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Comunidade cristã
despede-se do prior

Dom Daniel Henriques celebrou na igreja da Graça, no passado dia 11, a sua
última Eucaristia enquanto pároco das paróquias de Torres Vedras e Matacães. A
comunidade compareceu em peso à cerimónia, numa espécie de abraço coletivo,
para se despedir do seu prior. | p. 2

Física aprova contas
com lucro

A assembleia geral da Física do dia 12 marcou o final do mandato de três anos
da direção liderada por Sérgio Galvão. De acordo com as contas aprovadas, no
último ano houve um lucro de 67 mil euros o passivo teve uma redução de 200
mil euros. Na próxima segunda-feira há eleições. | p. 24
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FF A entrada do cónego Álvaro Ferreira Bizarro na paróquia de Torres Vedras tem lugar no próximo domingo
dia 18, na Missa das 12 horas, na igreja da Graça. A Eucaristia será presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa,
Dom Manuel Clemente. Nesse dia não haverá a habitual Missa das 10h30. A paróquia convida os paroquianos
a estarem nessa celebração para acolher o seu novo pastor. Entretanto, também no dia 18, às 16 horas, Dom
Manuel dará posse ao padre George Paikada enquanto novo pároco da paróquia de Matacães, mantendo todavia
a sua nomeação como vigário paroquial de Torres Vedras.

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Dom Daniel Batalha Henriques celebrou na igre-
ja da Graça, no passado dia 11, uma Eucaristia es-
pecial enquanto pároco das paróquias de Torres
Vedras e Matacães. A comunidade compareceu
em peso à cerimónia, numa espécie de abraço
coletivo, para se despedir do seu prior. 

Nomeado bispo auxiliar do Patriarcado de
Lisboa e afeto à zona pastoral da região Oeste,
Dom Daniel Henriques será ordenado no Mos-
teiro dos Jerónimos no próximo dia 25, domin-
go de Cristo-Rei. 

Durante a Eucaristia de despedida à comu-
nidade paroquial a igreja foi pequena para aco-
lher todos aqueles que quiseram dar graças a
Deus pelo apostolado de Dom Daniel nos últi-
mos dois anos. Em nome de todos e com “ale-
gria e gratidão” a paróquia ofereceu ao seu prior
a batina violácia e o anel episcopal. 

Apenas o anel não foi entregue na ocasião
por estar ainda em produção. Trata-se de peça
única, de elevado valor, e os fiéis esperam que
sempre que o novo bispo usar aquelas peças, se

lembre das suas paróquias de Torres Vedras. 
As ofertas da comunidade totalizaram os dois

mil euros, mas continuam a chegar contribui-
ções à paróquia, que gostaria ainda de poder
oferecer a Dom Daniel a cruz peitoral. 

Na homilia emotiva, onde agradeceu a to-

dos quantos lhe deram a alegria da sua colabo-
ração nestes anos, sem exceção, Dom Daniel co-
mentou o Evangelho do dia, “um convite que o
Senhor nos faz a darmo-nos totalmente”. E apre-
sentou-se, uma vez mais, pronto para fazer a
vontade do Senhor no seu novo labor.

O sacerdote sublinhou como é importante
aprender a dizer sim ao Senhor. “Se dissermos
sim Ele faz maravilhas no nosso coração”, mas
“temos de aprender o que significa dar tudo de
nós”, num gesto de confiança total, a exemplo
das leituras do dia. “Não é dar o que sobeja, mas
confiar que Deus é pai, cuida de nós. Se for capaz
de me entregar totalmente Deus não me desam-
para”, referiu Dom Daniel, aludindo à Providên-
cia Divina, um termo que parece ter caído em
desuso.

“Aprendamos a dizer sim em cada chama-
mento que Deus nos faz, porque depois Ele nos
enche da abundância dos seus dons”, disse à as-
sembleia.

Dom Daniel agradeceu “de coração” os ges-
tos dos paroquianos e recordou dois anos que
passaram muito depressa, um ministério sacer-
dotal que deu frutos e salientou com satisfação
a vitalidade da comunidade nas suas várias di-
mensões. “Dou graças a Deus por vós, que tam-
bém me ajudaram a ser padre”, concluiu.

Depois da celebração a comunidade parti-
lhou um almoço em convívio com Dom Daniel
Henriques no claustro da Graça.

Paroquianos ofereceram batina violácea e anel episcopal ao novo bispo

EF

Dom Daniel Henriques é ordenado bispo no próximo dia 25      

Torres Vedras despediu-se do seu pároco 

Ordenação
episcopal de
Dom Daniel
Henriques

Como é público, o papa Francisco
nomeou no passado dia 13 de outubro
o cónego Daniel Batalha Henriques, até
agora prior das paróquias da cidade de
Torres Vedras e de Matacães, para bispo
auxiliar do Patriarcado de Lisboa. 
A sua ordenação episcopal está marcada
para o próximo dia 25 deste mês (um
domingo) na igreja de Santa Maria de
Belém do Mosteiro dos Jerónimos, pelas
16 horas. 
Será bispo ordenante o cardeal-patriarca
Dom Manuel Macário do Nascimento
Clemente. Para quem quiser participar
nessa celebração a paróquia torriense
está a organizar o aluguer de autocarros.
Os que pretenderem utilizar esse meio
de transporte devem inscrever-se no
Cartório paroquial, na sacristia da igreja
da Graça, na livraria Gráfica Torriana ou
na agência de viagens Inalva.

Apresentação do lema “Omnes fontes mei in te”
E eles dirão, cantando e dançando: “Todas as
minhas fontes estão em ti” (Sl 87, 7). O lema
episcopal de Dom Daniel Henriques provém
deste versículo, com que encerra o salmo 87.
Esse salmo canta o amor de Deus pela cidade
por Ele edificada sobre os montes santos. Ela
é a Sua eleita, a Sua Esposa. O Senhor ama
as suas portas, que se abrem para acolher en-
tre os seus filhos os povos dos quatro pontos
cardeais, aos quais é oferecida cidadania.

Uma leitura cristã do salmo remete-nos
para Cristo e a Sua Igreja. É ela esta cidade e
o Senhor o seu Rei. Dela escreve Santo Agos-
tinho: “O Rei desta cidade fez-se caminho pa-
ra que pudéssemos chegar até ela”. No meio
dela o trono, onde se encontra o Pastor, o Cor-
deiro imolado que nos conduz às fontes de
água viva (Ap 7,17).

Porque do lado trespassado de Cristo jor-
rou sangue e água (Jo 19,34), de onde nas-
cem e se nutrem os fiéis, a piedade cristã com-
praz em associar às Chagas de Cristo a ima-
gem da sede e da fonte. Dessas chagas, pro-
fetisa Isaías: “Tirareis água com alegria das fon-
tes da salvação” (Is 12,3) e convida: “Todos vós

que tendes sede, vinde beber desta água.” (Is
55,1). E o próprio Salvador assegura que quem
beber desta fonte também se tornará fonte,
pois “a água que Eu lhe der tornar-se-á nele
uma nascente que jorra para a vida eterna” (Jo
4,14b).

Heráldica das armas de fé

As armas de fé de Dom Daniel evocam
esta centralidade da Cruz de Cristo e das Cha-

gas do Senhor, onde a lança e os cravos dei-
xaram gravadas as chagas em forma de es-
trela de quatro pontas, que evoca a fragilida-
de da nossa carne assumida pelo Verbo no
mistério da Encarnação. 

A Cruz é de ouro, porque nela Cristo foi
glorificado e nós com Ele.

O fundo azul do escudo evoca o mundo
que Deus ama e ao qual nos envia.

As linhas de água, em fios de prata, evo-
cam um duplo movimento: da Igreja enviada
em missão a todo o mundo e da convergên-
cia para a centralidade do mistério pascal: “E
Eu, quando for erguido da terra, atrairei todos
a mim” (Jo 12,32). Elas representam, também,
as águas oceânicas que dão nome a Ribamar,
terra natal de Dom Daniel, e a diocese de
Acque Tibilitane, cujo título recebeu enquanto
bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa. 

O escudo assenta sobre a cruz pastoral
pátea de vermelho com bordadura de ouro,
encimada pelo chapéu prelatício de seis bor-
las pendentes, de verde, colocada simetrica-
mente dos dois lados. Sotoposto listel ondu-
lado de prata com o lema em capitular.
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Sessão solene do feriado municipal homenageou torrienses

Pedro Lamy distinguido com a
medalha de ouro

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

O Teatro Cine foi mais uma vez o palco escolhido
para a sessão solene de celebração do feriado
municipal de Torres Vedras, este ano a realizar-se
pela primeira vez na noite anterior ao dia de São
Martinho. Uma alteração propositada, justificou
Carlos Bernardes, presidente da autarquia, para
que mais pessoas possam assistir ao momento em
que o município reconhece o mérito de pessoas
e organizações que se distinguem em diversas
áreas.

O autarca revelou também que está a ser pre-
parado um novo modelo de regulamento para a
atribuição das condecorações municipais, que vá
de encontro à realidade dos dias de hoje. “O atual
já tem umas décadas. Chegou a hora de melhorar,
de termos uma visão mais abrangente, eclética e
pragmática”, explicou.

A medalha de mérito municipal grau ouro,
uma das mais elevadas distinções atribuídas na-
quela data, coube este ano ao piloto torriense Pe-
dro Lamy, que em 2017 se sagrou campeão mun-
dial de resistência na categoria LM GTE AM, ao
vencer as 6 Horas do Bahrain. 

“Saudando de uma forma especial todos aque-
les que têm dado um contributo para o desenvolvi-
mento do concelho”, Carlos Bernardes dirigiu pa-
lavras de estímulo e consideração a todos os fun-
cionários da autarquia, serviços municipalizados e
juntas de freguesia agraciados com a medalha de
bons serviços (25 anos). O mesmo agradecimento
foi dirigido aos bombeiros, bombeiros músicos e
voluntários das associações de socorros, que tam-
bém subiram ao palco para receber as distinções
entregues por todos os membros do executivo.

Autarquia lança Orçamento
Participativo Jovem

Aos jovens que se distinguiram como os me-
lhores alunos do ensino secundário e profissional
no ano transato Carlos Bernardes deixou o desa-
fio de participarem no Orçamento Participativo Jo-
vem, uma medida que a autarquia quer imple-
mentar em 2019, anunciou. “Espero que na próxi-
ma edição desta sessão possamos também dar
uma palavra àqueles que iniciaram agora o ensino
superior no nosso concelho”, disse o edil, identifi-
cando a fixação do conhecimento e de talentos
como um desígnio.

Aos atletas que levaram o nome de Torres Ve-
dras por Portugal e pelo mundo, de forma indivi-
dual ou coletiva, Carlos Bernardes deixou palavras
de reconhecimento e recordou o programa de
apoio ao desporto promovido pela autarquia que
abrange mais de três mil jovens em 51 associações
e 26 modalidades. “Desafio qualquer município
deste país a ter esta grandeza e esta visão, numa
aposta clara no desporto”, afirmou o autarca.

Durante a sessão foram também distinguidas
as empresas que completam 50 ou 100 anos de
existência. São já mais de 10 mil as unidades em-
presariais sediadas no concelho, empregando mais

de 27 mil pessoas. O  tecido associativo do conce-
lho também foi homenageado. “São mais de 280
associações e mais de três mil dirigentes que de for-
ma anónima, gratuita e empenhada dão o melhor
em prol das suas comunidades”, salientou Carlos
Bernardes.

A Câmara Municipal de Torres Vedras atribuiu
as seguintes medalhas de mérito municipal:

Bons serviços (25 anos)
Ana Cristina Santos Gestal, Ana Maria Silva Vi-

cente Alves, Fernanda Santos, Hélder Santos Reis
Félix, Hugo Adolfo Gomes Cristóvão, Isabel Maria
Pereira Malaquias Rodrigues, Isaura Maria Ideia
Caseirito Antunes, Jorge Basílio Santos Cunha, Luís
António Ferreira dos Santos, Luís Carlos Jesus Ne-
ves Abreu, Maria Clara Sousa Faria Lourenço, Ma-
ria Cristina Conceição Gonçalves, Maria Leonor
Franco Antunes Rodrigues, Marina João Gomes
Paulino Oliveira, Teresa Elisa Vieira Gomes Santos
Patrocínio, Vítor Manuel Pinto Teles (CMTV). 

Ana Paula Santos Gonçalves, Ildefonso Duarte
Neves Pascoal, Isabel Cristina Silva Lourenço, Ma-
ria João Nepomuceno Tinoco Teodoro, Maria Ma-
nuela Santos Miranda, Maria Rosário Avelar Antu-
nes Pimenta Saramago Martins, Rosa Dores Silva
Antunes Franco, Sílvia Maria Santos Pedro Narciso
(SMAS). 

Hugo Vicente Policarpo Lourenço, João Ma-
nuel Roque Santos, Marco António Garcia Teodo-
ro, Mário João Lourenço Gomes, Ricardo Alexan-
dre Martins da Silva, Vasco Isidoro Crispim, Vítor
Miguel Gomes de Oliveira (Bombeiros Voluntá-
rios). 

Fernando Teófilo da Luz (União de Freguesias
de A dos Cunhados e Maceira).

Grau cobre melhores alunos de estabeleci-
mentos de ensino do concelho

Ana Beatriz Ferreira Pereira (Escola Agrícola),
Henrique Domingos da Silva Santos (Escola Ma-

deira Torres), Laura Godinho de Carvalho Almeida
Fernandes (EITV), João Emanuel Ferreira Adão
(ESCO), Patrícia Serra Carril (Externato de Pena-
firme), Bruno Alexandre Fonseca Alfaiate (Semin-
for), Bárbara Miguel Rodrigues da Costa (Escola
Henriques Nogueira).

Grau cobre atletas
Rafaela Rosa (Campeã Mundial Jiu-Jitsu), Mi-

guel do Vale Sarreira Fortunato (Campeão Euro-
peu Sub 14 – Hóquei em Patins), Rafael Fidalgo
Lourenço (Campeão Europeu Sub 20 em Hóquei
em Patins - out 2016), Matilde, Saldanha dos Reis
(Campeã Nacional Atletismo – SCUT), Nicolle Lu-
cas Santos (Campeã Nacional Atletismo – SCUT),
Soraia Maria Brilhante Salgado (Campeã Nacional
infantil 100 metros Costas – Natação – Física), 

Grau prata atletas
Diogo Filipe Feijão Leonardo (Campeão Na-

cional de Figuras Obrigatórias – Patinagem Artís-
tica – Juvenil – Física), Beatriz Tente de Andrade
(Campeã Nacional Atletismo – SCUT), Mariana
Silva Almeida (Campeão do Circuito Nacional de
Escalada- Escalão Juvenil)

Grau prata empresas (50 anos)
Manuel Jacinto Botelho, Lda; Queijo Saloio –

Indústria de Lacticínios, SA; Sebastião dos Santos
e Filhos, Lda; Clube de Campismo e Caravanismo
de Torres Vedras, Sociedade Recreativa de Alfeiria.

Medalhas de mérito municipal
Grau prata: Joaquim Martins Mendes Silva (tra-

balho humanitário, Associação de Dadores de
Sangue de Torres Vedras), Ricardo Miranda dos
Santos (ex-rei do Carnaval), Pedro Manuel Salga-
do Cordeiro (médico), padre Joaquim Martins dos
Santos (ex-pároco da Silveira), Dom Daniel Bata-
lha Henriques (ex-pároco de Torres Vedras e bispo
auxiliar do Patriarcado de Lisboa).

Grau ouro: Pedro Lamy (campeão mundial de
resistência) e ACIRO – Associação Comercial, In-
dustrial e Serviços da Região Oeste (100 anos).

EF

Município distinguiu piloto campeão mundial de resistência

Pecuária incomoda
moradores devido a
maus cheiros
Os maus cheiros de uma
pecuária instalada no Ramalhal
estão a incomodar alguns
populares. A Junta de Freguesia
já tomou medidas, mas os
odores ainda se sentem. Os
moradores mais próximos das
instalações da pecuária evitam
abrir as janelas para impedir
que o mau cheiro entre pelas
casas.
O assunto foi levado por uma
cidadã à última reunião do
executivo municipal, realizada
naquela freguesia, que pediu a
intervenção da Câmara para
encontrar uma solução, tendo
em conta que se trata de um
problema de saúde pública.

Pais querem mais
condições na escola
do Ramalhal
A freguesia do Ramalhal vai ter
um novo Centro Educativo, à
semelhança do que está
acontecer nas restantes
freguesias do concelho.
Todavia, atualmente as crianças
ainda frequentam a velhinha
escola que carece de algumas
melhorias. Em nome dos pais
uma cidadã pediu ao executivo
municipal, na última reunião
pública descentralizada da
Câmara de Torres Vedras
realizada no Ramalhal, duas
balizas e duas tabelas de
basquetebol para o recinto
exterior da escola, que está
despido de qualquer
equipamento desportivo e um
telheiro para abrigar os alunos,
especialmente em dias de
chuva.

Azenha da Ponte
pronta em 2021
O projeto da Azenha da Ponte,
na freguesia do Ramalhal, está
pronto e aprovado, garantiu o
presidente da Câmara de
Torres Vedras há poucos dias,
no decurso de uma reunião do
executivo municipal realizada
naquela freguesia. Aquele
edificado será requalificado e
ficará ao serviço do património
histórico-cultural do concelho
em 2021.
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Hospital dos pequeninos

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa organiza este ano a 17ª edição do projeto «Hospital dos Peque-
ninos», o qual decorrerá em dois grandes momentos, a saber: um fim de semana dedicado às famílias no Pavilhão do Conhecimento
nos dias 17 e 18 deste mês, de entrada livre e gratuita; e para as escolas que efetuem marcação nos dias 19 a 23 no refeitório dos
serviços de ação social da Universidade de Lisboa (“Cantina Velha da UL”). O «Hospital dos Pequeninos» visa reduzir a ansiedade
que as crianças sentem quando confrontadas com a presença de um profissional de saúde e destina-se a rapazes e raparigas entre
os três e os sete anos.

