, 17 horas, Q. Lombos -
SCT. Juvenis: AMSAC, 4 - SCT, 1. Alinharam: Tomás,
Phillip, João, Leo, Kayk, Miguel, Dinis, Rodrigo, Fran-
cisco, Mário, Pedro e Hugo. Próximo jogo dia 15, 17
horas, Q. Lombos - SCT. Juniores: SCT, 3 - Vilarense, 2.
Alinharam: Alexy, Zé Diogo, Cunha (1), Rodrigo, Marco
(1), Gerson, Berna (1), Ferraz, Gustavo, Rafa e Rosa. Pró-
ximo jogo dia 5 de janeiro, 19 horas, Alenquer Real -
SCT.

Hóquei em patins

Equipas do Sp. Torres

Nacional da 3ª Divisão: Alenquer, 5 - SCT, 7. Jogaram:
Rogério Silva, Carlos Santos, André Pereira, Frederico
Pacheco (3), Nuno Lopes (1), Bernardo Mestre, Tiago
Carvalho, Francisco Granadas (3), Hernâni Bastos e Hél-
der Capinha. Próximo jogo dia 16, 19 horas, Vilafran-
quense - SCT.
Mini-Hóquei Bambis: Oeiras, 0 - SCT, 7; SCT, 15 - Paço
d’Arcos, 0; SCT, 3 - Oeiras A, 2. Jogaram: Afonso Costa,
Bernardo Abreu, David Gomes, Rodrigo Loureiro e Leo-
nor Inácio. Benjamins: SCT, 4 - Benfica, 1. Jogaram: To-
más Antunes, Ricardo Silva, Santiago Cândido (2), Brau-
lio Nicolau, Gustavo Silvestre, André Gomes, Afonso
Pratt, João Monteiro (2), Guilherme Cardadeiro e Rafael
Bologan. Próximo jogo dia 5 de janeiro, Salesiana - SCT.
Escolares: SCT, 8 - Oeiras B, 0. Jogaram: Gustavo Pon-
tes, Ricardo Quaresma, Santiago Ferreira (3), Martim Va-
za, Pedro Veloso (1), Matilde Granadas (1), Mário Ani-
ceto (1), Vasco Gonçalves (1), Tomás Caetano e Rui San-
tos. Próximo jogo dia 16, 12 horas, SCT - HC Sintra.
Sub13: SCT, 3 - Benfica B, 1. Jogaram: Martim Santiago,
Santiago Branco, Henrique Serrano, Afonso L. Pereira
(1), Afonso Santiago (1), João Santos, Afonso Pereira (1),
Dinis Lourenço, Diogo Marques e Rodrigo Brás. Sub15:
Salesiana, 7 - SCT, 4. Jogaram: Rodolfo Ribeiro, Manuel
Ourique (1), André Caldeira, Rafael Cortiço (1), Gustavo
Teles, Bernardo Domingues (1), Tiago Tojal, Carlos Cen-
teio (1), João Ribeiro e Rodrigo Brás. Sub20: SCT, 7 -
Nafarros, 3. Jogaram: Francisco Ponte, Duarte Reis (1),
Gonçalo Deus, Tomás Domingos, João Maia (1), Hélder
Capinha (1), Pedro Matos (1), Rodrigo Teófilo, Xavier Ba-
sílio (3) e Afonso Capinha. Próximos jogos dia 14,
21h30, HC Sintra - SCT; dia 16, 19 horas, SCT - Mur-
ches.

Prémio “fair play”
Os sub20 da Física jogaram frente ao Massamá no dia
2 para o Campeonato Distrital. Num lance de disputa
de bola esta saiu fora do campo. O árbitro não sabia a
quem pertencia e ambos os atletas (pela Física, Diogo
Miranda; e pelo Massamá, Pedro Lourenço) disseram
que pertencia ao adversário. Ambos receberam o cartão
branco de “fair play”.