Utentes de Torres
Vedras reféns da
informática
“Os utentes de Torres Vedras
estão reféns da informática”. A
denúncia partiu do Sindicato
Independente dos Médicos
(SIM) através da sua página de
internet, no passado dia 12.
Segundo o SIM, “em cada dia
que passa aumenta o desespero
para os médicos e utentes
provocados pelas inúmeras falhas
informáticas, por vezes nacionais,
que criam o caos pelo país”.
Diz o SIM que “há unidades de
saúde cujos utentes sofrem
diariamente com ligações lentas,
sistemas que bloqueiam com
facilidade e inúmeros erros das
plataformas”.
É o caso da USF Santa Cruz,
em Torres Vedras, aponta o
SIM dando conta que,
curiosamente, a 30 minutos de
Lisboa, da mega-conferência da
Web Summit, esta unidade “se
depara com uma velocidade da
NET de 10 Mbps por rede
móvel da NOS, velocidade
incompatível com a prática
médica. Fibra nem vê-la, ou
antes fibra têm de ter os
médicos e os doentes por entre
consultas desmarcadas, duplas e
triplas vindas à Unidade de
Saúde para vir buscar receitas,
relatórios, credenciais de meios
complementares e de
diagnóstico, porque sim-
plesmente não se consegue
trabalhar”.
O SIM acrescenta ainda que
“toda a gente sabe disto, reporta-
-se para os SPMS (Serviços
Partilhados do Ministério da
Saúde) diariamente. Inicialmente
por email, depois pelo EasyVista
(mais uma plataforma), é a triste
realidade informática”.
O sindicato denuncia com
alguma tristeza que “em pleno
ano de 2018 estão reféns
médicos e utentes, os primeiros
desmotivados, de rastos e a
pensar o que fazer à sua vida,
os segundos revoltados por
serem tratados como cidadãos
de segunda”.
EUNICE FRANCISCO

CHO foi a última instituição a receber as novas viaturas do INEM

Centro Hospitalar do Oeste tem
novas VMER

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

O INEM entregou no passado dia 8 duas viaturas
médicas de emergência e reanimação (VMER) ao
Centro Hospitalar do Oeste (CHO). A cerimónia
de entrega das viaturas teve lugar no Hospital Dis-
trital de Torres Vedras e foi presidida pela secretá-
ria de Estado da Saúde, Raquel Duarte.

As duas viaturas entregues aos CHO foram as
últimas das 44 adquiridas desde que começou o
processo de renovação das VMER, em 2016, en-
volvendo dois milhões e 215 mil euros de investi-
mento.

Mesmo assim foi necessário mudar o para-
digma, passando a ser os hospitais responsáveis
pela aquisição das VMER, e no caso do CHO foi
também preciso esperar que se tornasse em En-
tidade Pública Empresarial (EPE), conforme expli-

cou Luís Meira, presidente do conselho diretivo
do INEM.

O CHO ficou para último lugar mas, apesar
de tudo, recebeu finalmente as duas viaturas, com
matrícula de agosto de 2018. Uma vai ficar no
hospital de Torres Vedras e a outra no hospital das
Caldas da Rainha.

Ao tornar-se uma EPE o CHO recebeu sete
milhões de euros, que vão ser usados para abater
na dívida de cerca de 35 milhões, disse a nova
administradora, Elsa Banza, adiantando que vão
ser necessários mais investimentos nas três unida-
des do Centro Hospitalar.

A administradora anunciou ainda que já foram
contratados sete médicos e espera vir a contratar
pelo menos mais 20 médicos, 35 enfermeiros e
40 assistentes operacionais “para colmatar necessi-
dades e repor recursos que se foram perdendo ao
longo dos últimos anos”.

Elsa Banza anunciou também que o CHO lan-
çou concurso para obras no hospital de Peniche,
onde vai ser criada uma ala psiquiátrica com nove
camas de internamento. O investimento de meio
milhão de euros, com financiamento comunitário
a 85 por cento, deverá ficar concluído no final de
2019.

As VMER entraram em funcionamento em
2002 e 2009. São veículos de intervenção pré-
-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma
equipa médica ao local onde se encontra o doen-
te.

O seu principal objetivo consiste na estabiliza-
ção pré-hospitalar e no acompanhamento médico
durante o transporte de vítimas de acidente ou
doença súbita em situações de emergência. Nos
últimos cinco anos as VMER do CHO, sediadas
em Torres Vedras e Caldas da Rainha, foram acio-
nadas em média 3.500 vezes por ano.

JR

Entrega das chaves das novas viaturas de emergência médica do CHO
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Mau tempo em
Torres Vedras:
cheias e aluimento
de terras em dia de
São Martinho
Inundações e aluimentos de
terras foram as principais
consequências do mau tempo
que se verificou com maior
incidência no domingo, no
concelho de Torres.
De acordo com a Autoridade
Nacional de Proteção Civil
(ANPC) o distrito de Lisboa foi
o mais afetado pela forte chuva
que começou a cair desde o
final da manhã de domingo e
se prolongou durante todo o
dia de São Martinho.
Os Bombeiros Voluntários de
Torres Vedras acorreram a uma
inundação numa habitação no
Carvalhal, com cinco elementos
e uma viatura. Na Caixaria,
junto à estrada nacional que
liga Torres Vedras ao Sobral, foi
necessária a intervenção da
corporação num aluimento de
terras. Coberta de lama e
pedras a via foi desimpedida e
limpa pelos bombeiros com o
apoio de maquinaria da
Câmara Municipal. O mesmo
sucedeu em Porto Rio,
freguesia da Maceira, onde os
bombeiros tiveram uma vez
mais que limpar a via de lamas
e pedras, com o apoio de uma
máquina da autarquia. Devido
a inundações provocadas pelas
más condições atmosféricas a
via de ligação entre a Estrada
Municipal 261-1 e a Rua
Joaquim Pedro Fernandes, que
liga as localidades de Porto
Novo e Maceira, foi cortada ao
trânsito. Como alternativa
podia ser utilizado o percurso
em direção às localidades de
Póvoa de Penafirme,
Bombardeira, Boavista, A dos
Cunhados, Casal de Porto Rio,
Maceira e vice versa. A
circulação rodoviária foi
restabelecida na segunda-feira,
dia 12.
EUNICE FRANCISCO

A 9ª edição da Reflorestação Nacional, que decor-
re de 15 a 30 deste mês, conta com a participação
do município de Torres Vedras. A iniciativa, que se
insere no âmbito do Movimento Plantar Portugal,
tem como objetivo assinalar o Dia da Floresta Au-
tóctone, mobilizando cidadãos, escolas e fregue-
sias em torno da reflorestação e da defesa e pro-
moção das espécies autóctones.

A cedência de árvores é uma das atividades
que integra o programa, com a iniciativa a entre-
gar um máximo de 25 árvores por pessoa a todos
os munícipes, escolas e associações interessadas.
Em causa estão pinheiros bravos e mansos, alfar-
robeiras, amieiros, azevinhos, carvalhos, sobreiros,
freixos, medronheiros e castanheiros. As plantas
serão cedidas nos Viveiros Municipais, na Fonte
Grada, às segundas, quartas e quintas-feiras (dias
15, 19, 21, 22, 26, 28 e 29), das nove às 12 horas,
assim como sábado, dia 24, das 10 às 16.

No dia 17 (sábado) a população é convidada a
participar numa ação de florestação de um terreno
municipal na cidade de Torres Vedras, junto à Va-
riante Poente.

A atividade tem início marcado para as 10
horas, junto ao pavilhão da escola São Gonçalo, e
resulta de uma iniciativa promovida durante a
Feira de São Pedro, em que os participantes per-
correram cerca de 600 quilómetros em “troca” da
plantação de 300 árvores.

A exposição «Rota pela Floresta» em Torres
Vedras irá estar patente no Centro de Educação
Ambiental de 19 deste mês a 6 de janeiro. A mos-
tra irá apresentar os trabalhos produzidos pelos
alunos envolvidos na «Rota da Floresta», iniciativa

da Associação Bandeira Azul da Europa no âmbito
do programa «Eco-Escolas», que teve como
objetivo fazer a ligação entre os estabelecimentos
de ensino e as autarquias para alertar para a
proteção dos ecossistemas existentes.

Os Viveiros Municipais estarão de portas aber-
tas no dia 24 (sábado) para um dia aberto que,
para além da cedência de árvores, irá contar com

um workshop sobre “Regeneração de áreas de
Floresta Nativa”, às 10 horas, dinamizado por Ana
Carvalho. A oficina «Teares de Outono», orientada
para crianças dos três aos 15 anos, irá decorrer
entre as 10 e as 13 e as 14 e as 16 horas. O pro-
grama deste “Dia Aberto” conta ainda com uma
visita guiada aos Viveiros Municipais às 14h30 e
15h30.

A GNR, em parceria com a Proteção Civil e a Câ-
mara Municipal de Torres Vedras, e a organização
Wine in Moderation, desenvolveu no passado dia
8 uma operação de sensibilização sobre o consu-
mo de bebidas alcoólicas no concelho.

Aquela ação decorreu no âmbito do «Contrato

Local de Segurança» e teve como objetivo a sensi-
bilização dos condutores para o consumo mode-
rado de bebidas alcoólicas e para a influência dire-
ta do consumo de álcool na sinistralidade rodoviá-
ria.

No decorrer da operação foram sensibilizados

150 condutores, tendo os mesmos sido submeti-
dos ao teste de despistagem de álcool no sangue
através de ar expirado, acusando uma taxa infe-
rior a 0,5g/l. Receberam por isso uma oferta sim-
bólica da Câmara e um folheto de sensibilização
da GNR.

DR

DR

Todos os munícipes, escolas e associações interessados terão direito a 25 árvores por pessoa

Semana da Reflorestação Nacional em Torres Vedras de 15 a 30 deste mês

Autarquia oferece árvores aos munícipes

GNR alerta condutores para os perigos
do álcool
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FERNANDO MIGUEL
[ fernandomiguel@badaladas.pt ]

Chama-se Júlia Tapordei, tem 16 anos, re-
presentava a União das Freguesias de A dos
Cunhados e Maceira e foi eleita este ano
Rainha das Vindimas de Torres Vedras. A
eleição decorreu no passado domingo dia
11 (feriado municipal torriense) no pavilhão
multiusos da ExpoTorres, que esteve lotado
de público e que aproveitou também a oca-
sião para jantar nas tasquinhas das associa-
ções que ali estiveram montadas durante as
conhecidas Festas da Cidade.

O júri da noite, composto por Fernando
Miguel (jornal Badaladas), Marta Lee (estili-
zadora), António Peres (Rádioeste), Mia Re-
lógio (bloguer) e Andreia Lobato (estilista),
elegeu ainda como 1ª dama de honor a jo-
vem de 15 anos Mariana Gomes, represen-
tante da União das Freguesias de Santa Ma-
ria, São Pedro e Matacães, que recebeu tam-
bém o título de “miss fotogenia”, e como 2ª
dama Leonor Monteiro, de 17, da União
das Freguesias do Maxial e Monte Redon-
do.

Entretanto, foi igualmente distinguida com
o título de “miss juventude” Laura Eidan, de
15 anos, da freguesia de Ventosa, que tam-
bém viu o seu vestido ser escolhido como
aquele que tinha mais “criatividade”. O título
de “miss simpatia” foi para Maria Ezequiel,
de 16, da Ponte do Rol, que arrecadou ainda
o distintivo de “miss popularidade”.

O espetáculo daquela noite foi profissio-
nalmente apresentado pela dupla Vânia Bi-
zarro e Francisco Malhado e animado musi-
calmente pelo DJ João Reis, o violinista Ri-
cardo, o acordeonista Rodrigo Maurício e pe-
lo grupo Formas de Fado. Também os gru-
pos de dança Ilú e MPT estiveram em palco
e na passarela do desfile das 13 candidatas
ao título de rainha. 

Recorde-se que o Festival das Vindimas,
que este ano esteve integrado no projeto
«Torres Vedras e Alenquer – Cidade Euro-
peia do Vinho», cujos presidentes de Câmara
estiveram presentes no evento, é uma orga-
nização da autarquia torriense com produ-
ção da empresa municipal PromoTorres e o
apoio das 13 juntas de freguesia do conce-
lho.

Rainha das Vindimas de 2018 veio da freguesia
de A dos Cunhados e Maceira

Manuel Guerra Pereira

«Horta Intergeracional» acontece no Centro Social
Paroquial de Torres Vedras

RITA CAETANO

No Centro Social Paroquial de Torres Vedras (CSPTV) acaba de nascer
uma «Horta inter-geracional», um projeto partilhado entre a Creche, o
Jardim de Infância e o Centro de Dia da instituição. O objetivo é sensibi-
lizar os mais pequenos para hábitos alimentares mais saudáveis, ao mes-
mo tempo que se promovem laços inter-geracionais entre os utentes. A
iniciativa aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro último, no seguimento
do Dia Mundial da Alimentação. 

O desafio foi lançado pelas crianças aos utentes do Centro de Dia e
consistia em que, a partir dos seus conhecimentos na matéria, os ajudas-
sem a construir um cantinho verde. No momento de concretizar o pro-
jeto não faltou entusiasmo nem vontade. Mais de 70 crianças colocaram,
literalmente, as “mãos na massa” com o apoio e dicas dos mais experien-

tes. Alfaces, couve portuguesa, couve coração e várias plantas aromáticas
foram plantadas ao longo dos dois dias com a participação ativa de cada
um e de cada uma. A iniciativa, idealizada internamente, visou também
criar espaços para colocar em prática os saberes da população sénior, fa-
vorecendo assim a sua perceção sobre o relevante contributo que podem
assumir na sociedade, ao mesmo tempo que se incentivam relações in-
ter-geracionais empáticas e benéficas. 

Com mais de 25 anos de experiência o Centro Social Paroquial de
Torres Vedras intervém na área da infância, através de Berçário, Creche
e Jardim de Infância para crianças dos três meses aos seis anos de idade
e na área sénior através de Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domi-
ciliário. O CSPTV agradece entretanto à empresa Liscampo a cedência
dos vasos, terra e sementes que foram utilizados na realização dessa ati-
vidade.

DR
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Tribuna do Parlamento

Portugal não é só Lisboa
Confirma-se o que aqui previ há algumas semanas. O Orça-
mento do Estado para 2019 prevê a criação de um passe social de
40 euros para circulação nos transportes públicos dos concelhos
das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

É preciso recordar que a ideia inicial do Governo era só con-
templar a Área Metropolitana de Lisboa e só após o protesto do
presidente da Câmara do Porto estendeu a medida aos concelhos
da Área Metropolitana do Porto.

Perante esta atitude, é preciso manifestar o mais veemente
protesto pelo facto de o Governo e os partidos que o suportam
não tratarem igualmente todos os portugueses. Todos pagamos
impostos, mas uns são tratados de forma privilegiada face a ou-
tros e, pior, os que têm tratamento mais favorável são aqueles que
vivem nas regiões mais ricas do país.

É igualmente criticável a atitude do Governo de correr atrás
de protestos. O Porto gritou e foi contemplado. Outros ficaram ca-
lados e não são contemplados. Quem assim governa um país não
deve merecer o respeito da população. Mas é igualmente de ques-
tionar a atitude e a opinião dos autarcas do Oeste e da Comuni-
dade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). 

O facto da comunidade do Oeste ter maioria socialista não
deve inibir a direção da OesteCIM de defender a população da
nossa região face a um comportamento inaceitável do Governo.

A população do Carregado, de Arruda, da Freiria vai pagar
mais de 100 euros por mês do que um seu vizinho de Vila Franca
de Xira ou da Malveira. E o silêncio dos autarcas do Oeste é en-
surdecedor. 

Se o Governo fosse do PSD já tinha caído o “Carmo e a Trin-
dade”, assim assobiam para o lado.

Claro que podem dizer que há negociações, que podem exis-
tir verbas disponíveis, mas tudo não passa de ideias longe de con-
cretização. No próximo ano, uns pagarão 40 euros e outros pa-
garão 140 ou mais para irem estudar ou trabalhar em Lisboa.

Não me conformo com a situação, tal como não me confor-
mei quando os governos do PSD estudaram retirar a PSP de Tor-
res Vedras ou o encerramento da emergência pediátrica em Tor-
res Vedras. Aí estive ao lado das populações e o PSD do Oeste
não hesitou um segundo.

Agora, perante um Governo do PS continuo ao lado das po-
pulações, mas os autarcas do PS preferem ficar ao lado do seu
partido. Infelizmente!

DUARTE PACHECO
[ Deputado na Assembleia

da República eleito pelo PSD ]

Todos pagamos impostos,
mas uns são tratados de

forma privilegiada face a
outros...

Os autarcas do Partido Social Democrata (PSD) da área Oeste,
eleitos nas respetivas câmaras municipais (Alenquer, Arruda
dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras e Sobral de Mon-
te Agraço), consideram a valorização e a promoção da utiliza-
ção dos transportes públicos um passo relevante não só para
a redução das emissões do CO2, mas também para a melho-
ria da mobilidade e, naturalmente, para aumentar a qualidade
de vida das populações.

Tendo presente o anúncio público efetuado pelos municí-
pios que integram a área metropolitana de Lisboa os eleitos
sociais-democratas oestinos constataram que haverá, num fu-
turo próximo, diferenças significativas para os utentes dos pas-
ses sociais, nalguns casos superiores a 140 euros mensais, con-

soante residam naquela área metropolitana ou nos concelhos
do Oeste. “O que não podemos aceitar e, por isso, repudia-
mos”, informaram em comunicado enviado a este jornal.

Nesse contexto “entendemos que a proposta vertida no
Orçamento de Estado, referente à redução tarifária nos trans-
portes públicos, peca por falta de transparência e só faz sentido
se e quando aplicada a todo o território nacional e não apenas
às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”, acrescentam.

Face ao supra mencionado apelam a que “a OesteCIM fa-
ça as diligências necessárias e adote as medidas que tiver por
convenientes junto do Governo, para que este clarifique rapi-
damente a presente situação de modo a garantir que as popu-
lações oestinas não serão nem penalizadas nem discriminadas”.

DR

Autarcas do PSD da área
Oeste não aceitam 
discriminação do Governo

Torres Vedras marcou presença
na convenção nacional do Bloco
de Esquerda
Alexandre Fernandes e Pedro Pisco foram eleitos delegados pela
concelhia de Torres Vedras na 11ª Convenção Nacional do Bloco
de Esquerda (BE), que se realizou nos dias 10 e 11 deste mês
no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa. A convenção contou
com a eleição das moções apresentadas e a alteração aos es-
tatutos como a eleição do órgão máximo do partido: a mesa
nacional.