Resultados
da Física
Nacional da 2ª Divisão: Fí-
sica, 4 - HC Sintra, 2. Sub
20: Física, 4 - Sp. Tomar, 1.
Sub15: Física, 3 - HC Sintra,
7. Sub13: Física A, 9 - Paço
d’Arcos, 2; Parede, 1 - Física
B, 5. Benjamins: Física, 13 - Vilafranquense, 5. Escolares:
Tojal, 1 - Física, 8.
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Olá amiguinhos!

Venham descobrir nesta página infantil muitas aven-
turas para ler e divertir!

LAURA RODRIGUES
[ educadora de infância ] ILUSTRAÇÃO DE CARLA ANTUNES

II
Ora viva! O Natal está à porta, cheira a alegria, a paz e serenidade.

Hoje o jornal tem para ti uma história que já publicámos noutros tempos. É sobre quatro velinhas…
É uma história com sucesso garantido. Esperamos que gostes!

Era uma vez…

As quatro velas
Era uma vez quatro velas de Natal. Esta-
vam muito calmas a arder, quando uma
delas falou:

– Sabem amigas, eu adoro o Natal, mas...
já ninguém me liga! Eu simbolizo a Paz,
mas o mundo anda doidinho em confusão
de compras e em mim ninguém repara!
Estão tão embrulhadas no egoísmo e em
competir que a serenidade já não faz sen-
tido. Estou tão desiludida que me vou apa-
gar… – e num pequeno sopro a velinha
apagou-se!

A segunda vela entristecida com o acon-
tecimento também desabafou:

– Velinhas, eu sou a Fé… imaginem! Os
meninos da terra só pensam no Pai Natal e
nos presentes e ninguém quer pensar e
festejar o aniversário do Menino Jesus…
por isso não faço qualquer sentido hoje!
Estou tão cansada que me vou apagar… –
e diminuindo devagarinho a vela da Fé
apagou-se.

A terceira e quarta vela ficaram dece-
cionadas, nem queriam acreditar que as
amigas tinham ido embora aborrecidas
com o espírito do Natal que se vivia nos
dias de hoje.

– Sabes velinha, acho que as outras ami-
gas têm razão para estar tristes com o Na-
tal. Já nada faz sentido. Eu sou a vela do
Amor, e que linda que eu era! As famílias
reuniam-se à mesa, partilhavam alegrias e
tristezas, saboreavam comidas caseiras e
doavam amor com gestos de ternura, ami-
zade e muito colinho. Mas hoje… aprovei-
tam a época para ir de férias, viajar, fazer
almoços em restaurantes e…tentam com-
prar o afeto com presentes caríssimos! Es-
tou tão cansada que me vou apagar… – e

soprando levemente como um ventinho
frio a luz do Amor desapareceu também.

Nesse momento entrou uma criança,
chamava-se Emanuel. Com o sorriso do-
ce da vida ficou muito impressionado ao
ver as velas apagadas e questionou a
quarta vela:

– Velinha, velinha! Porque foram as ou-
tras embora? Assim não tem graça. Preci-
samos delas…

– Emanuel, não tenhas medo! Eu sou a
vela da Esperança. Acredito que as crian-
ças do mundo irão festejar com alegria o
nascimento de Jesus! Elas irão este Natal
elaborar lindos presépios! Doar alguns dos
excessos dos brinquedos recebidos. Elas
serão anjos na terra ensinando o verdadei-
ro espírito natalício! Eu acredito, porque
sou a vela da Esperança!

– Gostava tanto velinha! – exclamava com
ternura o Emanuel.

– Escuta Emanuel, pega-me ao colo, eu
própria acenderei as minhas outras ami-
guinhas! Tenta querido!

E num gesto de ternura, o Emanuel se-
gurou firmemente a vela Esperança e
esta selou um beijo mágico com a vela da
Paz, com a vela da Fé e com a vela do
Amor.

Foi fabuloso… a Esperança lançou de
novo o brilho do Natal sobre todas as crian-
ças e no dia 25 de dezembro, estavam to-
das elas na Casa de Jesus a festejar o seu
aniversário, partilhando!

Feliz Natal…

Original “As quatro velas”
http://pt.shvoong.com

Adaptação de Laura Rodrigues

Algumas sugestões
A palavra para pensar esta semana é… PARTILHA.
Fala sobre ela na tua escola, em casa, mas sobretu-

do coloca-a em prática… por favor!

Aqui ficam figuras para decorar e aplicar no teu
presépio…

Um Santo e Feliz Natal para todos!
E não te esqueças… este Natal põe Jesus no coração!

CONVITE

A minha festa de aniversário
será dia 25 de dezembro

numa igreja pertinho de ti.
Não faltes! És muito

importante para mim!

Menino JESUS
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Para desopilar...
- Senhor doutor, o meu marido tem a mania que é um candeeiro de mesa

de cabeceira.
- Não faça caso, deixe-o ser o que ele quiser...
- Mas, ó senhor doutor, quem é que consegue dormir toda a noite com a luz

acesa?!
PP

Haja saúde

As vantagens do mel

Esta preciosa matéria proporciona grande quantidade de açúcar e ou-
tras substâncias alimentícias sob uma forma bastante fácil de digerir e
de assimilar: não irrita o estômago e atravessa-o com rapidez sem ser
dirigido por ele, mas sim pelo intestino como todos os açúcares; e,
graças aos princípios que o constituem, é facilmente assimilado pelo
tubo digestivo, sem o sobrecarregar muito tempo como costumam

fazer as frutas açucaradas. É altamente nutritivo por ser constituído,
na quase totalidade do seu peso, por substâncias assimiláveis. 

Outra vantagem do mel é a de reagir como ligeiro laxante. 
Alguns médicos recomendam-no contra a insónia, receitando duas

colheres dele num copo de água para dormir tranquilamente toda a
noite.

DR

efemérides

1799
Morre, aos 67 anos, George Washington,
primeiro presidente dos EUA.

1911
O explorador norueguês Roald Amundsen
atinge o Pólo Sul.

1918
Sidónio Pais, 4º presidente da República
Portuguesa, é assassinado em Lisboa, junto à
estação do Rossio, com 46 anos. 
Canto e Castro assume a Presidência
interinamente.

1927
O Reino Unido reconhece a independência
do Iraque.

1939
A URSS é expulsa da Sociedade das Nações.

1947
É inaugurado o Estádio Santiago Bernabéu
do Real Madrid, concebido pelos arquitetos
Luis Alemany Soler e Manuel Muñoz
Monasterio.

1952
Morre, com 75 anos, o escritor português
Teixeira de Pascoaes, pseudónimo literário de
Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos.

1955
Portugal é admitido nas Nações Unidas. 

1960
A assembleia-geral da ONU aprova a
Declaração Anticolonialista.

1962
A assembleia-geral da ONU condena a
atuação de Portugal em Angola e reclama o
reconhecimento imediato do direito dos
povos à independência, assim como o fim de
todos os atos de repressão pelo Governo de
Oliveira Salazar.

1970
A assembleia-geral da ONU condena a
utilização de agentes químicos e biológicos
contra as populações dos territórios sob
administração portuguesa.

2004
É inaugurada a ponte Millau, a mais alta do
mundo (393m), nos Pirinéus franceses. Um
projeto do arquiteto Norman Foster.

receitas

Bifes enrolados
IInnggrreeddiieenntteess:: 2 bifes grandes e finos,
presunto cortado em tirinhas, 4 ovos
cozidos, cebola e azeite, 1 copo de vinho
branco. Tempere os bifes com sal, alho,
pimenta e sumo de limão, deixe ficar
durante uma hora.

PPrreeppaarraaççããoo:: estenda os bifes numa tábua
e coloque por cima as tirinhas de
presunto e dois ovos cortados às rodelas.
Enrole-os e amarre-os com um fio de
forma a que a carne fique bem unida.
Com o azeite e a cebola picada faça um
refogado, onde vai colocar os bifes.