Alexandre Fernandes, porta-voz da coordenadora do BE tor-
riense, interveio falando da importância da solidariedade inter-
geracional, do respeito pelos idosos e da importância em defen-
der pensões e uma velhice dignas. Também abordou a questão
do ensino superior na luta contra a política de propinas e na
defesa intransigente pelo fim do regime fundacional e da praxe
académica, “para um ensino superior mais democrático e justo”,
defendeu.
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JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

Após a abertura do Centro Educativo da Pon-
te do Rol, o jardim-de-infância, inaugurado em
2003, ficou desativado. Mas por pouco tem-
po, já que em setembro de 2016 foi entregue
à Associação de Solidariedade e Ação Social
(ASAS) para ali instalar uma creche, que foi
inaugurada no dia 28 de outubro e abriu ofi-
cialmente no passado dia 2.

Segundo Maria do Rosário Santos, presi-
dente da direção da ASAS, o espaço levou dois
anos a ser transformado e tem capacidade pa-
ra 42 crianças em três salas: 10 no berçário (dos
quatro aos 12 meses de idade) e 16 em cada
uma das outras salas, uma para bebés dos 12
aos 24 meses e outra dos 24 aos 36. Ao todo
tem oito postos de trabalho: seis auxiliares de
educação e duas educadoras.

O projeto está aprovado pela Segurança
Social (SS) e passou em todas as vistorias já
realizadas. No entanto, ainda não existe acor-
do de colaboração com a SS e por isso abriu
no dia 2 com todas as licenças mas apenas a
nível particular. Maria do Rosário Santos lamen-
ta a complexa burocracia que tem complicado

o acordo com a SS. O presidente da Câmara
Municipal de Torres Vedras explicou, no en-
tanto, que o problema é financeiro. Mas Car-
los Bernardes preferiu destacar o bom apro-
veitamento do antigo jardim-de-infância da
Ponte do Rol, “neste caso através de uma as-
sociação relevante que passa a ter uma nova
valência, o que é muito importante para a co-
munidade local”.

A Banda da Juventude Musical Ponterro-
lense animou a inauguração e o edifício foi
benzido pelo pároco da freguesia, frei José
Quintã. Maria do Rosário Santos aproveitou
ainda para agradecer à Câmara Municipal pe-
la cedência do edifício em contrato de como-
dato, à Junta de Freguesia pelo ajardinamen-
to do espaço envolvente (o presidente da Jun-
ta esteve ausente), algumas empresas e parti-

culares que deram a sua ajuda e ainda aos ido-
sos do centro de dia que confecionaram a rou-
pa para as camas do berçário.

A nova creche da ASAS da Ponte do Rol
está aberta de segunda a sexta-feira entre as
7h30 e as 19h30. As inscrições podem ser
efetuadas presencialmente na sede da ASAS
de segunda a sexta das nove às 13 e das 14
às 17 horas ou pelo telefone 261 332 267.

Antigo jardim-de-infância foi reaproveitado pela ASAS     

Nova creche abriu na Ponte do Rol

ANA ALCÂNTARA
[ anaalcantara@badaladas.pt ]

O município de Torres Vedras acolheu no pas-
sado dia 3, no salão nobre dos Paços do Con-
celho, a cerimónia de entrega do Prémio Inter-
municipal Diversidade Cultural. Nele participam
também os concelhos da Lourinhã e Óbidos. 

Foram premiados por promoverem boas prá-
ticas referentes à diversidade cultural as seguin-
tes entidades: a Associação de Jovens das Gaei-
ras, com o projeto «Cooltour Gaeiras», venceu na
categoria “Artes”; a Associação para a Universi-
dade da Terceira Idade de Torres Vedras com o
projeto «Interculturalidade na AUTITV», na cate-
goria “Educação e Cultura”; e a Associação Tá a
Mexer, com o projeto «Change4Europe», na ca-
tegoria “Desporto e Lazer”. As três associações
vencedoras receberam um prémio monetário no
valor de 500 euros e um Selo de Distinção.

Essa parceria entre os municípios de Torres
Vedras e Lourinhã teve início com a elaboração
do Plano Intermunicipal para a Integração de Mi-
grantes, em 2015. Desde então, têm sido várias
as atividades e ações desenvolvidas. O municí-
pio de Óbidos juntou-se agora, mas outros são
esperados. Com a criação deste prémio, que dis-
tingue as boas práticas no que diz respeito à di-
versidade cultural, os municípios quiseram reco-
nhecer publicamente as entidades que promo-
vem a interculturalidade, sejam elas estabeleci-
mentos de ensino público ou privado, associações

culturais e recreativas, bem como as instituições
particulares de solidariedade social, sediadas nos
territórios dos municípios promotores.

José Tomé, vereador da Câmara Municipal
da Lourinhã, considerou que “faz todo o sentido
acautelar o papel da diversidade cultural. Com
todas estas mutações sócio-políticas que vivemos
na atualidade o discurso de ódio que vamos as-
sistindo, o medo, a insegurança e o aparecimento
de novos movimentos políticos de extrema direi-
ta é necessário juntar esforços para promover um
mundo melhor, onde todos obviamente têm o
seu lugar”.

José Pereira, vereador da Câmara Municipal
de Óbidos, também vê a diversidade cultural co-
mo uma realidade cada vez mais presente nos
municípios. “Óbidos recebe semanalmente milha-
res de turistas de várias nacionalidades, mas é cu-
rioso a quantidade de estrangeiros que procura
este território para se fixarem”, salientando o tra-
balho dos gabinetes de apoio.

Carlos Bernardes, edil torriense, salientou a
importância da componente intermunicipal. 

Na sua opinião, “hoje em dia não há barrei-
ras nem fronteiras do ponto de vista concetual.
Mas elas existem e são muitas e os que tentam

ultrapassá-las têm muitas dificuldades”, disse, des-
tacando os centros de apoio aos migrantes e o
trabalho desenvolvido pelas juntas de fregue-
sia. Atualmente, a titulo de curiosidade Torres
Vedras tem 3.100 pessoas de 56 países diferen-
tes.  O alto-comissário para as Migrações, na sua
intervenção, descreveu as migrações como um
tema complexo, mal percecionado e muitas ve-
zes associado a medos e mitos. Pedro Calado
destacou ainda o trabalho exemplar que é de-
senvolvido por estes três municípios ao nível das
políticas locais que visam a integração dos mi-
grantes.

Prémio intermunicipal foi entregue em Torres Vedras     

Municípios premiaram diversidade cultural

AUTITV foi uma das associações premiadas com o Selo de Distinção

DR

ASAS da Ponte do Rol inaugurou creche com berçário no antigo jardim-de-infância

JR



12 igreja BADALADAS | 16 novembro 2018

“Ninguém é dono absoluto dos seus bens, mas sim administrador. A posse é uma

responsabilidade. Aquilo que possuo realmente é o que sei doar. Esta é a medida

para avaliar como eu consigo ter as riquezas. Bem ou Mal. Esta palavra é importan-

te. Se posso doar, sou aberto, então sou rico, mas também na generosidade. Ge-

nerosidade é um dever. Se não posso doar algo é porque essa coisa me possui, sou

escravo, ela tem poder sobre mim. ”
PAPA FRANCISCO

AUDIÊNCIA GERAL, 07 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 XXXIII do Tempo Comum
Sábado (vespertina)
15h - Lar de São José; 17h - Misericórdia, Olheiros;
18h30 - Varatojo, Barro e Paul; 19h - Graça.
Domingo
9h - São Pedro; 10h15 - Varatojo; 11h30 - Ribeira
de Pedrulhos; 12h - Graça - entrada na paróquia
do novo pároco – Cónego Álvaro Bizarro; 16h -
Matacães - tomada de posse de padre George
Paikada; 19h - Graça.

Celebrações da Palavra
Sábado - 17h - Figueiredo; 18h30 - Louriceira.

Confissões
De 3ª a sábado - 8h30 - São Pedro
De 3ª a 6ª feira - 18h - Graça
Quartas-feiras - das 15h às 18h - Varatojo
Sábados - das 8h30 às 12h - Varatojo

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

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

Peregrinação a Fátima (Primeiro sábado de dezem-
bro) 
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.

Batismos
Marcação e organização do processo – nas horas
de cartório (com um mês de antecedência)
Reuniões de preparação – um encontro dos pais
com o pároco (a marcar na organização do proces-
so) e uma reunião para pais e padrinhos (1º e 3º
sábado, no Centro Pastoral).

horários (verão)

É de Fátima, a escassos dias de terminar a missão de pároco, que escrevo a última «Crónica de um
Pároco». Apesar de não ter sido ainda ordenado, é pedido aos bispos eleitos que participem na assem-
bleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorre precisamente esta semana no Santuário
de Fátima. Toca-me como a Mãe do Céu quer estar presente nos momentos marcantes da minha vida.
Se, ao chegar a Torres Vedras, me aguardava a imagem da Senhora de Nazaré, nesta semana é aos pés
da Senhora de Fátima que consagro a minha vida e a minha missão episcopal. A minha história, como
de tantas e tantas pessoas, está muito ligada a este santuário. A minha mãe e o meu pai guardam uma
ternura muito especial por Nossa Senhora e pelo seu santuário, a qual souberam passar aos seus filhos.
Aqui estiveram logo após o casamento e aqui viemos inúmeras vezes celebrar o seu aniversário. Aqui
vim com o meu avô, teria eu nove ou 10 anos, após uma viagem inesquecível com escala em Torres
Vedras, para participarmos nas celebrações do 13 de maio. Aqui vim celebrar a primeira Missa logo no
dia a seguir à minha ordenação sacerdotal. Como Maria, o meu coração está cheio de alegria e gratidão.
Gratidão por tantas manifestações de carinho e de fé que acolhi no passado domingo, na Missa da
minha despedida e do convívio que se seguiu. Tocou-me ver como, num tempo tão breve, tantas marcas
tenha deixado e tão profundamente tenha eu ficado marcado pelo contacto quotidiano com as pessoas
desta terra e das comunidades cristãs de Torres e Matacães. Gratidão por cada rosto, cada família e cada
gesto que me tocou enquanto pároco ao longo destas 116 semanas. Por estes 116 números do Badaladas
onde fui procurando transmitir as minhas alegrias e preocupações, a minha sensibilidade e a minha espe-
rança. Pelo cónego Álvaro Bizarro, o sacerdote que a partir de agora vos ajudará a crescer na fé com o
padre George e os outros sacerdotes que vos servem. 

D. DANIEL HENRIQUES
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Minha querida Senhora de Fátima

Dia Mundial dos Pobres desafia a um
“sério exame de consciência”

No texto orientador para a celebração do 2º Dia Mundial dos Po-
bres (18 de novembro) o papa Francisco sublinha as “consequências
sociais dramáticas” da pobreza e condena o que qualifica como
“aversão aos pobres”.

“Quantos percursos conduzem a formas de precariedade: a falta
de meios elementares de subsistência, a marginalidade quando se
deixa de estar no pleno das próprias forças de trabalho, as diversas
formas de escravidão social, apesar dos progressos levados a cabo
pela humanidade”, frisa o pontífice argentino.

No mesmo documento Francisco lamenta a “aversão aos po-
bres” que hoje marca vários setores da sociedade e exorta a um “sé-
rio exame de consciência”. Em Portugal o Dia Mundial dos Pobres
vai marcar a agenda de várias dioceses, de norte a sul do país. No

Patriarcado de Lisboa o destaque vai para uma conferência no salão
paroquial da Ericeira, a partir das 17 horas, que abordará «O papel
do pobre em três vertentes», com a participação de três oradores di-
ferentes: o padre Vítor Melícias, que falará do “lugar pobre na Igre-
ja”; a enfermeira Matilde Salema, que abordará o “lugar do pobre
na minha vida”; e a especialista em Direito Constitucional Maria
d’Oliveira Martins, que apresentará o “lugar do pobre na socieda-
de”.

A organização dessa conferência, com entrada livre, está a cargo
da associação Farol, um projeto de voluntariado centrado nas paró-
quias da Ericeira e da Carvoeira. O Dia Mundial dos Pobres foi ins-
tituído pelo papa Francisco há dois anos, inspirado pelo Ano Santo
da Misericórdia que decorreu entre 2015 e 2016.

DR
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Varatojo em clima de missão

MARGARIDA RÉZIO

Frei António Castro, responsável pelo movimento União
Missionária Franciscana, que tem como finalidade ajudar
os cristãos a serem também missionários, deu as boas-
-vindas aos participantes no convívio missionário do pas-
sado dia 4, no tradicional salão decorado a rigor com
elementos representativos da missão. Foi mais de uma
hora de reflexão sobre vários aspetos da missão feita por
esse irmão já “vergado” com o peso dos anos, mas sem-
pre “rejuvenescido” quando se trata de falar de missão.

A meio da reflexão entrou frei Armindo de Carvalho,
atual ministro provincial da Ordem Franciscana, que con-
vidou os leigos ali presentes a refletir sobre o “envio mis-
sionário”, invocando o papa Francisco num apelo à saída
para as “periferias”, explicada de forma sábia, inteligente-
mente missionária. Não apontou metas, mas sim o cami-
nho – o que seguiu São Francisco de Assis – em atitude
de pobreza, humildade, caridade, fraternidade, paz e bem.
Francisco de Assis o homem despojado, de pé descalço,
que viveu para servir.

A reflexão missionária continuou de seguida na igreja
conventual, repleta de fiéis, com a celebração da Eucaris-

tia, sendo ministros do altar, além de frei Armindo e frei
Castro, também o guardião do convento frei Nicolás e o
noviço frei Mário Capa. A Eucaristia foi o “prato forte” da
festa. Congregados em volta do altar, alimentados pela
palavra divina e fortalecidos com o corpo e sangue de
Jesus, todos terão robustecido as suas forças para conti-
nuarem (ou começarem) a ser mensageiros do mandato
do Mestre: “Ide e ensinai”. Como fizeram tantos que dali
partiram em tempos idos como mensageiros da Boa No-
va para terras distantes, ou como continuam a ser nos
dias de hoje todos os que estão em comunhão com ou-
tros através da sua oração ou partilha material. De facto,
há ainda muitas “periferias” a solicitar quem lhes leve esse
alimento.

O encontro terminou em beleza no claustro, em con-
vívio fraterno. Frei António Castro e frei Nicolás tudo fize-
ram para que todos regressassem a suas terras (e alguns
vindos de bem longe, lá das bandas de Aveiro, ou mais
do sul, para lá do Tejo) com o coração cheio de ardor
missionário, não sem antes, durante cerca de duas horas,
terem cimentado os laços de amizade com apetitosa refei-
ção servida nos espaços do claustro. E, em vésperas de São
Martinho não poderiam faltar as tradicionais castanhas.

...a vista de um p nt !
Morrer não é uma palavra que caia bem no quotidiano do homem contemporâneo. Centrados em nós julgamo-
-nos proprietários da vida e senhores do tempo. O Evangelho de Marcos contraria a auto-suficiência de cada um
de nós e anuncia, pela boca de Jesus, o caminho aberto à Eternidade: “Não passará esta geração sem que tudo
isto aconteça.” Isto tudo o quê? Certamente o encontro com Jesus que nos leva a morrer na Cruz. A morrer nos

nossos individualismos, nos nossos conceitos fechados da vida, na nossa incapacidade de
bondade e de perdão aos outros, na nossa impossibilidade de amor aos inimigos,

numa palavra, na nossa conversão ao Senhor. Por isso acrescenta Jesus: “O Filho do
homem está perto, está mesmo à porta”. Quando abrimos os ouvidos do nosso
coração e da vida inteira à Palavra de Deus que se faz presente na nossa história
damo-nos conta que morrer por amor ao Pai é a única porta de salvação do ho-
mem. Ora, morrer por amor reclama o abandono de uma condição humana para

ser de condição divina, e disso temos medo… medo de confiar, medo de largar
o que conhecemos; medo de morrer para a vida como a sonhamos e queremos.
Nesta Semana dos Seminários e da receção de um administrador paroquial en-

viado pelo nosso pastor, impõe-se-nos a mesma questão: é como eu sei e que-
ro, ou como Deus propõe? Não tenhamos medo de morrer para “o que eu acho”…
não aconteça ignorarmos o Senhor que está à porta. Aceitar a história com o olhar

da Fé descobre-nos estrelas que só a noite revela. De outra forma deixamo-
-nos asfixiar pela escuridão. Bem hajam.

PE. ARSÉNIO

Leitura I - Dan 12, 1-3

Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos Anjos, que protege

os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido

até então desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação

para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus.

Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eter-

na, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão

como a luz do firmamento e os que tiverem ensinado a muitos o ca-

minho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade.

Salmo responsorial 15 (16)

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 

está nas vossas mãos o meu destino. 

O Senhor está sempre na minha presença, 

com Ele a meu lado não vacilarei. 

Por isso o meu coração se alegra 

e a minha alma exulta 

e até o meu corpo descansa tranquilo. 

Vós não abandonareis a minha alma 

na mansão dos mortos, 

nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 

alegria plena em vossa presença, 

delícias eternas à vossa direita. 

Leitura II - Hebr 10, 11-14.18

Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o

seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca

poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos

pecados um único sacrifício, sentou-Se para sempre à direita de Deus,

esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como esca-

belo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, tornou perfeitos para

sempre os que Ele santifica. Onde há remissão dos pecados já não há

necessidade de oblação pelo pecado.

Evangelho - Mc 13, 24-32

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Naqueles dias, depois de

uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade; as

estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então,

hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande poder e

glória. Ele mandará os Anjos para reunir os seus eleitos dos quatro pontos

cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a pa-

rábola da figueira: quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas,

sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer

estas coisas, sabei que o Filho do homem está perto, está mesmo à porta.

Em verdade vos digo: não passará esta geração sem que tudo isto acon-

teça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quan-

to a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece: nem os Anjos do Céu,

nem o Filho; só o Pai».

Domingo XXXIII do Tempo Comum
18 de novembro

dia do senhor

A reflexão missionária continuou de seguida na igreja conventual, repleta de fiéis, com a celebração da Eucaristia
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JORGE RALHA

OUTRO MODO DE OLHAR

À NOSSA VOLTA (53)

Elevador: os concelhos que sobem
e descem no Oeste

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
(Onde há menos idosos por 100 jovens?)

O índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos
por cada 100 pessoas menores de 15. Sendo assim, um valor inferior a
100 significa que há menos idosos do que jovens, considerando aqueles

grupos etários. Considerando a tendência para o envelhecimento da
nossa sociedade, o caso raramente existe.

Consideram-se entre parêntesis (…) os valores dos índices a partir dos
Recenseamentos de 2001 e de 2011, que foi o último realizado em
Portugal: um único concelho – Arruda dos Vinhos – tem, em 2011,

menos idosos do que jovens (de 119,9 em 2001 para 93,8, em 2011).
Existem concelhos que, entre 2001 e 20011, retardaram o enve-

lhecimento: Alenquer (109,3 para 106,2) e Sobral (116,5 para 107,9).
Todos os outros municípios acentuaram o envelhecimento da sua

população entre 2001 e 2011: Alcobaça (107 – 141,3), Bombarral (148,7 –
172,5), Cadaval (174,5 – 180,1), Caldas (114,8 – 143,5), Lourinhã (109,1 –
127,3), Nazaré (110,4 – 145), Óbidos (142,5 – 150,8), Peniche (105,2 –

138,4) e Torres Vedras (111,1 – 128).
Comparativamente o Oeste evoluiu de 115 para 132,6 e Portugal de

102,2 para 127,8.
Mafra, fora do Oeste, passou de 96,8 para 79.

DENSIDADE POPULACIONAL
(Onde há mais e menos pessoas, em média, por km2?)

A densidade populacional expressa a intensidade do povoamento duma
região, resultando numa relação entre habitantes por Km2.

Entre os Recenseamentos da População de 2001 e 2011, em todo o
Oeste, a população intensificou-se em todos os municípios, exceto num

caso: Bombarral, que diminuiu de 145,3 para 144,5 hab/Km2.
Nos outros municípios, no mesmo período, a densidade populacional

aumentou, embora em escala variável: Alcobaça (133,3 – 138,9),
Alenquer (128,3 – 142,2), Arruda (133 – 171,8), Cadaval (80,1 – 81,4),

Caldas (190,8 – 202,3), Lourinhã (158,5 – 174,9), Nazaré (182,5 – 183,9),
Óbidos (76,4 – 83,2), Peniche (351,5 – 357,9), Sobral (170,4 – 194,9) e

Torres Vedras (177,5 – 195,2).
Em Portugal, no mesmo período, a densidade populacional passou de

112,4 para 114,5 hab./km2 e, no município de Mafra, de 186,5 para 262,9
habitantes por km2.

INDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL
(Onde há mais e menos jovens e idosos por 100 pessoas em

idade ativa?)
O índice de dependência total é a relação entre a população jovem (entre

os zero e 14 anos) e idosa (com 65 e mais anos) e, por outro lado, a
população em idade ativa, isto é, por cada 100 pessoas em idade ativa,
entre os 15 e 64 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos

jovens e idosos do que pessoas em idade ativa.
Portugal fez esta transição – de menos “inativos” para mais jovens e

idosos do que a população ativa – durante a década de 2001 a 2011,
passando de 47,8% para 51,3%. 

Muitos municípios do Oeste fizeram no mesmo período essa transição,
que se expressa em percentagem (%): Alcobaça (44,4 – 54,5), Alenquer
(49,4 – 54,5), Arruda (47,8 – 55,3), Nazaré (46,7 – 51,6), Peniche (48,2

– 54,8) e Torres Vedras (49,4 – 53,4).
O Oeste, no seu conjunto, já tinha iniciado esta transição anteriormente

(50,2 para 54,5), tal como os concelhos de Bombarral (56,4 – 57,5),
Cadaval (58,5 – 66,1), Caldas (50,9 – 55,0), Lourinhã (50,9 – 54),

Óbidos (52,7 – 51,6) e Sobral (50,5 – 54,8).
Mafra passou de 46,3 para 50,4%, no mesmo período.

FONTE: PORDATA/INE

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

«O papel das plataformas colaborativas na promoção da
economia social: os casos de Torres Vedras e Araraqua-
ra» foi o tema da conferência que se realizou no passado
dia 5 nos Paços do Concelho de Torres Vedras, no âm-
bito do programa da visita de uma comitiva da Prefeitura
de Araraquara (Brasil) ao município torriense.

O evento, dirigido à comunidade em geral e em es-
pecial às organizações de economia social que operam a
nível nacional, regional e local, teve por objetivo a parti-
lha de experiências entre as duas autarquias que vêem a
economia social e solidária como “um instrumento funda-
mental” na criação de políticas de desenvolvimento local,
afirmaram Carlos Bernardes, autarca torriense, e Edinho
Silva, prefeito de Araraquara, durante a sessão de aber-
tura do encontro.

O autarca brasileiro referiu que a economia social “é
um tema central nas nossas políticas públicas” e defendeu
que não deve ser encarada apenas um instrumento de
luta contra a grave crise económica que o Brasil atraves-
sa, identificando o desemprego como um problema es-
trutural.

Para Edinho Silva, a economia social e solidária tem
também um papel de relevância de construção de novos
valores no mercado económico e na produção de rique-
za. “Nosso grande desafio é gerar riqueza sem degradar,
destruir os recursos naturais e oprimir os trabalhadores.
Nesse sentido a economia social e solidária assume um

papel central, assim como a economia criativa. São ações
alternativas de auto-organização dos trabalhadores para
geração de trabalho e renda”, afirmou.

Araraquara e Torres Vedras ambicionam impulsionar
as suas políticas públicas locais de economia social. Nos
últimos anos os dois municípios têm alicerçado estraté-
gias e ativado parcerias que envolvem também a Frente
Nacional de Prefeitos (BR), a Rede Europeia de Economia
Social (REVES), o Departamento de Economia da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp, BR) e o recém-craido
Centro Torriense de Estudos de Economia Social, uma
estrutura presidida pelo padre Vítor Melícias.

Durante a conferência Camila Paiva, coordenadora
executiva da Secretaria do Desenvolvimento Económico
de Araraquara, apresentou as estratégias locais desenvol-
vidas para a promoção da economia social naquela co-
munidade brasileira, com o apoio da prefeitura.

O município de Torres Vedras, que “já trabalha com
o conceito de economia social há 15 anos”, trouxe para a
discussão os casos de quatro projetos locais, nomeada-
mente a Associação Incluir+, a APECI, o Centro Social e
Paroquial de Campelos e o EcoMar, apresentados pelos
responsáveis de cada uma das instituições. 

Foram ainda oradores Ana Umbelino, vereadora da
área social da Câmara, com o tema “Governação integra-
da e colaborativa como motor da economia social: o caso
de Torres Vedras” e o padre Vítor Melícias, presidente do
Centro Torriense de Estudos de Economia Social, abor-
dou a questão da “Economia social e desenvolvimento lo-
cal”.

Torres Vedras e Araraquara partilham experiências

Economia social e solidária
é tema central para as duas
autarquias

EF

Torres Vedras e Araraquara trocaram experiências nas políticas públicas
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O Grupo Norte (GN) é um sólido grupo empre-
sarial de capitais espanhóis com uma experiên-
cia acumulada de mais de 40 anos na oferta de
soluções de gestão estratégica e operacional de
recursos humanos que integra o “Top 10” das em-
presas multisserviços de referência em Espanha.

Com uma presença nos mercados de Espa-
nha, Chile, Perú e, desde 2017, em Portugal o
GN fatura mais de 220 milhões de euros em
serviços, tem 50 escritórios a um nível ibérico e
as suas equipas gerem mais de 1.700 clientes,
empregando mais de 12.700 colaboradores dos
quais 350 são pessoas portadoras de deficiência
e 110 são vítimas de violência do género.

Com instalações em Torres Vedras desde ju-
lho deste ano e um implante na Azambuja o
grupo tem vindo a contratar trabalhadores para
vários setores de atividade, nomeadamente Me-
talomecânica, Logística, Agro-alimentar, Hotela-
ria, Restauração, Construção Civil, Informática e
Área de Vendas, entre outros.

Desde julho a agência de Torres Vedras já
contratou mais de uma centena de trabalhado-
res na região Oeste, o que para o diretor da agên-
cia, Artur Narciso, “é um fator de enorme satisfa-
ção termos conseguido este objetivo e contribuí-
do, em tão pouco tempo, para a dinamização do
mercado de emprego encontrando soluções pa-
ra as empresas locais. Por outro lado, já somos
responsáveis por um número considerado de fa-
mílias e queremos contribuir para seu bem-estar
oferecendo boas oportunidades de emprego. Acre-

ditamos que o número atual de pessoas contra-
tadas vai claramente crescer, pois há um número
considerável de empresas que se preparam para
partilhar connosco as suas vagas de emprego. Tal
como o número de pessoas a visitar-nos nas nos-
sas instalações está a crescer de dia para dia, co-
meçamos a ser uma referência para quem pro-
cura emprego”.

Para Miguel Toscano, country manager da
multinacional, “a aposta no Oeste é estratégica
para o Grupo Norte dado que estamos perante
um ecossistema empreendedor muito dinâmico e
orientado para a produção de bens transacioná-

veis em setores onde o Grupo Norte é especia-
lista e se diferencia pela sua qualidade de serviço,
como sejam os setores agro-alimentar, logístico e
industrial, mas que se debate com muitas carên-
cias de recursos humanos qualificados. Queremos
que a nossa marca seja reconhecida localmente
pela sua capacidade em dar uma rápida resposta
a essas carências, mas também pela capacidade
em apoiar as empresas a estruturar soluções ino-
vadoras de gestão de talento que possam contri-
buir para a criação de mais valor para o seu ne-
gócio e sejam geradoras de mais impacto social
em beneficio da comunidade local”.

O GN na zona Oeste tem neste momento
uma equipa de quatro consultores especialistas
para apoiar as empresas locais a desenhar e im-
plementar as suas políticas e programas de de-
senvolvimento de capital humano através de so-
luções de Trabalho Temporário, Outsourcing, Re-
crutamento & Seleção, Formação Profissional e
Consultoria de Recursos Humanos.

A equipa liderada por Artur Narciso, respon-
sável de agência, explica que as soluções a im-
plementar localmente pelo grupo vão permitir
às organizações encontrar no imediato os cola-
boradores de que necessitam, mas também fun-
cionarão como uma solução de empregabilida-
de para quem está desempregado ou pretende
um novo rumo profissional. Toda a equipa é
constituída por consultores locais que conhecem
e vivem a região diariamente e por isso sentem
os desafios de cada candidato e as necessidades
de cada empresa como sendo suas. Acreditan-
do que essa motivação fará a diferença e aumen-
tará as suas responsabilidades no desenho das so-
luções a desenvolver e implementar localmente.

O caminho é o do crescimento. O Grupo
Norte está neste momento a trabalhar em mais
de 50 vagas de emprego com entrada imediata,
desde a área alimentar passando pela restaura-
ção e hotelaria, logística com necessidades de
operadores de armazém e operadores de linha
produção e perfis mais técnicos como gestores
de equipas, operadores de moldes, carpinteiros
ou serralheiros.

Desde julho a agência de Torres Vedras já contratou mais de uma centena de trabalhadores na região Oeste

DR

Grupo Norte, parceiro de recursos humanos no Oeste
publireportagem
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JACINTO LEANDRO
ADVOGADO

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

T. Vedras (atrás do Tribunal)

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

ALUGO
LOJA 70 m2

no centro da cidade
Preparada para área de

medicina ou estética
Tel. 964 703 230

ARRENDO
Armazém/Garagem

Urb Hilarião
TORRES VEDRAS
TTeell.. 991177 779900 118855

ALUGA-SE
ANDAR 3 ass.

Centro da Freixofeira
TTeell.. 991177 118888 772266

SENHOR
OFERECE-SE

p/ qualquer tipo de trabalho
Agricultura, comércio 

e indústria
TTeell.. 993388 330033 337755

SENHORA
TOMA CONTA 

PESSOAS IDOSAS
Não acamadas
2ª feira a 6ª feira
TTeell.. 991133 115588 555544

VENDO
Moradia c/ 245 m2

c/ 9 anos, anexos, garagem, 
terreno 1.580 m2

A 5 min. de T. Vedras
TTeell.. 996655 882222 661155

CEDE-SE
CAMPA

no Cemitério São Miguel
em Monte Redondo

TTeell.. 996699 005599 555566

VENDO
Apartamento de 5 ass. 
c/ arrecadação e espaço 

de garagem. 
Área 150m2 - Paúl TVD

TTeell.. 996655 117733 331122

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

Valores abaixo
140.000EUR.
Com 2 WCs e

Estacionamento.
Tel. 915 572 939

Vítor Vieira

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

C/ projeto aprovado

Área do terreno 281m2

TTeell.. 991177 221122 330044

VENDO
ESTABELECIMENTO

Take Away
Motivos saúde

TTeell.. 991166 772277 553355

PROCURA-SE
Angariadores
Imobiliários

Com ou sem experiência
Com carta de condução

Disponibilidade para
trabalhar a tempo inteiro

Tel. 915 572 939
AMI 8388  Vítor Vieira

VENDE-SE
• Terr. 1.000m2 - 59mil€

Vale Martelo (vista mar)
• Moradia Barro –

179.500€ – C.E.: C
• Moradia Varatojo

185mil€ – C.E.: F 
Tel. 915 572 939

AMI 8388 - Vítor Vieira

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

Publicidade para a próxima edição
Os anúncios para a próxima edição devem ser fornecidos pelo cliente até às 13 horas

de terça-feira, dia 20 de novembro. 
Para mais informações contacte o Departamento de Publicidade pelo telefone 261 335 470,

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

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

bodas de ouro

Casamento em 17-11-1968

Este casal residente na Ponte do Rol completa amanhã, dia 17, as
Bodas de Ouro matrimoniais. 

Desta união têm dois filhos que lhes deram quatro netos que con-
juntamente as noras lhes desejam as maiores felicidades.

Mário 
Pereira Quitério

Angelina dos
Milagres Cesário

Pereira
e

Ponte do Rol

Restaurante

ZheNan

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

®®

• Pato à Pequim • Família Feliz •
• Gambas com Cogumelos Chineses •

• Frango com Castanhas •
Descanso do pessoal à segunda-feira

TRESPASSA-SE
RESTAURANTE
ou CEDEM-SE QUOTAS

Torres Vedras
EM PLENO FUNCIONAMENTO

Motivos saúde
TTeell.. 992255 337722 009977

VENDO
PEUGEOT 309 - 1991

Inspecionado
700€

TTeell.. 992200 557722 995500

VENDO
TOYOTA COROLLA

Star van - Diesel - 1990
Inspecionada - Extras - 950€

TTeell.. 992200 557722 994455

VENDO
Várias antiguidades 

e velharias
TTeell.. 992200 557722 994455

VENDO
Apartamento T2 s/

garagem junto aos CTT
Torres Vedras

176.000,00€ negociável
TTeell.. 991199 669977 664411

VENDO
APARTAMENTO T3

Centro da cidade
Remodelado
C/ 1 lugar de 

estacionamento
TTeell.. 991199 335522 999922

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LISBOA NORTE
JJuuíízzoo LLooccaall CCíívveell ddee TToorrrreess VVeeddrraass –– JJuuiizz 11

Palácio da Justiça – Campo da Várzea – 2560-625 Torres Vedras
Telef. 261 318 410  Fax: 261 091 119  Mail: tvedras.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
PPrroocceessssoo:: 11229988//1188..33TT88TTVVDD IInntteerrddiiççããoo // IInnaabbiilliittaaççããoo        RReeffeerrêênncciiaa:: 113377998844333333

DDaattaa:: 0033--0077--22001188

RReeqquueerreennttee:: JJooaaqquuiimm RRooddrriigguueess TTaalleennttoo
RReeqquueerriiddoo:: AAddeelliinnaa RRooddrriigguueess TTaalleennttoo

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é
requerido AAddeelliinnaa RRooddrriigguueess TTaalleennttoo,, estado civil: Solteiro, filho(a) de João Talento e de Lau-
rinda Rodrigues, natural de: Torres Vedras – Carmões [Torres Vedras], NIF – 120 884 801, BI
– 5619349, com ddoommiiccíílliioo:: RRuuaa DD.. SSeeggiissmmuunnddoo MMeenneezzeess ddee AAllaarrccããoo NN..ºº 2299,, AA--ddaa--RRaaiinnhhaa,,
22556655--113322 CCAARRVVOOEEIIRRAA,, para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

AA JJuuiizz ddee DDiirreeiittoo,,                                         AA OOffiicciiaall ddee JJuussttiiççaa,, 
AAnnaa PPaauullaa SSiillvvaa CCaarraappiinnhhaa GGoommeess ((ddrraa..))                              NNooéémmiiaa OOnnooffrree

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

Anuncie desde

€ 10,28*

Menos de um cêntimo      

por leitor alcançado!

*preço para assinantes (IVA incluído)
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Vila Facaia
Zambujeira - Lourinhã

=
33ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

MARÍLIA DIAS FERREIRA
ANUNCIAÇÃO

NNaasscceeuu aa 1188--0011--11998800      FFaalleecceeuu aa 1199--1111--22001155
Pais, marido, filha e restante

família recordam com sauda-
de o seu ente querido, espe-
cialmente dia 19, data em que
perfaz 3 anos após o seu fale-
cimento.

Loubagueira - Maxial

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DE LURDES
DA PIEDADE MARQUES

NNaasscceeuu aa 2200--0077--11993311      FFaalleecceeuu aa 0077--1111--22001188
Filhos, nora, genro, netos e demais família

cumprem o doloroso dever de participar o faleci-
mento do seu ente querido.

Vêm por este meio agradecer muito reconhe-
cidamente a todas as pessoas que se dignaram
incorporar no funeral, aos que se interessaram
pelo seu estado de saúde ou que de qualquer
outro modo lhes manifestaram o seu profundo
pesar.

Agradecem igualmente ao Hospital de Torres
Vedras e ao Lar do Centro de Dia de Monte Redon-
do pelo carinho e profissionalismo que sempre de-
monstraram.

Bem hajam.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa PPoovvooeennssee,, LLddaa..