Deixe-os estufar em lume brando e vá
juntando o vinho aos poucos. Trinta
minutos depois está pronto. Corte-os às
rodelas e sirva com arroz branco ou
puré. Duas ou três horas antes de servir
polvilhe-os com queijo e cacau.

Bom apetite!
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recordar é viver…

Euromilhões de sexta
11  17  26  37  48  +  1  10

Euromilhões de terça
4  7  13  23  42  +  1  3

M1lhão
JTL 30548                              

Totoloto de sábado
4  7  29  36  45  +  9

Totobola
212  11X  221  X2XX
Super 14: Chelsea - M. City - 1

Frases & pensamentos

“A felicidade é como a saúde, se não sentes a falta dela significa que ela
existe”.

IVAN TURGUENIEV (1818-1883), ESCRITOR RUSSO

aniversários

14 de dezembro - José Romão dos Santos Ferreira,
Maria de Lurdes Miranda Dimas, Maria Natália Duar-
te Maia, Joaquim Ângelo Valentim, Carlos Manuel de
Conceição Silvestre, Álvaro Manuel Maria Monteiro
Simões, Paulo Alexandre André Prudêncio, Helena
das Dores Ferreira Gomes Antunes, Manuel Maria
Rosado Louret Ezequiel, Joaquim Manuel Germano
Mota Serra, Paula Maria Silva Simões, José Rosa Ri-
beiro.
15 de dezembro - Francisco Corado de Oliveira Car-
rasqueiro, Joaquim da Cruz Vieira, Fernando Franco
Abreu, Raul Manuel Pancadares Gomes, Domingos
Manuel Martins, Sofia das Neves Silva, Vitor Samuel
Agostinho da Cruz, Maria da Conceição da Vasa Viei-
ra, P. José Ezequiel Inácio.
16 de dezembro - Joaquim Henriques dos Santos,
Maria de Lurdes Ferreira dos Santos, Francelina Antu-
nes, Maria dos Anjos Ferreira Costa, Maria Eugénia
Lopes Fernandes, Cecília Maria Tomás Gomes Dias,
Francisco Filomeno Bento da Silva, Cathy Rodrigues,
Maria Alzira Lopes Francisco Franco, Ana Sofia Do-
mingos Aniceto, Celestino Ricardo dos Santos, Gra-
ciano Guerra Silva Germano.
17 de dezembro - Ângelo de Meneses Cardoso, Ma-
ria Margarida Ramalho Leitão, Maria Luizete Ramos
Barbosa, Maria de Fátima Geraldes Sobreiro, Maria da
Graça C. Franco, Ana Isabel Leal de Pina Ferreira, Pe-
dro Miguel Ferreira Garcia Patusco, Maria da Salvação
Ramos, Maria Luísa Sá Ribeiro de Deus, Orlanda Ma-
ria dos Santos, João Francisco da Silva Antunes, Ma-
nuel dos Santos, Natália Encarnação Morais Mota, Di-

nis Martins, Carolina Marques Ribeiro, Ana Marta
Francisco Luís, Maria Madalena Vieira Miranda.
18 de dezembro - Eugénio da Silva Gomes, José Ma-
nuel Morgado Pereira, Afonso Manuel Avelino Silves-
tre, Maria Estela Valentim, Luís António Santos Eleu-
tério, Pedro Manuel Batista Campos, Tânia Maria Tra-
bulo Cruz, Maria Helena Costa Aspra de Matos, Ana
Ferreira.
19 de dezembro - Henrique dos Santos (Chá), Maria
Helena Esteves Correia Torres, Maria das Dores Patrí-
cio, João António Patrício Fortunato, Laurinda de Jesus
Silva, João Roque Vitorino, Mário Jorge Luís Bento Ja-
cinto, Maria Lucília Mouro Santos Casimiro, António
José da Silva Bernardes, Hermínio Manuel da Vasa
Santos, Maria de Lurdes Pinto dos Santos, Caetano
Francisco Graça, Lucília Maria Miranda Lopes, Maria
dos Anjos da Cruz Emídio Lourenço, Idalina Santos
Marques, António José Santos Marques, Suzana Ma-
ria Carreira Elias de Carvalho, Luís Onofre Nunes, Vi-
daul Paulo, Vítor Manuel Pereira Aldeia Nova.
20 de dezembro - Isabel Maria da Silva Ferreira Gou-
cha, Ana Cristina Lafaia Mourão, Mário Nestor Barrei-
ra Abranches, Felismina da Silva, Maria de Carmo
Lurdes Ferreira, Aires de Sá Seixas, Armando Jorge
Vieira Fernandes, Albino Vicente Nunes, Francisco
Maximino Alves, Tomás Lopes, João da Silva Garrido,
Edite Maria Ribeiro Dias, Maria Isabel Nepoloceno
dos Santos, Carlos Alberto dos Santos Piedade, Ana
Rita Simões Rodrigues Franco e André Santos Pereira.

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

Farmácias de serviço
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

16 Garção 261 911 440
R. Amadeu Matias, 2 (junto ao Centro de Saúde)

17 Choupal 261 144 108
Rua São Gonçalo de Lagos, 23

18 São Gonçalo 261 337 800
R. Serpa Pinto, 1A (junto à igreja da Misericórdia)

19 Santa Cruz 261 337 350
R. Santos Bernardes, 17 C (junto à Caixa Agrícola)

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

Visita de sua santidade o papa Paulo VI ao Santuário de Fátima em maio de 1967, foto tirada pelo torriense Fausto Dias

bocas & companhia

Meus amigos,
eu vou ter um resultado
nas próximas eleições

deste tamanho!!!

livros

O presidente dos afetos
«Marcelo Rebelo de Sousa – O
presidente dos afetos», da jornalista
Cláudia Sebastião, trata o lado pessoal,
humano e social do atual presidente
da República. Resulta de uma
investigação exaustiva a bibliografia,
declarações de Marcelo Rebelo de
Sousa antes e depois de ser eleito
chefe de Estado e também várias
entrevistas com muitas pessoas que
têm lidado de perto com ele em
áreas a que tem dado especial relevo durante o mandato. Os
testemunhos dessas personalidades, umas mais conhecidas e outras
nem tanto, dão conta dos bastidores e de histórias inéditas. Permitiram
traçar o perfil e conhecer melhor a sua personalidade. Conhecido
como “presidente dos afetos”, Marcelo Rebelo de Sousa surpreende
por saber estar com chefes de Estado, à mesa com os sem-abrigo ou
a conversar sobre formas de estender a roupa com uma senhora na
Cova da Moura. É um homem de fé e acredita que a política deve
servir os outros. Este é um livro publicado pela Paulus Editora.
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Campanha de Natal
TToorrrreess VVeeddrraass:: nos dias 14, 15 e 16 decorre a campanha de recolha de alimentos

“Sentir o Natal” em vários supermercados aderentes. A iniciativa é do Grupo de Jovens
da Paróquia e destina-se a apoiar as famílias acompanhadas pelo Centro Social Paro-
quial.RR

roteiro@badaladas.pt

CINEMA
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 16, 16h, no Teatro Cine, «Café com Filmes»
apresenta “Raposa Manhosa e Outras Histórias”. A entrada é livre.
SSoobbrraall ddee MMoonnttee AAggrraaççoo:: dia 15, 21h30, no Teatro Cine, filme
“Pedro e Inês”; dia 16, 16h, no mesmo local, versão portuguesa
do filme “Grinch”.