SS.. MM.. AAggrraaççoo -- PP.. SS.. IIrriiaa -- CCaarrrreeggaaddoo -- MMeerrcceeaannaa
TTeell.. 226611994488001166 -- 221199559944559944 -- 226633885533775588 -- 226633776699002200

Agência Funerária Serena, Lda.
A dos Cunhados

Tel. 913 302 769 / 918 383 011

A dos Cunhados

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DA CONCEIÇÃO
DIONÍSIO SANTOS

PEREIRA
NNaasscceeuu aa 1166--0088--11994411      FFaalleecceeuu aa 0044--1111--22001188

Marido, filhos, noras e netos par-
ticipam o falecimento do seu ente
querido e agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam o funeral
ou que de qualquer outra forma
lhes manifestaram o seu pesar.

Vila Franca do Rosário

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MANUEL RAMOS MOTA
NNaasscceeuu aa 1177--0066--11992277      FFaalleecceeuu aa 1111--1111--22001188

Filha, genro, netos e bisneta
participam o falecimento do seu
ente querido e agradecem a
todas as pessoas que se fizeram
acompanhar no funeral ou que
de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.

AAggêênncciiaa JJooããoo SSoobbrreeiirroo

TTeell.. 226611 332222 998877 -- TToorrrreess VVeeddrraass

Ponte do Rol

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

HERMÍNIO DA CONCEIÇÃO
BATISTA

NNaasscceeuu aa 0011--0011--11995533      FFaalleecceeuu aa 0099--1111--22001188
Esposa e filho participam o

falecimento do seu ente que-
rido e agradecem a todas as
pessoas que se fizeram acom-
panhar no funeral ou que de
qualquer outra forma lhes ma-
nifestaram o seu pesar.

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

Torres Vedras

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MANUEL RAMOS PRATES
NNaasscceeuu aa 2255--0077--11992233      FFaalleecceeuu aa 1111--1111--22001188

Esposa, filhas, netos e bisnetos
participam o falecimento do seu
ente querido e agradecem reco-
nhecidamente a todas as pessoas
que os acompanharam no funeral
ou que de qualquer outra forma
lhes manifestaram a sua solida-
riedade 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

Figueiredo

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MÁRIO VELOSO
NNaasscceeuu aa 2233--0077--11992277      FFaalleecceeuu aa 1111--1111--22001188

Esposa, f i lhos, nora, genro,
netos, bisneta e restante família
participam o falecimento do seu
ente querido e agradecem reco-
nhecidamente a todas as pessoas
que os acompanharam no funeral
ou que de qualquer outra forma
lhes manifestaram a sua solidarie-
dade 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

Ponte do Rol

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

HERMÍNIO DA CONCEIÇÃO
BATISTA

NNaasscceeuu aa 0011--0011--11995533      FFaalleecceeuu aa 0099--1111--22001188
Irmãos, sobrinhos, amigos e

restante família participam o
falecimento do seu ente que-
rido e agradecem a todas as
pessoas que se fizeram acom-
panhar no funeral ou que de
qualquer outra forma lhes ma-
nifestaram o seu pesar.

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

Mafra

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

DEOLINDA DE JESUS
GARCEZ PALHA

NNaasscceeuu aa 2266--0099--11992288      FFaalleecceeuu aa 1133--1111--22001188
Filhos, nora, netos e restante família

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

Agradecimento especial à direção e
funcionários do Lar Nossa Senhora do
Carmo, por todo o carinho e dedicação
com que sempre cuidaram o seu familiar.

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

Sarge

=
11ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

ARNALDO BENTO JORGE
NNaasscceeuu aa 0011--0099--11994455      FFaalleecceeuu aa 2200--1111--22001177

Esposa, filhos, noras, genros,
netos e restante família recordam
com saudade o seu ente querido,
especialmente a 20 novembro, data
em que perfaz 1 ano após o seu
falecimento.

Participam que será celebrada
Missa pelo seu eterno descanso, na
próxima terça-feira, dia 20, pelas
19h, na igreja da Graça. Agradecem
desde já a quem participar nesse
ato religioso.

Cambelas
São Pedro da Cadeira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DA CONCEIÇÃO
GOMES TOMÁS

NNaasscceeuu aa 2277--0022--11993322      FFaalleecceeuu aa 0099--1111--22001188
Filhos e netos vêm por este

meio participar o falecimento do
seu ente querido e agradecer
reconhecidamente a todas as pes-
soas que os acompanharam no
funeral e manifestaram a sua soli-
dariedade e pesar.

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

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

Pereiro - Vilar

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

JOAQUIM MANUEL
CLAUDINO

NNaasscceeuu aa 2277--0077--11993399      FFaalleecceeuu aa 1133--1111--22001188
Mulher, filha, genro, netos e restante

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

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

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

Póvoa de Penafirme

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ALFREDO COSME
LEAL HENRIQUES

NNaasscceeuu aa 1199--0033--11993344      FFaalleecceeuu aa 0088--1111--22001188
Mulher, filhos, nora, genro, netos, bis-

netos e restante família cumprem o
doloroso dever de participar o faleci-
mento do seu ente querido.

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

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

Caneira Velha - Azueira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

ARMINDA DA CONCEIÇÃO
PEREIRA ESTEVES

NNaasscceeuu aa 2222--0022--11992277      FFaalleecceeuu aa 0088--1111--22001188
A família cumpre o doloroso dever

de participar o falecimento do seu ente
querido.

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

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

Encarnação - Mafra

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA EUGÉNIA GOMES
DIAS PEREIRA

NNaasscceeuu aa 0099--0044--11993311      FFaalleecceeuu aa 0077--1111--22001188
Sobrinhos e restante família cum-

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

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

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

Sobreiro Curvo
A dos Cunhados

=
11ºº AAnnoo ddee SSaauuddaaddee

JOÃO FRANCISCO PEDRO
NNaasscceeuu aa 1199--0099--11993355      FFaalleecceeuu aa 2211--1111--22001177

Esposa e filha recordam com
saudade o seu ente querido espe-
cialmente a 21 de novembro data
em que perfaz 1 ano após o seu
falecimento.
AAggêênncciiaa FFuunneerráárriiaa AAnnttóónniioo FFeerrrreeiirraa CCoossttaa && FFiillhhooss,, LLddaa.. 

((SSaannttaa IIssaabbeell))

TTeell.. 226611 995511 668855 -- 226611 331166 337799

TTllmm.. 996688 004411 441100 -- 996633 001155 444477

A dos Cunhados

PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

DOLORES MARIA DIAS
CANILHAS LUÍS

NNaasscceeuu aa 0033--1122--11995500      FFaalleecceeuu aa 1133--1111--22001188
Marido, filhos, noras, netos e restante

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

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

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

Tourinha - Azueira

=
PPaarrttiicciippaaççããoo ee AAggrraaddeecciimmeennttoo

MARIA DA LUZ
NNaasscceeuu aa 2255--0099--11992233      FFaalleecceeuu aa 0099--1111--22001188

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

Agradece reconhecidamente a
todos os que se dignaram acompa-
nhá-la à sua última morada ou que
de qualquer outra forma lhe 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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ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE TURCIFAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

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

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

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

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé FFrraannccoo JJuussttiinnoo

22ªª ppuubblliiccaaççããoo –– ““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE TURCIFAL
CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artº 23º, Ponto 1, dos Estatutos, convoco todos os associados da Associação
de Socorros da Freguesia de Turcifal, a participarem no ato eleitoral a realizar entre aass 1177hh ee
aass 2222hh ddoo ddiiaa 77 ddee ddeezzeemmbbrroo ddee 22001188, a fim de eleger os seus órgãos sociais para o qua-
driénio 2019-2022.

Chama-se a atenção dos senhores associados que queiram apresentar listas que o devem
fazer até às 1177 hhoorraass ddoo ddiiaa 3300 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22001188, entregando para o efeito uma listagem
com os nomes dos associados propostos para os órgãos sociais junto dos serviços adminis-
trativos na Sede da Associação.

Turcifal, 31 de outubro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé FFrraannccoo JJuussttiinnoo

11ªª ppuubblliiccaaççããoo –– ““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TORRES VEDRAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Convoco, para cumprimento do nº 2 alínea c) do artigo 22º do compromisso, os Ir-
mãos da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, a reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária, na sua sede na Rua Serpa Pinto, nº 1, nesta cidade, no dia 29 de novembro de
2018, pelas 20:30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

-- AApprreesseennttaaççããoo,, ddiissccuussssããoo ee vvoottaaççããoo ddoo oorrççaammeennttoo ee pprrooggrraammaa ddee aaççããoo ppaarraa oo aannoo
22001199;;

-- CCoonnttrraaiirr eemmpprrééssttiimmoo bbaannccáárriioo ppaarraa ffiinnaanncciiaammeennttoo ddee oobbrraa ddee ccoonnssttrruuççããoo ddoo LLaarr ssiittoo
eemm AAmmeeaall nnoo vvaalloorr ddee 660000..000000,,0000 €€,, àà eennttiiddaaddee bbaannccáárriiaa qquuee mmeellhhoorr ccoonnddiiççããoo ooffeerreeccee;;

-- CCoonnttrraaiirr eemmpprrééssttiimmoo bbaannccáárriioo ppaarraa ffiinnaanncciiaammeennttoo ddee ccoonncclluussããoo oobbrraa ddee ccoonnssttrruuççããoo
ddoo LLaarr ssiittoo eemm AAmmeeaall ee ppaarraa aaqquuiissiiççããoo ddee eeqquuiippaammeennttoo nnoo vvaalloorr ddee 330000..000000,,0000 €€,, àà
eennttiiddaaddee bbaannccáárriiaa qquuee mmeellhhoorr ccoonnddiiççããoo ooffeerreeccee;;

-- AAlltteerraaççããoo ddoo CCoommpprroommiissssoo//EEssttaattuuttooss,, ddeessiiggnnaaddaammeennttee:: aarrttiiggoo 22ºº nnºº 11;; aarrttiiggoo 1166ºº nnºº22
ee aarrttiiggoo 2211ºº nnºº 11 aallíínneeaa LL..

-- IInnffoorrmmaaççããoo ssoobbrree ssiittuuaaççããoo ddoo eeddiiffíícciioo HHoossppiittaallaarr;;
-- IInnffoorrmmaaççããoo ssoobbrree pprroojjeettoo ddee UUnniiddaaddee ddee CCuuiiddaaddooss CCoonnttiinnuuaaddooss;;
-- DDiissccuussssããoo ee aapprreecciiaaççããoo ddee aassssuunnttooss ddee iinntteerreessssee ppaarraa aa IInnssttiittuuiiççããoo..
Não havendo número legal de Irmãos para que a Assembleia possa funcionar em

primeira convocação, convoco desde já nova Assembleia com a mesma ordem de traba-
lhos, para o mesmo dia e local pelas 21:00 horas, de acordo com o nº 1 do Artigo 24º do
compromisso.

Torres Vedras, 6 de novembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
LLuuííss AAnnttóónniioo CCoossttaa LLooppeess RRooddrriigguueess,, ddrr,,

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

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

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

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

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

Turcifal, 31 de outubro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé FFrraannccoo JJuussttiinnoo

22ªª ppuubblliiccaaççããoo –– ““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO
SOCIAL DA FREGUESIA DE MATACÃES

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com artigo décimo nono do número dois alínea “b”, dos estatutos desta Associação,

convocam-se todos os sócios, para uma reunião ordinária no próximo dia 2222//1111//22001188,, ppeellaass 2200
hhoorraass, na sede da Associação, para se discutir e aprovar a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo ÚÚnniiccoo – Discussão e aprovação do Orçamento e Plano de Acção para o ano de 2019,
bem como o parecer do Conselho Fiscal;

De acordo com o artigo vigésimo primeiro, a Assembleia reunirá à hora marcada na convoca-
tória, se estiver presente mais de metade dos Associados com direito a voto ou uma hora depois
com qualquer número de presenças.

Matacães, 12 de novembro de 2018.
OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,, 

PPaaddrree JJoosséé MMiigguueell RRaammooss
““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
E PROMOÇÃO DE A DOS CUNHADOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
Nos termos do nº 1 do artigo 24º dos Estatutos desta Associação, convocam-se todos os asso-

ciados para uma Assembleia – Geral ordinária a realizar no dia 2277 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass
2200::3300 hhoorraass, na sede da mesma na Rua da Escola Velha nº1, em A dos Cunhados, com a seguinte
ordem de trabalhos:

PPoonnttoo uumm:: Apreciação e votação do Orçamento para 2019;
PPoonnttoo ddooiiss:: Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiver presente o número legal de sócios, a Assembleia Geral reunirá

com qualquer número de associados, meia hora depois, pelas 21:00 Horas, Com qualquer
números de sócios, conforme o n.º 1, do artigo 25º dos Estatutos da Associação.

A dos Cunhados, 9 de novembro de 2018
AA PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 

SSuussaannaa NNaattéérrcciiaa SSaannttooss RRooddrriigguueess BBeennttoo
““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

ASAS - S. MAMEDE DA VENTOSA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Solidariedade e Acção Social da
Freguesia de S. Mamede da Ventosa, para dar cumprimento ao Artigo Vigésimo Nono, da
Alínea C dos Estatutos, convoca todos os associados desta Associação, para a Assembleia
Geral Ordinária, a reunir no dia de 2277 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ppeellaass 2211,,0000 hhoorraass, no Salão
Paroquial de S. Mamede da Ventosa, com a seguinte ordem de trabalhos:

11ºº - Apreciar e votar o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2019;    
22ºº - Outros assuntos de interesse da vida da Associação.
Se na primeira convocatória não comparecerem associados em número suficiente,

reunirá meia hora mais tarde (21,30 horas), com qualquer número de Associados.
São Mamede da Ventosa, 7 de novembro de 2018. 

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,
DDoommiinnggooss AAnnttuunneess

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

I.P.S.S

ADM - Associação para o Desenvolvimento
e Melhoramento da Póvoa de Penafirme

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
Nos termos do disposto no artº 27 dos respetivos estatutos, convoco a Assembleia Geral

Ordinária da ADM – Associação para o Desenvolvimento e Melhoramento da Póvoa de Pena-
firme, ppaarraa rreeuunniirr nnoo ddiiaa 2255 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22001188,, ààss 1144hh3300, na sede da ADM, sita no Centro
de Dia, na rua do Alecrim, nº 2, Urbanização da Oliveirinha, Póvoa de Penafirme, com a se-
guinte Ordem de Trabalhos:

PPoonnttoo 11 – Apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento para o ano de 2019;
PPoonnttoo 22 – Outros assuntos de interesse da Associação para o Desenvolvimento e Melho-

ramento da Póvoa de Penafirme.
De acordo com os estatutos da ADM, se à hora marcada não houver quórum, a Assem-

bleia Geral reúne meia hora depois com qualquer número de sócios presentes.
Póvoa de Penafirme, 9 de novembro de 2018

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
JJoosséé ddaa SSiillvvaa FFaarriiaa

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

CRECHE DO POVO
JARDIM DE INFÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Em cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do Ar-

tigo 29º e nos termos Artigo 25º dos estatutos da CCrreecchhee
ddoo PPoovvoo –– JJaarrddiimm ddee IInnffâânncciiaa, convoco os associados desta
Instituição a reunir em Assembleia Geral Ordinária, nnoo
pprróóxxiimmoo ddiiaa 1199 ddee ddeezzeemmbbrroo,, nnaa sseeddee ddaa mmeessmmaa,, ppeellaass
2200::3300 hhoorraass, com a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo úúnniiccoo –– Eleição dos Corpos Gerentes para o
Quadriénio 2019/2022.

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

Torres Vedras, 15 de novembro de 2018. 

OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,, 
JJoorrggee CCaarrllooss FFeerrrreeiirraa ddooss SSaannttooss,, ddrr..

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188
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RReesseerrvvaass:: TTeell.. 226611 333355 447700
iinnffoo@@bbaaddaallaaddaass..ppttCAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL
CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 19º, n.º 2 do artigo 20º e do n.º 1 do artigo 21º dos Estatutos
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras CRL, pessoa coletiva, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras sob o numero único 501 130 322, com sede
na Rua Santos Bernardes, nº 16-A 2560-362 Torres Vedras, com o capital social realizado de 44
808 410,00 euros (variável), convoco os associados da Caixa Agrícola, em pleno gozo dos seus
direitos, a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL no dia 2277 ddee ddeezzeemmbbrroo ddee 22001188 pelas 1133,,3300hh
no Edifício Sede desta Caixa Agrícola, sito na Rua Santos Bernardes, 16-A em Torres Vedras para
discutir e votar as matérias da seguinte:

OORRDDEEMM DDEE TTRRAABBAALLHHOOSS
1.º - Discussão e votação da proposta do Plano de Atividades e do Orçamento da Caixa de Crédito

Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL, para 2019 e do Parecer do Conselho Fiscal;
2.º - Nomeação do novo membro suplente do Conselho Fiscal;
3.º - Nomeação do Revisor Oficial de Contas efetivo e respetivo suplente;
4.º - Apresentação, discussão e votação dos novos Estatutos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

de Torres Vedras, CRL., em conformidade com o Decreto-Lei n.º 142/2009 de 16 de junho
referente ao Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e o Decreto-Lei n.º 298/92, de 31
de dezembro (versão consolidada, com todas suas alterações subsequentes) referente ao
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com alteração da estru-
tura orgânica dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Caixa Agrícola e a ade-
quação aos seus estatutos em consonância às diversas disposições daqueles diplomas, com
adaptação ou alteração do seu articulado, incluindo Capítulos e Secções.
Alterações1:

aa.. AAddiittaaddaa aa SSeeccççããoo ee rreessppeettiivvaass eeppííggrraaffeess: Secção III do Capítulo IV
bb.. RReevvooggaaddaa aa SSeeccççããoo ee rreessppeettiivvooss nnúúmmeerrooss ee aallíínneeaass: Anterior Secção IV do Capítulo IV
cc.. AAlltteerraaddoo oo CCaappííttuulloo,, ppaassssaannddoo aa SSeeccççããoo: Capítulo V passou a Secção V do Capítulo IV 
dd.. RReennuummeerraaddaa ee AAlltteerraaddaa aa eeppííggrraaffee ddaa SSeeccççããoo:: IV do Capítulo IV
ee.. RReennuummeerraaddooss ooss CCaappííttuullooss:: V, VI, VII, VIII e IX
ff.. AAlltteerraaddaass aass eeppííggrraaffeess ee ooss CCaappííttuullooss:: IX
gg.. AAddiittaaddoo oo aarrttiiggoo ee rreessppeettiivvaa eeppííggrraaffee: 30º e 33º
hh.. AAlltteerraaddaass aass eeppííggrraaffeess ddooss aarrttiiggooss:: 32º
ii.. AAlltteerraaddoo oo ccoorrppoo ddooss aarrttiiggooss ee rreessppeettiivvaass aallíínneeaass: 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 11º, 12º, 14º, 16º,

17º, 19º, 20º, 23º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 39º e 41º
jj.. RReennuummeerraaddooss ooss aarrttiiggooss:: 28º a 44º
kk.. AAddiittaaddooss ooss aarrttiiggooss,, nnúúmmeerrooss ee aallíínneeaass:: n.ºs 4 e 5 do art.º 17º, n.º 4 do art.º 20º, n.ºs e

alíneas dos artigos 25º a 27º, n.ºs 3 e 4 do art.º 28º, n.ºs 1 alíneas b) a q) do art.º 29º, n.º
2 do art.º 29º, art.º 30º, art.º 32º

ll.. RReevvooggaaddooss ooss nnúúmmeerrooss ee aallíínneeaass:: Anteriores n.ºs 3 e 4 do art.º 25º, n.ºs 1 alíneas b) a m)
do art.º 26º, art.ºs 28º e 29º, n.ºs 1 a 3 do art.º 29º-A

5.º - Apresentação, discussão e votação do Regulamento Eleitoral da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Torres Vedras, CRL.