MÚSICA
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 15, “Let´s Go Baby Musicians”, uma história de
Natal com música e movimento para crianças até aos cinco anos
no Estúdio 12+. Mais informações: 962 466 583 ou corojuve-
nil_tv@hotmail.com. 
Dia 15, 14h30, no salão nobre dos Bombeiros, audição de Natal
da Academia de Música. A audição contará com a apresentação
da Bandinha dos Clarinéos, Ensembles e Bandas Juvenis. Contará
também com o sorteio de dois cabazes de Natal, tendo como
objetivo ajudar a Academia de Música.
TTuurrcciiffaall:: dia 15, 17h, na Casa do Povo, concerto de Natal com
Coral Gerações. Entrada livre.
CCaarrvvooeeiirraa:: dia 15, 21h, na Igreja local, concerto com o coro Can-
t’Arte.

TEATRO
SSaappaattaarriiaa:: dia 15, revista à portuguesa “Sem tirar nem pôr”, no
âmbito da programação do 50º aniversário do Clube Recreativo.

FESTAS
SSoobbrraall ddee MMoonnttee AAggrraaççoo:: dia 20, 21h30, no Cine Teatro, sessão
solene da abertura das comemorações dos 500 anos do Foral
para Montagraço. Programa: abertura da sessão, apresentação da
Comissão de Honra e Comissão Científica, apresentação da pro-
gramação das comemorações, declamação de poemas de autores
locais pela atraiz Helena Isabel e concerto “Cantus Manuelinus”
por Vox Angelis.

VVaarraattoojjoo:: dia 22, 21h30, na Associação local, baile de Natal com
o conjunto “Baile Antigo”.
TToorrrreess VVeeddrraass: dia 22, festa de Natal do Lar de São José. Pro-
grama: 12h missa, 15h30 tarde de variedades, 18h lanche ajan-
tarado.

FEIRAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: de 1 a 24, o Mercado de Natal vai dar a conhecer
o comércio e os produtos locais, na Praça do Sr. Vinho, em frente
ao Mercado Municipal.
Este evento, inspirado e desenhado a partir do imaginário da
época natalícia, conta ainda com um programa de atividades pen-
sado para os mais novos. Animação de rua, teatro, cinema e a
Casa do Pai Natal são algumas das atividades que vão decorrer
todos os fins de semana e na véspera de Natal. Haverá ainda um
Carrossel Artesanal que vai funcionar de sexta-feira a domingo
durante o mês de dezembro.
Dia 16, das 10h às 19h, pequenos empreendedores vão dar a co-
nhecer os seus produtos e serviços no “Mercadinho de Palmo e
Meio”.
RRiibbaammaarr:: decorre até ao Natal, no piso 1 do mercado de Ribamar
(Lourinhã), a IX Feirinha das Borboletas, uma feira de livros usa-
dos a favor da DEBRA Portugal - Associação Portuguesa de Epi-
dermólise Bolhosa. Os fundos angariados neste evento serão apli-
cados inteiramente na melhoria da qualidade de vida de doentes
com EB, como por exemplo compra de produtos terapêuticos,
apoio domiciliário por enfermeiros especializados e consultas de
apoio psicológico e familiar.

LIVROS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 15, na Fábrica das Histórias – Casa Jaime Um-
belino, apresentação do livro “Mundo Mágico” da autoria de Sü
e ilustração de Olga Neves, às 11h para os mais pequenos, às 16h
para o público em geral. 

Dia 15, 11h30, na papelaria União, sessão de autógrafos com Nu-
no Caravela, autor de “O bando das cavernas” .
Dia 15, 16h, na Biblioteca Municipal, encontro da iniciativa
«Quinta com Livros» dedicado à obra “Clarissa” de Érico Verís-
simo.