6.º - Discussão e votação da Política de Remuneração dos Órgãos de Administração, Fiscalização
e Mesa da Assembleia Geral da Caixa Agrícola a vigorar em 2019;

7.º  - Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Se, à hora marcada a Assembleia Geral Ordinária não funcionar por falta de número legal de

associados, fica desde já, a mesma convocada para o mesmo dia, uma hora depois, ou seja, às
1144,,3300 hh, no mesmo local, com qualquer número de associados, nos termos do disposto no n.º 2
do art.º 22º dos Estatutos.

Torres Vedras, 9 de novembro de 2018. 

AA PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall
EElliissaabbeettee AAnnttuunneess CCoonnssttaannttiinnoo

——————————————————
1 O texto integral das alterações e propostas e da versão consolidada dos Estatutos alterados, devi-
damente renumerados, adaptados e sistematizados, está à disposição dos Associados, na sede da
Caixa Agrícola, entre as 8:30h e as 15:00h, de segunda a sexta-feira.

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

CASA DO POVO DE RUNA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea c) do nº 2 do Artigo 29º dos Estatutos, convocam-se os sócios da Casa
do Povo de Runa para uma reunião ordinária da Assembleia Geral no dia 1166 ddee nnoovveemmbbrroo ddee
22001188,, ppeellaass 2211::0000 hhoorraass, no Salão Fernando Barros Leal, com a seguinte ordem de trabalhos:

11.. Informações;
22.. Apreciação e aprovação da proposta de orçamento e plano de atividades para o ano de 2019;
33.. Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 31º dos Estatutos, se à hora marcada não estiverem presentes

mais de metade dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá, 30 minutos depois, com
qualquer número de sócios.

Runa, 9 de novembro de 2018
AA PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,, 
AAnnaa PPaauullaa ddooss SSaannttooss VVeennttuurraa FFaarriiaa

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188

ATLÉTICO CLUBE BARROENSE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pelo art.º 14º dos Estatutos, convoco todos os
associados, para a sessão ordinária da Assembleia Geral a realizar no dia 3300 ddee nnoovveemmbbrroo ddee
22001188,, ppeellaass 2200::3300 hhoorraass na sede do A.C.B. com a seguinte ordem de trabalhos:

PPoonnttoo 11 – Apresentação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de
2019;

PPoonnttoo 22 – Outros assuntos de interesse para a coletividade.
Não havendo número de sócios suficientes à hora marcada, desde já se avisa que a Assem-

bleia Geral funcionará com qualquer número de sócios, meia hora depois de acordo com o
estipulado no Artº Vigésimo dos Estatutos.

Barro, 12 de novembro de 2018.
OO PPrreessiiddeennttee ddaa AAsssseemmbblleeiiaa GGeerraall,,

JJoosséé JJ.. PP.. ddaa SSiillvvaa
““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//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 29 de novembro, pelas 18h, 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.. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2019;
22. 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.
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. Os documentos a aprovar estarão disponíveis para consulta nos termos do § 5º do Art.º
21º dos Novos Estatutos, nos locais habituais (sede da associação e sítio da internet).

Torres Vedras, 9 de novembro de 2018
OO PPrreessiiddeennttee ddaa MMeessaa ddaa AAsssseemmbblleeiiaa--ggeerraall,,

JJooaaqquuiimm EEsstteevveess JJoorrddããoo PPeerreeiirraa

““BBaaddaallaaddaass””,, NN..ºº 33228800,, 1166//1111//22001188



20 opinião BADALADAS | 16 novembro 2018

OO
FUNDADOR:

Padre Joaquim Maria de Sousa

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

PROPRIEDADE:

Fábrica da Igreja Paroquial

da Freguesia de São Pedro e Santiago

de Torres Vedras

Pessoa coletiva nº 501 121 480

ADMINISTRAÇÃO:

Daniel Batalha Henriques

DIREÇÃO:

Fernando Miguel Silva (Cart. Prof. 1640)

REDAÇÃO:
Ana Alcântara (Cart. Prof. 3627)

Eunice Francisco (Cart. Prof. 4209)

Joaquim Ribeiro (Cart. Prof. 1589)

noticias@badaladas.pt

EDIÇÃO ELETRÓNICA:

Luís Ferreira e Luís Lucas

ASSINATURAS/PUBLICIDADE:

Conceição Alves e Paula Veiga

info@badaladas.pt 

SEDE DO EDITOR:

Rua António Augusto Cabral, 16

2560-307 TORRES VEDRAS

Tel. 261 335 470 - Fax 261 335 475

SEDE DA REDAÇÃO:

Rua António Augusto Cabral, 16

2560-307 TORRES VEDRAS

Tel. 261 335 470 - Fax 261 335 475

SEDE DO IMPRESSOR:

Empresa do Diário do Minho, Lda.

Rua Santa Margarida, 4A

4710-306 BRAGA

Telefone 253 303 170

PREÇO ASSINATURA (anual c/IVA):

Portugal: €25,00 - Europa: €44,00

Resto do mundo: €67,00

Digital: €25,00 

IBAN: PT50 0033 0000 0000 8752 4080 5

TIRAGEM TOTAL NO MÊS

DE OUTUBRO:

36.000 EXEMPLARES

Nº REGISTO

100805

Os artigos são da responsabilidade dos seus autores.

As opiniões expressas nos mesmos não são,

necessariamente, as opiniões deste jornal.

Estatuto editorial disponível em:

www.badaladas.pt

ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DEIMPRENSA

diretor@badaladas.pt

Noutros tempos mais recuados em que o Estado
cuidava das infra-estruturas do país existiam os
denominados guarda-rios, assim como os canto-
neiros e os guardas florestais. Cada um desses se-
tores profissionais cuidavam, zelosamente, ora dos
rios e riachos ora das estradas e caminhos, ora
ainda das matas e florestas.

Era vê-los, aos guarda-rios, em ação à beira
dos rios e ribeiros zelando pela sua limpeza e
desobstrução, para que nada ficasse de entulho e
a impedir o normal fluxo do percurso da água até
ao oceano. Pelo caminho iam fiscalizando e autu-
ando quem prevaricasse na responsabilidade des-
se tipo de trabalho e cuidado cívico.

Os cantoneiros também eram vistos à beira
das estradas limpando os regos e as regueiras de
ambos os lados das vias, para que, ao chegarem
as primeiras chuvas, a água escoasse rapidamen-
te e não houvesse lençóis desse precioso líquido
nas rodovias que impedisse o normal movimento
automobilístico estrada acima, estrada abaixo. Fos-
se nas estradas em pó de pedra, fosse nas de al-
catrão.

Por sua vez, os guardas florestais, na sua mis-
são e tarefa próprias, procuravam ver se as matas
e as florestas estavam limpas e ordenadas, insis-
tindo junto daqueles que as possuíam e tinham o
dever de as cuidar, sob pena de, não o fazendo,
o fogo a qualquer altura do tempo mais quente

pudesse causar estragos materiais e danos huma-
nos. A vigilância que efetuavam era então provi-
dencial.

Essas três dignas profissões, a pouco e pouco,
foram desaparecendo da vista, se calhar porque
não dão prestígio social a ninguém e não ajudam
a ascender na carreira estatutária de uma socie-
dade cada vez mais com tiques de superioridade
moral, hipocrisia, cinismo e mesquinhez. Dá a ideia
de que agora é “cada um por si” e “deixa arder
que o meu pai é bombeiro”.

Caiu-se nestes tempos modernos que são os
nossos num estádio de pleno laxismo cívico, de
irresponsabilidade coletiva, de tal modo que já vai
ser muito difícil retomar e restaurar os níveis que
existiam outrora em cuidar do país, no fundo da-
quilo que é nosso e de cada um de nós. E Portu-
gal merece, caramba.

Até porque está instalada uma certa mentali-
dade nacional que gosta de atirar as culpas sem-
pre para o parceiro do lado, para os outros. Ah,
isso não é comigo é lá com eles. É preciso limpar
as valetas da estrada e das ruas, os rios e riachos
e as matas e florestas? Alguém o há-de fazer que
não eu. Até porque não me acontecerá nada em
caso de incumprimento das minhas responsabili-
dades. Viva o nacional porreirismo.

Portugal assim não vai muito longe, porque
basta chover de mais ou o sol escaldar um pouco

para que logo aconteçam desgraças atrás de des-
graças. Ou seja, inundações e incêndios sem pa-
rar. Ora digam lá se esses profissionais (guarda-
-rios, guardas florestais e cantoneiros) não fazem
falta ainda hoje por aí?

Guarda-rios...

bloco de apontamentos

FERNANDO MIGUEL SILVA
[ Diretor ]

correio do leitor

Merendas do Acordeão
Parabéns à Câmara Municipal de Torres Vedras pela iniciativa que tive a opor-
tunidade de assistir e que gostei imenso. 

Os eventos que assisti em Santa Cruz foram muito bons e interessantes,
não só pelo profissionalismo dos artistas como também das provas do nosso
bom vinho, dos apoios dos técnicos da edilidade e dos proprietários dos locais
onde se realizaram os eventos musicais.

Parabéns a todos.
EMA MOURA

Dá a ideia de que agora é “cada um
por si” e “deixa arder que o meu pai

é bombeiro”.

Dar a quem não precisa
Todos os dias a RTP emite um programa com o ator Fernando Mendes,
onde os concorrentes, de norte a sul, carregam “toneladas” de ofertas pa-
ra o apresentador. A generosidade do povo português é bem conhecida,
contudo gostaria de saber: fora das câmaras televisivas aquela gente o
que é que dá e a quem é que dá?

São estas “pateguices” que o povo gosta de ver e,  obviamente, que
se lhe apresentarem uma obra de Vergílio Ferreira não aprecia e muito
menos a declamação de uma estância dos «Lusíadas» de Camões. A
aposta televisiva é nas audiências. Quanto ao conteúdo e aspetos culturais
pouco interessa.

Diga-se de passagem que o “gordo”, como é popularmente conhe-
cido o apresentador, tem um jeito especial para o programa que faz. Mas
importa perguntar: findo aquele tempo de antena o que fica para o en-
riquecimento cultural de todo um povo que depois da saga das “Desco-
bertas” pouco mais tem que o represente que não seja a invocação do
passado.

Pouco interessa esta conversa “balofa” e “moralista”, dirão alguns, mas
que estamos cada vez mais pobres, culturalmente falando, lá isso esta-
mos. Pobres e ignorantes.  

SALVADOR DOS SANTOS

O caminho do amor
A ausência de carícias e de afetos entre filhos e netos reforça cada vez
mais a solidão dos nossos idosos. Quando os pais não deixam os seus
filhos conviver com os avós cercam esses anciãos de vazio e de tristeza
profunda. Muitas vezes os filhos casados aceleram a velhice dos seus pais
com esse tipo de comportamento. A gratidão e o reconhecimento são a
melhor resposta de filhos e de netos para com os seus pais e avós.

HORTENSE PEREIRA
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A pobreza da Cultura local na época da descentralização
socialista 
Na última edição da Revista Municipal (outubro,
2018) o edil Carlos Bernardes redigiu um edi-
torial, (auto)laudatório, louvando a governação
municipal mas também, de forma subtil, elogia-
va o desempenho do Governo na política de
descentralização em curso. Deste modo, enalte-
cia-se a si mesmo e ao seu antecessor na presi-
dência da Câmara, o atual secretário de Estado
das Autarquias, Carlos Miguel, em grande me-
dida responsável pela atual lei-quadro da des-
centralização.

Apesar das retóricas e da responsabilidade
acumulada ao longo de 44 anos de governação
do PS em Torres Vedras, a verdade é que esta-
mos no fim de 2018 e nem sinal da existência de
uma política cultural municipal que corresponda
minimamente aos desígnios visados na Consti-
tuição da República Portuguesa, ou seja, no con-
trato social firmado entre a sociedade civil (o po-
vo português soberano) e o Estado.

Quando Carlos Bernardes, no referido texto,
defende que “a descentralização faz parte do
código genético do municipalismo e, ao contrário
da tendência da administração central, não se
radica no desejo de obter o poder apenas pelo
poder e pelo controlo...” constatamos facilmente
que numa das áreas mais óbvias e enraizadas no
território local, a Cultura, não existe ainda hoje
(2018) uma política cultural municipal democra-
ticamente construída em parceria com a socie-
dade civil.

Portanto, a verdade é que apesar da existên-
cia de uma forte e histórica autonomia jurídica
do poder local (municipalismo) os autarcas efeti-
vamente eleitos parecem ignorar que as autar-
quias locais são instrumentos de realização da
democracia cultural e do aprofundamento da
democracia participativa. Diríamos, imitando a
oratória autárquica em vigor no PS: falam, falam
mas não fazem nada!

E o que deviam fazer, se quisessem merecer
a distinção de “bons autarcas”, era cumprir com
o Artigo 78º (Fruição e criação cultural), promo-
ver políticas e instrumentos destinados a incen-
tivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos
aos meios e instrumentos de ação cultural, apoiar
iniciativas que estimulem a criação individual e
coletiva nas suas múltiplas formas e expressões, e
articular a política cultural e as demais políticas
setoriais. Nada de transcendentemente difícil,
basta entender que em democracia a função
dos eleitos, representantes do povo na gestão
dos bens comuns, é a de servir o povo (a socie-
dade civil) e cumprir com o contrato social versa-
do na Constituição. É simples!

Contudo, basta fazer um diagnóstico intui-
tivo e verificar que a dinâmica sociocultural em
Torres Vedras vem decaindo acentuadamente
deste o início do século, e com mais vigor após
2004. A existirem indicadores, avaliação e moni-
torização das práticas culturais tornar-se-ia evi-
dente que a vitalidade e a participação cultural
ativa plural e livre se vem reduzindo drastica-
mente. Mais preocupante ainda, na ausência de
políticas e instrumentos para a democracia e ci-
dadania cultural – tão necessárias ao bem-estar
e à vitalidade social – é a emergência de novas
formas de desintegração social e de violência ur-
bana que ocupam o lugar vazio deixado por ou-
tros tipos de sociabilidades construtivas.

De acordo com as estatísticas do Ministério
da Justiça, tem havido em Torres Vedras um cons-
tante aumento dos crimes de ofensa à integri-
dade física qualificada. Talvez uma das razões
esteja no facto de a quantidade de álcool, entre

outros estupefacientes, existente por metro qua-
drado ser inversamente proporcional à existên-
cia de formas alternativas e mais salutares de
interacção social.

Faltam espaços e lugares que promovam a
diversidade cultural e a criação artística dos mais
jovens, faltam apoios públicos à dinamização de
iniciativas plurais, faltam políticas e programas
de serviço público que sirvam realmente os de-
sígnios da participação cultural ativa. Torres Ve-
dras, apesar das operações de cosmética e do
“pão e circo”, não corresponde minimamente ao
paradigma contemporâneo da «Cidade Criati-
va», estando na realidade a uma grande distân-
cia face a outras cidades portuguesas e euro-
peias de média e pequena escala.

O monopólio das “indústrias da noite”, do ál-
cool e de outros estupefacientes sobre o escan-
daloso vazio de práticas culturais, sociais ou ar-
tísticas, criativas, plurais e construtivas é o resul-
tado de uma espécie de “ignorância obstinada”
ao longo destes anos de poder local. No fundo
não se trata de ignorância nenhuma, é impossí-
vel achar que um partido há 44 anos no poder
municipal não aprenda com o passar dos anos,
nomeadamente quando os cargos de vereação
se repetem durante mandatos consecutivos. Po-
rém, não deixa de ser intrigante que em áreas
como o Ambiente ou a Cultura se perpetuem
práticas camarárias nefastas para a população e
o território.

No Ambiente, por exemplo: o contínuo “ar-
boricídio” municipal e o uso de herbicidas can-
cerígenos ou monocultura de eucaliptos na área
florestal são sinais de uma falta de consciência
ecológica para tanto tempo no poder.

Na Cultura o efeito é semelhante, a mono-
cultura oficial programada pela Câmara Munici-
pal é resultado de uma intenção política concre-
ta e de tentações (totalitárias) de instrumentali-
zação da Cultura. Pelo contrário, pensamos ser
evidente que num Estado de Direito o que com-
pete à governação é a garantia da liberdade
cultural e a proteção dos direitos fundamentais à
Cultura.

Já no que se refere à política de descentra-
lização, com a aprovação da Lei-quadro da trans-
ferência de competências para as autarquias lo-
cais e para as entidades intermunicipais (Lei nº
50/2018 de 16 de agosto) a dimensão cultural
fica reduzida a umas míseras quatro alíneas do
Artº 15 e praticamente despida de qualquer sen-
tido democrático e da sua importância vital para
os territórios.