EXPOSIÇÕES
GGaaeeiirraass:: até 30 deste mês, no Convento de São Miguel, 12ª gran-
de exposição de presépios. As entradas são livres.
TToorrrreess VVeeddrraass:: no Centro Histórico, exposição final do Lagar –
Plataforma Criativa para a Cidade Europeia do Vinho. A mostra
divide-se em três edifícios: na Paços – Galeria Municipal, na Câ-
mara Escura da Cooperativa de Comunicação e Cultura e no anti-
go edifício da Foto Franco (rua Miguel Bombarda). Estas mostras
vão dar forma à exposição final do Lagar e estarão patentes até
ao final do ano.
Até dia 31, na Paços – Galeria Municipal, exposição de fotografia
de Luís Ovídio intitulada “Teia Inexpugnável”.
Até 6 de janeiro está patente no Centro de Educação Ambiental
a exposição “Rota pela Floresta em Torres Vedras”. A mostra irá
apresentar os trabalhos produzidos pelos alunos envolvidos na
“Rota da Floresta”, iniciativa da Associação Bandeira Azul da Eu-
ropa no âmbito do programa “Eco-Escolas”, que teve como obje-
tivo fazer a ligação entre os estabelecimentos de ensino e as au-
tarquias, para alertar para a proteção dos ecossistemas existentes.
Até dia 31 está patente a exposição “Grape Land: uma viagem
através da identidade europeia do vinho – Vinhos de Lisboa”, nas
antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho. Com visitas
guiadas dias 15 e 16, aos sábados, das 16h às 17h e aos domin-
gos, das 11h às 12h.

CAMPANHAS
TToorrrreess VVeeddrraass: até dia 22 o Dolce CampoReal Lisboa promove
uma campanha solidária a favor das crianças do CAT – Centro de
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AAllffrraaggiiddee: dia 15, 6h30, na igreja da Divina Misericór-
dia celebra-se a “Missa do Parto”, uma secular tradição
da religiosidade popular e da cultura madeirense. A ini-
ciativa partiu dum grupo de católicos madeirenses “sen-
do acolhida, de imediato, por esta comunidade paro-
quial”.
As Missas do Parto invocam, nos nove dias que ante-
cedem o Natal, “o bom parto da Virgem Maria, que há-
de dar à luz o Menino Jesus”.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: até
dia 19, no Arena-
Shopping os filmes:
sala 1 – “Aquaman”
M12 13h30, 17h,
21h, 0h15 (exceto
dia 13); sala 1 –
“Homem-Aranha:
No Universo Ara-
nha” M6 dobrado
10h40 (exceto nos
dias 13 e 14); sala
2 – “Ralph vs In-
ternet” M6 dobra-
do 10h50 (exceto
dias 13, 14 e 15), 13h40, 16h15, 19h; sala 2 – “Robin
Hood III” M12 21h40, 0h20 (exceto dia 13); sala 3 –
“Bohemian Rapsody M12 21h30, 0h30 (exceto dia
13); sala 3 – “Homem-Aranha: No Universo Aranha”
M6 dobrado 13h, 16h, 18h40; sala 4 – “Parque Mayer”
M14 15h20, 18h20, 21h15, 0h15 (exceto dia 13); sa-
la 4 – “Engenhos Mortíferos” M12 12h30; sala 5 –
“Grinch“ M6 dobrado 11h (exceto dias 13 e 14), 13h20,
15h45, 18h10; sala 5 – “Engenhos Mortíferos” M12
20h50, 23h50 (exceto dia 13).

VVaarraattoojjoo:: dia 24, a noite de Natal no Convento pro-
mete ser linda. Os presépios, disseminados por diver-
sos locais, são já um convite para que muitos acorram
ao Convento não só na noite de Natal como nos dias
seguintes.
Com início às 22h30, haverá no claustro a tradicional
cerimónia do “Despertar do Menino”, como que um
convite à concentração interior de tudo aquilo que se
vai seguir. Depois será o entrar de todas as pessoas na
igreja, de pavio aceso em suas mãos, cantando, a par-
ticipar nesse mesmo anúncio que se converte em rea-
lidade na chamada “Missa do Galo”, celebrada logo de
seguida na igreja conventual.
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Presépio vivo

Acolhimento Temporário para Crianças em Risco. Basta escolher
uma das estrelas de Natal, feitas pelas crianças do CAT, para
realizar um dos seus desejos de Natal.
A Cowork lançou a campanha “Apoiar a obrar” para o Centro Co-
munitário de Torres Vedras e a Associação de Proteção dos Ani-
mais. Quem quiser ajudar pode entregar bens alimentares, pro-
dutos de higiene pessoal, produtos de limpeza para o lar e medi-
camentos não sujeitos a receita médica nas instalações da Co-
work. Para ajudar os animais são especialmente necessários mate-
riais e produtos de limpeza, comida para cão e gato, mantas e
cobertores e coleiras e trelas. A campanha decorre durante este
mês.
OOeessttee:: está a decorrer até ao final do ano uma recolha solidária
de pilhas usadas nas escolas e empresas dos 12 municípios da
OesteCIM. 

CONFERÊNCIAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dias 14 e 21 às 21h30, no Espaço Foto Franco, con-
ferência sobre “Fotografia, do momento ao perpétuo” com os
artistas Paulo Catrica, Téo Pitella e Bruno Humberto como ora-
dores. Dia 21 a conferência será sobre “Catálogo, da imagem ao
processo” e pretende convidar à conversa sobre o processo de
desenvolvimento e construção de um catálogo de âmbito cultu-
ral.

OFICINAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: de 15 a 24, no Arena Shopping, as crianças po-
derão usufruir de ateliês, workshops, histórias muito divertidas e
criativas com o Pai Natal e outras personagens conhecidas do uni-
verso infantil; para os adultos, de 14 a 23, decorre a iniciativa “Com-
pras Realmente Aumentadas” com a oferta de muitos prémios.
Oficina de teatro para maiores de 16 anos com Rui Catalão. Às
quintas das 19h às 21h. Informações: servico.educativo@estufa.pt
ou 936 408 775.

CONVÍVIOS DE NATAL
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 15, a partir das 20h jantar de Natal da Casa do
Benfica.
Dia 16, a partir das 12h, no restaurante “O Camelo”, convívio de
Natal do núcleo torriense da Liga dos Combatentes. Mais infor-
mações: 261 314 175 ou 261 438 207.

ESPECIAL NATAL
LLoouurriinnhhãã:: dia 22, entre as 15 e as 17h, o Museu Municipal con-
vida as crianças até aos 10 anos a levarem o seu sapatinho para
que o Pai Natalossauro possa deixar um presente.
MMaaffrraa:: até dia 23, programa variado em que a música e as tradi-
ções desta quadra assumem lugar de destaque. O tradicional

“Mercadinho de Natal” decorre em Mafra, no Terreiro Dom João
V, e também na Ericeira na Praça da República (Jogo da Bola),
sendo que a edição de 2018 tem como principais novidades um
horário alargado e uma pista de patinagem em Mafra.
AAttoouugguuiiaa ddaa BBaalleeiiaa:: até dia 5 de janeiro, no Centro Interpretativo,
exposição “Memórias de Natal, criações artísticas e literárias”.

RECOLHAS DE SANGUE
FFrreeiirriiaa:: dia 16, no salão da Junta de Freguesia.
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 19, nas instalações da Física. Dia 22, no Moto-
clube.
DDooiiss PPoorrttooss:: dia 23, na Associação de Socorros.
TTuurrcciiffaall:: dia 23, no salão da Casa do Povo.

OUTROS
CCaaiixxeeiirrooss:: dia 16, 16h, no moinho de Caixeiros, lançamento de um
souvenir do moinho, uma nota zero euros que faz parte de um
projeto europeu de souvenirs designado “Euro Souvenir”. 
TToorrrreess VVeeddrraass:: estão abertas as inscrições para as férias de Natal
da Estufa, de 17 a 21. Munidos de ferramentas e com a ajuda de
especialistas, as crianças das Férias na Estufa serão convidadas a
realizar intervenções artísticas nas portas da associação! Destina-
tários: crianças entre os quatro e os 12 anos. Mais informações: fe-
rias@estufa.pt ou 936 408 775.

AAsssseennttaa:: de 25 de dezembro a 6 de janeiro, das 15h às 18h, no pavilhão de São João
há presépio vivo.
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