Comparando os artigos da lei de 1999 (Trans-
ferência de Competências para as Autarquias
Locais) com os da lei de 2018 observa-se desde
logo a pobreza semântica do legislador e, mais

grave, o tom “Salazarista” das expressões utiliza-
das: “c) Executar o controlo prévio de espetácu-
los, bem como a sua fiscalização, autorizando a
sua realização quando tal esteja previsto” (Lei nº
50/2018, Artigo 15º). A infeliz expressão “Exe-
cutar o controlo prévio de espectáculos” é de
facto digna de um Secretariado de Propaganda
Nacional. Desde quando, em democracia, se
executa o controlo de iniciativas culturais? Estas
palavras de ordem nem sequer têm lógica ou
adesão à realidade no atual contexto administra-
tivo. O Decreto-Lei nº 23/2014 (de 14 de feve-
reiro), que aprova o regime de funcionamento
dos espetáculos de natureza artística e de insta-
lação e fiscalização dos recintos, através da Ins-
peção-Geral das Atividades Culturais, contradiz
e bem a linguagem autoritária herdada do an-
tigo regime: “O promotor deixa de estar sujeito a
autorização administrativa para o exercício da
respetiva atividade e o seu registo, efetuado no
seguimento de mera comunicação prévia (…)
No funcionamento dos espetáculos de natureza
artística elimina-se o procedimento associado à
atual licença de representação...”.

Assim, de revogação em revogação e de lei
em lei vai-se perdendo o entendimento de quais
são afinal as competências das autarquias em
matéria de cultura e a única coisa que vai cres-
cendo a olhos vistos é a pobreza da mentalidade
política cultural ao nível local. Propositadamente
ou por ignorância intrínseca, o certo é que para
além da visão tecnocrática e neoliberal aplicada
atualmente à administração da cultura local é o
próprio Partido Socialista que parece ignorar o
legado dos Estados Gerais (1995) no que con-
cerne à descentralização cultural. Na apresenta-
ção das linhas programáticas para a Cultura po-
de ler-se: “Descentralizar é hoje muito mais do
que permitir às regiões periféricas um contacto
meramente pontual e casuístico com atividades
culturais exteriores. Torna-se também indispensá-
vel dotar cada vez mais as regiões do país dos
meios necessários à concretização de uma vida
cultural que, salvaguardando a especificidade de
cada setor de atividade artística, incorpore uma
componente cada vez mais significativa de ini-
ciativa própria, capaz de conduzir, tanto quanto
possível, a perfis culturais diversificados e autóno-
mos”.

Nesta que foi – consensualmente – a época
de ouro das políticas culturais em Portugal, com
Manuel Maria Carrilho como ministro da Cultu-
ra, é possível encontrar dois dos vetores funda-
mentais da descentralização e correlativa muni-

cipalização da Cultura. Por um lado, salienta-se
que o fundamental num processo de descentra-
lização cultural está para além de promover o
contacto das populações, meramente pontual e

casuístico, com atividades culturais exteriores,
leia-se, a descentralização deve ultrapassar as po-
líticas do “acesso” e a mera democratização da
Cultura cujo paradigma reside na acessibilidade
da Cultura legitimada.

Por outro, afirma-se que, antes pelo contrá-
rio, a descentralização reside na necessidade de
dotar o país dos meios necessários à concretiza-
ção de uma vida cultural que incorpore uma
componente cada vez mais significativa de ini-
ciativa própria, capaz de conduzir, tanto quanto
possível, a perfis culturais diversificados e autó-
nomos. Ou seja, a defesa e a promoção de me-
didas em favor: i) Da mudança de paradigma,
da democratização (descentralização da oferta) à
democracia cultural (produção própria); ii) Da
vitalidade cultural endógena dos territórios; iii)
Da existência de meios e condições dirigidas à
produção cultural local por iniciativa própria dos
cidadãos e com autonomia; iv) Da diversidade
cultural.

De um modo geral, estamos confrontados
com um cenário de governação cultural muni-
cipal que despreza abertamente a noção de
Cultura 3.0 (Pier Luigi Sacco, 2011), a qual signi-
fica o potencial de desenvolvimento cultural e
criativo dos territórios e a capacidade de estimu-
lar novas dinâmicas de produção de conteúdos
culturais e novos modos de acesso à Cultura. E
ignora também a visão proposta pela Agenda
21 da Cultura (A21C), que encoraja as cidades a
elaborar estratégias culturais a longo prazo e con-
vida o sistema cultural a influenciar os principais
instrumentos de planeamento urbano.

A característica fundamental da Cultura 3.0
é, portanto, a transformação do público, que ain-
da é a referência da fase “clássica” da indústria
cultural, em praticante, definindo assim um no-
vo, difuso e cada vez mais múltiplo conceito de
autoria e de propriedade intelectual. Torres Ve-
dras necessita urgentemente de um “renasci-
mento cultural” que recupere dos danos provo-
cados pela gestão autárquica ao longo dos últi-
mos mandatados. Um plano feito a pensar nas
pessoas, todas, como obriga a Constituição! Que
englobe a pluralidade de formas culturais e artís-
ticas e as integre no quotidiano, que promova o
diálogo intercultural, mas também a economia
criativa, que sustente os ecossistemas culturais e
naturais. Basta de sujeição a décadas de estu-
pidificação politicamente organizada! 

Como diz o gestor cultural Toni Puig no seu
influente livro «Acabou-se a diversão: ideias e ges-
tão para a cultura que cria e sustenta a cidada-
nia»: “A cultura das cidades é coisa de cidadãos.
Não da administração, como bastantes gestores
públicos pensam, e uma esmagadora maioria dos
políticos. A cidade são as pessoas. Todas as pes-
soas. Os que nela vivem. E, também, os que nela
sobrevivem. As cidades e um mundo melhor cons-
truiremos nós, os cidadãos. Acabou-se a submis-
são”.

RUI MATOSO
[ Professor universitário ]

[ Dirigente concelhio do Bloco de Esquerda ]
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“Um olho que olha para fora/Um olho que olha
para dentro”

A esteticista, o falso moralista e outras
traquinices...

“Entre a humildade do artesão e a inquieta-
ção do filósofo” (José Pedro Sobreiro).

Vai-se o tempo de impossível controlar-se,
porque ninguém é dele seu senhor e ele do-
mina todos e tudo até à exaustão. Mas será
que ao ser humano ainda se vislumbra alguma
réstia de um sabor temporal que tenha ficado,
por esquecimento, para trás e poder-se recu-
perar para ser, então, aproveitado?

Olhando para os ponteiros de um mostra-
dor que vai consumindo as horas, sem sequer
olhar para trás, porque está permanentemente
a funcionar como um “aprendiz” e este não
pode perder tempo a entrar em elucubrações
mentais, então bom será que cada um se co-
nheça minimamente e tome para si que o úni-
co passo a dar não é outro senão o que tem
pela frente.

Chamando a cada um uma dupla visão do
tempo que se desenrola como um fio que se
conhece no seu princípio e que tem um fim na
outra ponta, será importante que esse fim não
venha a esmorecer desde o seu princípio. E ao
longo de toda essa caminhada, que foi sendo
cada vez mais bem trabalhada, possa saber-se
que o caminho não está sem que se tenha dei-
xado nada por fazer, uma vez que o arquiteto
da obra engendrou todo o molde para que a
obra saia com o máximo de perfeição.

Feita com todo o cuidado a montagem das
peças inerentes e servidoras do quadro que
não só se tem em mente como também já se
tendo junto de si, o verdadeiro artífice zela pela
perfeição não deixando nenhum detalhe para
trás por esquecimento ou por incúria.

Diz-se que é nos pequenos retoques que o

produto das mãos de um verdadeiro artífice
vai ganhando outro colorido, de molde que ele
se vá satisfazendo, sempre na certeza de que
a sua projeção vai dar todo o gozo ao observa-
dor.

Uma vez produzido o quadro, sem que fi-
que jamais nos bastidores, a sua presença é na
ribalta de um olhar crítico e sagaz bem possui-
dor dos meios para fazer dele a melhor avalia-
ção. Mas para que esse quadro possa ser um
verdadeiro chamariz que encante todo o visi-
tante importa que o seu arquiteto tenha entra-
do também dentro da psicologia deste, de mo-
do que haja uma simbiose de comum acordo.

É, pois, por isso que um duplo olhar não
pode estar ausente do visionamento exterior
para passar ao visionamento interior. Nesta du-
pla faceta completa-se, assim, o quadro indo
ao mais profundo da psicologia humana reve-
lado o tratamento das cores e das figuras. Em
toda esta faceta há uma verdadeira singulari-
dade de quem concebe, através dos seus tra-
ços, das suas cores em escolha, como domina
a psicologia humana que tenta decalcá-la e
transpô-la para o exterior.

Há, pois, uma verdadeira psicologia do
produtor na sua produção que consegue fazer
chegar ao visitante que quebra todos os empe-
cilhos de que está revestido para percecionar a
obra de arte que foi chegando cada vez mais
ao seu olhar intimista.

Então, é possível fazer-se uma crítica pro-
funda através do visionamento do quadro, li-
bertando-se de esquemas preconcebidos? Pos-
sível seria, mas isso necessita de contrapartidas,
caso o crítico se sinta à altura de manobrar em
profundidade todos os esquemas de que o

artista está de posse.
Ora, parece, à vista desarmada, que, para

conhecimento profundo de como o artista cha-
maria a si uma visão mais ortónima, preciso
seria que o crítico se dispensasse de uma de-
terminada ferramenta de autodefesa e entras-
se profundamente na psicologia do produtor
da obra. Fica-se, então, com uma dúvida forte-
mente existencial de que não se está de posse
de todos os dados para levar por diante uma
avaliação totalmente objetiva. Antes, ficaria aqui,
apenas, uma carga subjetiva própria de cada
um sem que se pudesse generalizá-la por não
ser possível passá-la assim tão facilmente de
dentro para fora e tomá-la na sua generalida-
de.

Eis, pois, o quanto reveste saber ter um
olhar de dentro para fora e convidá-lo a inte-
riorizar-se para que, pelo menos, meramente
se ficasse com uma ideia geral da obra produ-
zida, sem quaisquer arreganhos de uma crítica
pura e demonstrando à saciedade como se
não houvera mais dados a agarrar-se, gozando
de uma certeza absoluta de um juízo de valor.

Voltando ao início desta asserção, vai-se fi-
cando com uma ideia de que, sendo o tempo
o mestre da forma, assiste ao artista a tempo-
ralidade de continuar a entrar cada vez mais
na sua psicologia, procurando fazê-la chegar
ao observador de um quadro e tentar dar-lhe
pistas de algum comum acordo, porque na
comunidade de vivências vai-se desbravando
cada vez mais o espírito comunitário, não para
encontrar um “modus” simplesmente “uiuen-
di”, mas para generalizar uma maior convivên-
cia, sem que o particular fuja do próprio autor
e ir para um “modus operandi”.

O verdadeiro artista não pretende impor a
sua visão muito particularizada a todo o ser vi-
vente, mas pode entrar dentro de uma psico-
logia que verse uma maior comunidade e to-
car em aspetos que tenham algo em comum.
Isso seria sinal mais que evidente de uma
maior aproximação à profundidade de melhor
observador e deste partir para novas ribaltas
de uma luz mais fulgurante a estender-se para
outros recantos de menos luminosidade, mas
que esperam venham a ser conhecidos dentro
da incógnita que vai sendo aberta a mais vul-
tos.

MANUEL M. PONCIANO
[ Professor jubilado ]

Então, é possível fazer-se uma crítica
profunda através do visionamento

do quadro, libertando-se de
esquemas preconcebidos?

Existem muitos circos, desde o “Cardinali” ao
“du Soleil”, mas como este nunca vi nenhum:
a Assembleia da República... Foi no passado
dia 29 de outubro que a deputada do PS, Isa-
bel Moreira, foi fotografada pela agência Reu-
ters apenas a dar uns retoques nas suas unhas,
digamos assim para não ferir susceptibilida-
des.

O problema é que este tipo de situação já
nem choca os demais, se bem se lembra, caro
leitor, há relativamente poucos anos um depu-
tado foi apanhado em flagrante aquando da
sessão plenária no seu Facebook pessoal e ou-
tro até mesmo em sites pornográficos. Portan-
to, coisa pouca para o que se passou no passa-
do dia 29.

Mas já agora cometo uma pequena incon-
fidência, uma vez que nem é preciso recuar
tanto para verificar situações semelhantes, por-
que basta ir a um debate quinzenal para per-
ceber que a sua maioria está lá apenas a fingir

que presta atenção e está absolutamente abstraí-
da do tema em questão, ocupando então o
seu tempo com coisas fúteis do dia-a-dia.

Coisas fúteis... mas fútil não é o que se
passou no passado dia 7 deste mês  com o se-
cretário-geral do PSD, José Silvano, que ainda
confunde o parlamento com a universidade e
quando falta às sessões plenárias pede para
lhe marcarem as presenças. É hilariante e ex-
plico porquê, não se trata apenas de uma sim-
ples presença, pois uma vez esta marcada atri-
bui automaticamente a José Silvano uma se-
nha de presença diária no valor de 69 euros, e
tudo isto sustentado pelo erário público...

Rui Rio, líder do Partido Social Democrata,
quando confrontado com o assunto apenas
considera que se trata de “uma pequena ques-
tiúncula”. Contudo, esta afirmação é altamente
contraditória tendo em conta que quando se
candidatou à liderança do partido afirmou: “a
política precisa de um banho de ética”. O seu

falso moralismo nada abona em seu favor para
as eleições do ano que vem!

E para agravar ainda mais a situação inter-
na do PSD veio agora também a público, de
novo, Feliciano Barreiras Duarte no purgatório,
desta vez para falar não das falácias presentes
no seu currículo académico, mas sim o facto
da sua morada fiscal estar colocada bastante
longe da que, de facto, é a sua – este vive na
Avenida de Roma e colocou o seu domicílio
fiscal no Bombarral – isto tudo para apenas
receber uma despesa de deslocação bem mais
avultada da que devia efetivamente receber.

Mas não ficamos por aqui, porque suspei-
ta-se que muitos mais deputados, independen-
temente do seu partido, caiam no mesmo es-
quema e estejam então a lesar o erário públi-
co. O Ministério Público já começou a investi-
gar. Portanto, aguardemos apenas pelo novo
capítulo desta novela, quase digna de um Em-
my!

JOÃO PEDRO CANÁRIO LUCAS
[ Estudante universitário de Ciência Política

e Relações Internacionais ]

Existem muitos circos, mas como este
nunca vi nenhum…



Andámos, há dias, pelo Castro do Zambujal a
observar como decorrem as obras de requali-
ficação deste Monumento Nacional, um dos
mais significativos do período pré-histórico co-
nhecido como Calcolítico da Estremadura.

Gostámos do que vimos. Os acessos foram
redimensionados, construiu-se um pequeno edi-
fício de apoio (sanitários), as estruturas pétreas
estão a ser consolidadas, há passadiços de ma-
deira para os visitantes poderem observar os
espaços intervencionados pelos arqueólogos, o
antigo casal rústico está mais limpo e apresen-
tável.

No entanto, notámos uma falta que, a man-
ter-se, muito desvalorizará o trabalho já feito:
trata-se de uma plataforma para se poder obser-
var o ponto que é, indiscutivelmente, o mais
importante daquela construção milenar: a bar-
bacã, com as seteiras.

Sabendo nós como é melindrosa qualquer
intervenção num Monumento Nacional, não
esperávamos nenhuma solução espectacular
para o problema da visibilidade da barbacã.
Aliás, consta que chegou a ser ponderada a
possibilidade de se construir uma sofisticada
torre de observação, projectada por um arqui-
tecto de renome, de modo a atrair visitantes. A
torre seria uma mais-valia pelo confronto da ve-
tusta construção pré-histórica com essa arro-
jada “obra de arte” arquitectónica contemporâ-
nea. E há até quem diga que tal solução só não
avançou já por ser muito cara, mas quando hou-
ver disponibilidade financeira irá para a frente.

Não acreditamos que mentes lúcidas se
atrevam a tais soluções, desajustadas e grave-
mente desrespeitadores do nosso mais antigo
e expressivo monumento, pelo que tomamos
como piada de mau gosto a ideia da tal “obra
de arte”. Contudo, o problema subsiste: como
facultar aos visitantes a observação cómoda e,
sobretudo, segura da barbacã?

Em tempos já apresentámos nas páginas
deste jornal uma sugestão que nos parece viá-
vel, barata e eficaz: montagem de uma estru-
tura de madeira (pinho tratado) – como plata-
forma de observação – que permita aos visi-
tantes aperceberem-se da complexidade e ca-
racterísticas da fortificação. E acrescentávamos:
“Tal estrutura é, só por si, uma defesa activa da
integridade do monumento. Reconhecemos que
a localização deste equipamento pode ser con-
siderada intrusiva. Porém, ela é a única que per-
mite a observação detalhada do pormenor mais
significativo e emblemático do Zambujal: a bar-
bacã com as seteiras. Acresce que, sendo de
madeira, ela é facilmente alterável; e, por outro
lado, ficará colocada numa zona que, já tendo
sido escavada, foi de novo coberta de terra, uma
forma usual de preservação de espaços como
este”.

Este tipo de estrutura – que pode ser visto,
por exemplo, no acesso à praia da Ribeira
d’Ilhas, na Ericeira – é seguro e durável, e evita
que os visitantes deambulem sobre as mura-
lhas e as torres do Zambujal com todos os pe-
rigos inerentes, para eles e para as construções
que se vão degradando. E, sendo de madeira,
integra-se naturalmente no ambiente circun-
dante. 

Será excessivamente intrusiva esta plata-
forma? Que dizer, então, do casal rústico mes-
mo ao lado do monumento? Há coisa mais in-
trusiva do que aquele amontoado caótico de
casebres em ruínas? E no entanto existe, há
décadas, uma parte, terá séculos de existência
e já nos habituámos a ele. Faz parte da História
daquele lugar.

O aspecto e localização da plataforma se-

riam o das imagens abaixo.
A sugestão aqui fica, certos de que haverá

tempo e vontade para a pôr em prática. O mo-
numento e os seus visitantes merecem.

Nota: este texto foi escrito segundo o antigo
Acordo Ortográfico.

ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA E DIVULGAÇÃO DO

PATRIMÓNIO CULTURAL DE TORRES VEDRAS

DR

Localização da plataforma
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Castro do Zambujal – as obras
de requalificação

DR

O mais importante daquela construção milenar: a barbacã, com as seteiras

DR

Plataforma de observação

“Caminhada com a
História”

Numa organização do Núcleo de Torres
Vedras da Liga dos Combatentes, cerca
de uma centena de caminheiros oriundos
não só do distrito de Lisboa como
também dos distritos envolventes per-
correu na manhã do dia 7 de outubro
último a zona histórica da cidade em
modo passeio com notas explicativas dos
locais e monumentos, a que se seguiram
percursos mistos entre urbanos e
natureza, já sob a forma de caminhada
aos fortes de Olheiros, São Vicente e aos
Cucos, dando particular enfoque às
Linhas de Torres e à Guerra Peninsular.
De salientar que para alguns dos cami-
nheiros foi o seu primeiro contacto com a
zona histórica da cidade torriense. Uma
atividade promovida pelo núcleo que
agradou à generalidade dos presentes.

Evocação do armistício
da 1ª Grande Guerra
Evocou-se no passado domingo, dia 11, o

centenário do armistício da 1ª Grande
Guerra (vulgo Grande Guerra), razão pela
qual o Núcleo de Torres Vedras da Liga
dos Combatentes, em estreita articulação
com as câmaras municipais da área da
sua responsabilidade, desenvolve
exposições alusivas a esse relevante
acontecimento. Nesse pressuposto, esteve
patente ao público até ontem, dia 15, no
átrio do edifício da Câmara Municipal
essa mostra. Entretanto, a mesma irá estar
em exposição também nas vilas da
Lourinhã, de 19 a 24 deste mês, e do
Sobral de Monte Agraço, em datas a
anunciar oportunamente.



24 BADALADAS | 16 novembro 2018desporto

DD
Gonçalo Quelhas na Rússia

Gonçalo Quelhas, ginasta de tumbling da Física de Torres Vedras, está a re-
presentar Portugal em São Petersburgo (Rússia), acompanhado do técnico An-
tónio Monteiro. A 26ª Competição Mundial por Grupos de Idades irá decorrer
até ao próximo domingo, dia 18.

desporto@badaladas.pt

Física cria o “Jogo
do SANO”
O “SANO” é já uma figura
conhecida da Física. Esta
mascote tem sido uma
presença constante nos eventos
e atividades e recebe o carinho
de todos os sócios. Simboliza o
espírito motivado e cooperante
dos atletas da Física e apela a
que estes tomem atitudes
positivas, coerentes com a Ética
no Desporto.
Agora chega o «Jogo do
SANO», à venda na física.
Trata-se de um jogo de
tabuleiro em que o jogador
tem de percorrer um caminho
até à bandeira da associação. O
caminho é feito através do
lançamento do dado, sendo
que nas casas com escadas
podemos ter de recuar ou
avançar, dificultando ou
facilitando a chegada ao
objetivo. Nas casas vermelhas e
azuis, o jogador deve retirar
uma carta do baralho e agir de
acordo com as indicações,
sendo recompensado ou
penalizado pelo seu
comportamento. Por exemplo,
se o jogador deixou o
balneário desarrumado depois
do treino de judo, deve
retroceder duas casas; mas se
aplaudiu o adversário quando
este marcou um ponto
espetacular no jogo de hóquei,
deve avançar.
Para Sérgio Galvão, presidente
da Física, o «Jogo do SANO»
“é uma oportunidade para os
pais e filhos, avós e netos e
amigos se reunirem e des-
frutarem de uma competição à
maneira antiga: com um dado e
boa-disposição. Mas é também
instrumento didático,
fundamental nos dias de hoje,
em que as lições e
aprendizagens devem ser feitas
de modo apelativo”.

Na próxima segunda-feira há eleições na associação

Direção da Física reduz passivo

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

A reunião da assembleia geral da Associação de
Educação Física e Desportiva de Torres Vedras da
passada segunda-feira, dia 12, marcou o final do
mandato de três anos da direção liderada por Sér-
gio Galvão.

Recorde-se que esta direção sucedeu a uma
comissão administrativa que geriu a associação des-
de setembro de 2014, numa altura em que paira-
va sobre a coletividade torriense uma situação fi-
nanceira bastante complicada, com dívidas a vá-
rias entidades e um passivo a rondar os três mi-
lhões de euros.

De acordo com as contas apresentadas nesta
assembleia geral, presidida por Luís Rodrigues, no
exercício do último ano (entre 1 de setembro de
2017 e 31 de agosto de 2018) a Física teve um lu-
cro de 67 mil euros.

De acordo com Sérgio Galvão, as contas da
Física deram lucro pelo segundo ano consecutivo,
o que dá uma margem financeira positiva de cer-
ca de 200 mil euros. Significa que “estruturalmen-
te a Física está neste momento equilibrada”, frisou
o presidente, mas advertiu, contudo, que existe

ainda o encargo da dívida, cujo pagamento ao
banco está a ser cumprido e que dentro de cinco
ou seis anos deverá estar liquidada. “Com esta evo-
lução nas receitas e sem esse encargo, daqui a al-
guns anos a Física estará numa situação confortá-
vel”, anunciou Sérgio Galvão.

Em termos de tesouraria a associação continua
ainda a ter problemas em épocas de menores re-
ceitas, como no verão. Nessa altura há necessida-
de de recorrer a empréstimos de curta duração,
que são liquidados logo após esse período e não
tem impacto na dívida total.

Numa comparação com aquilo que encontrou
em agosto de 2014, Sérgio Galvão fez questão de
referir que nessa altura as contas apresentaram
um prejuízo de 633.072 euros e agora deram 67
mil euros de lucro. Na altura, em agosto de 2014,
a coletividade tinha uma dívida fiscal (Autoridade
Tributária e Segurança Social) de 695.897 euros,
que agora está totalmente liquidada. Também ha-
via uma dívida de cerca de 250 mil euros a pes-
soal e neste momento é zero. O passivo passou
de três milhões para 2,8 milhões.

Sérgio Galvão fez questão de revelar outros
números comparativos. Em 2014 a Física tinha
6.752 associados e atualmente tem 10.138. Os atle-

tas passaram de 1.515 para 2.009. As receitas pró-
prias (sem subsídios) são agora de um milhão 562
mil euros, contra pouco mais de um milhão de eu-
ros em 2014.

Esta melhoria da situação financeira da Física
foi possível mesmo com a realização de várias
obras de melhoramento das instalações. Algumas
intervenções visaram a redução de custos, como a
nova iluminação do pavilhão principal. Outras ti-
veram como objetivo a angariação de receitas,
como a construção do parque de estacionamento
e o espaço educação.

Entre os diversos investimentos estão a requa-
lificação do pavilhão do número dois, melhoria da
fisioterapia, novos aparelhos para a sala de exercí-
cio e aquisição de vários equipamentos para as
modalidades de ginástica, judo e natação. O par-
que de campismo recebeu também obras de re-
qualificação. No total estes investimentos ascende-
ram a cerca de 380 mil euros.

Após discussão do relatório de atividades e
contas o documento foi aprovado por unanimi-
dade. Na próxima segunda-feira, dia 19, haverá
eleições na Física, para um novo mandato de três
anos, com uma única lista candidata, a mesma
que tem sido liderada por Sérgio Galvão.

JR

Mesa da assembleia geral da Física de Torres Vedras
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Futebol: resultados EAS Turcifal

Sub17: EAS Turcifal A, 5 - Alenquer, 0; Aveiras, 2 - EAS
Turcifal B, 1. Sub15: Belenenses, 1 - EAS Turcifal A, 0; EAS
Turcifal B, 3 - Cerca, 1 (interrompido aos 50m devido ao
mau tempo). Sub13: Venda Pinheiro, 1 - EAS Turcifal, 0.
Sub12: EAS Turcifal, 5 - Lourinhanense, 2. Sub11: Car-
regado, 3 - EAS Turcifal A, 6; Arrudense, 2 - EAS Turcifal B,
3. Sub9: EAS Turcifal, 10 - EAS Sintra, 0.

Raguebi: convívio com chuva

Os pequenos jogadores de râguebi não se intimidaram com
o mau tempo e realizaram no passado dia 11, no Campo
nº 2 do Estádio Manuel Marques, o convívio de São Marti-
nho. Participaram cerca de 60 jovens dos escalões de sub8,
sub10 e sub12, que se juntaram e divertiram durante os
jogos. Marcaram presença as equipas do Torreense, Rugby
Clube de Santarém, Ericeirense e Caldas Rugby Clube.

Futebol: Torreense-U. Leiria adiado
O jogo Torreense - União de Leiria, a contar para 11ª jorna-
da da série C do Campeonato de Portugal, previsto para o
passado domingo no Manuel Marques, não se realizou de-
vido às condições climatéricas. A forte chuva que caiu em
Torres Vedras alagou o relvado do estádio, que se tornou
impraticável para o futebol. O jogo vai ter lugar no dia 25
deste mês, às 15 horas. É uma data reservada à Taça de
Portugal e como as duas equipas já estão afastadas, acorda-
ram realizar o jogo nesse dia.

Futebol:resultados equipas do SCUT
Juniores A: Torreense, 2 - Marinhense, 2. Juniores B: To-
jal, 0 - Torreense, 1. Juniores fem.: Torreense, 2 - Lisboa SC,
1. Infantis A: Torreense, 3 - Malveira, 1. Infantis B: Tor-
reense, 6 - Vilafranquense, 1. Infantis C: Sobreirense, 8 -
Torreense, 0. Benjamins A: Encarnacense, 1 - Torreense, 5.
Arrudense, 0 - Torreense, 9. Seniores fem.: Benfica, 13 -
Torreense, 0. Juvenis A: Torreense, 3 - Fut. Benfica, 0. Ju-
venis fem.: Torreense, 10 - CAC, 0. Iniciados B: Arneiros, 2
- Torreense, 1.

Atletismo: Milha de São Martinho

SCUT organizou prova
O Parque Verde da Várzea recebeu no passado dia 10 mais
uma edição da Milha de São Martinho, prova organizada
pelo Departamento de Atletismo do Torreense e que pon-
tuou para o Campeonato Municipal 2018/2019.

Com o tempo a ameaçar chuva e com essa previsão
felizmente a não confirmar-se no período da competição, a
presença de muitos atletas e bastante público que acom-
panhou a jornada foram motivos suficientes para o exce-
lente ambiente criado em redor de uma prova que é muito
importante para a evolução de andamentos dos atletas,
falamos da milha pedestre (1.609m), e que para os espe-
cialistas em distancias de meio fundo curto foi a cereja em
cima do bolo porque conseguiram tempos muito interes-
santes para a altura da época e com o piso húmido que de
certa forma poderia causar problemas físicos em algum
atleta. Felizmente que nada aconteceu a não ser um exce-
lente espetáculo desportivo e emocionante em vários mo-
mentos da corrida a serem vividos de forma intensa a con-
tribuírem para a promoção de uma bela jornada de atletis-
mo.

O Torreense, clube organizador, só poderia estar satis-
feito pelo sucesso da Milha e também pelo desempenho
dos seus jovens atletas, com a formação a mostrar-se atra-
vés das vitórias individuais em juvenis e iniciados, femi-
ninos, de Vitor Martins nos benjamins-B e na dupla vitória
nos infantis.

Na prova de honra distribuíram-se os louros das vitórias
para Verónica Scutaru (Ponterrolense) e Victor Cerqueira
(Casa Benfica TV), respetivamente em femininos e mascu-
linos.

Vencedores: prova extra - Eva Martinho/CBTV e Re-
nato Costa/CA Oeste. Benj/A - Gabriela Costa/CA Oeste e
Tiago Francisco/CDUL. Benj/B - Inês Francisco/CDUL e Vi-
tor Martins/SCUT. Inf - Inês Lopes e Rafael Estevão, ambos
do SCUT. Inic - Beatriz Silva/SCUT e David Ribeiro/NS
Lourinhã

Juv - Sofia Póvoa/SCUT e André Franco/CBTV. Jun -
Rafaela Santos/Ponterrolense e João Cabaça/CBTV. Sen -
Carina Ferreira/Dolce Furadouro e Victor Cerqueira/CBTV.
F35-Sónia Parreira/CBTV. F40 - Verónica Scutaru/Ponter-
rolense. F45 - Elisabete Gomes/CBTV. M35 - Dúlio Parrei-
ra/CBTV. M40 - Nuno Carrasqueiro/CBTV. M45 - Alex
Scutaru/Ponterrolense. M50 - Luís Rebelo/CBTV. M55 -
Rui Merújo/SCUT. M60 - João Franco/”Os Carregueiren-
ses”. Equipas - 1º Casa Benfica TV, 2º Ponterrolense, 3º
SCU Torreense.

DR
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Os infantis Rafael Estevão e Inês Lopes

MotoTasquinhas percorreu
116 quilómetros

No passado dia 28 de outubro realizou-se em Torres
Vedras a quinta edição do evento MotoTasquinhas, no-
me atribuído pela organização do Moto Clube de Torres
Vedras a propósito das Festas da Cidade, onde se in-
cluem as habituais tasquinhas.

Este ano o passeio foi entre Torres Vedras e Alen-
quer, já que os dois concelhos formam a parceria no âm-
bito da «Cidade Europeia do Vinho». O percurso foi re-
lativamente curto, de 116 quilómetros percorridos, com
duas paragens em duas quintas para provas e degusta-

ção de vinho. As quintas visitadas pela comitiva moto-
ciclista foram a Quinta do Gradil e a Quinta de Almiara
com, como já vem sendo hábito a tradicional “Punheta
de Bacalhau”, sendo o almoço nas tasquinhas, no pa-
vilhão multiusos da ExpoTorres.

Esse passeio acabou por ser tornar nacional com 202
motares inscritos e 130 motos, contando com a presen-
ça na chegada à ExpoTorres do presidente da Câmara
Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, para rece-
ber e enaltecer os participantes.

DR
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Realizou-se domingo passado o mais antigo passeio
de BTT do Oeste, o 15º Rota das Adegas BTT. Pas-
seio organizado pela Câmara Municipal de Torres
Vedras e pelo grupo Saloios BTT - Secção da ACDR
Arneiros.

O evento este ano bateu o recorde de presen-
ças com cerca de 500 participantes, vindos de locais
como Odivelas, Amadora, Fernão Ferro, Setúbal,
Loures, Mem Martins, Lisboa, Santarém, Cartaxo e
outras localidades, todos com muita vontade de co-
nhecer a região, os vinhos e as tradições torrienses.

O passeio de BTT denominado Rota das Ade-
gas iniciou-se no ano de 2004 e já percorreu o con-
celho de Torres Vedras passando pela grande maio-
ria das suas freguesias. Está inserido nas Festas da
Cidade, este ano também no âmbito da «Cidade Eu-
ropeia do Vinho».

Esta iniciativa tem como principal objetivo dar
a conhecer a quem participa as adegas do conce-
lho, bem como a forma como se produz um dos
principais símbolos da região: o vinho. Este ano pe-
la primeira vez foi visitada a Quinta da Viscondes-
sa.

Uma festa ao vinho e ao BTT, que os partici-
pantes adoraram, especialmente na receção que os
Saloios BTT tinham preparado no abastecimento na
Quinta da Viscondessa. Com muita ajuda do seu

clube ACDR Arneiros, no grelhador e na composi-
ção das mesas com muito vinho, castanhas, febras,
entremeada, bolos, pão com chouriço e um grupo
tradicional das Adiafas vestido a rigor e composto
por pessoas dos 80 ao cinco anos dos Arneiros,
Ventosa, do Centro Social São José que brindaram
os participantes com cantares e danças da Adiafa.
Até o presidente da Câmara, Carlos Bernardes, e a
vereadora Laura Rodrigues tiveram que dançar com
o grupo dos Arneiros nesse convívio e nessa ode ao
vinho.

Ficaram de certeza estas gentes de fora, bem
como as de cá, bem impressionadas com os tor-
rienses e vão e voltar de certeza. Até a Adélia (par-
ticipante no BTT) uma das vozes mais ouvidas no
percurso excecional de 35 quilómetros, e que mes-
mo com muito esforço chegou ao fim e nem foi a
última.

No fim ainda ficaram com um maior sorriso pois
levaram todos para casa duas ofertas bem torrien-
ses, um vinho da Adega Cooperativa da Ventosa e
o tradicional pastel de feijão que agora até já voa
nos aviões da TAP, ofertas estas da Câmara Muni-
cipal. Os participantes foram convidados para no dia
7 de abril do próximo ano visitarem novamente
Torres Vedras para o 12º Saloios BTT em Arneiros
(Ventosa).

DR

Partida para mais um passeio dos Saloios BTT

Rota das Adegas BTT 2018

Passeio recebeu 500
participantes

Basquetebol

Resultados da Física
Seniores masc. 1ª Divisão Nacional: NB Queluz, 88 - Física, 57. Seniores fem. 2ª Divisão Nacional:
Física, 32 - GDEMAM, 73. Sub14 masc.: Física, 91 - Odisseia, 33. Sub13 masc.: Física, 65 - Paço
d’Arcos, 31. Sub16 fem.: Física, 35 - Lobos Malveira, 61. Sub16 masc.: Física, 40 - Carnide, 77.
Sub19 fem.: Estoril, 58 - Física, 61. Sub18 masc.: Física, 69 - Belenenses, 70.

SCT em torneios individuais de
ténis de mesa

O Sp. Torres participou na 35ª Seixalíada, prova individual de ténis de mesa,
com a participação de sete atletas nos escalões de iniciados, cadetes, juniores e
seniores: Bernardo, Gonçalo, Valter, Daniel, Ricardo, Tomás e David. A equipa
sénior foi a Cantanhede a casa do SBU Alhadense disputar a primeira elimina-
tória da Taça de Portugal, em que a equipa de Torres Vedras saiu vitoriosa, pas-
sando à segunda eliminatória. No próximo fim de semana irá decorrer o Tor-
neio Cidade Vagos, no qual os atletas do SCT estarão presentes nessa prova de
classificação nacional.

Torreense visitado por amigos
brasileiros
Uma comitiva de Araraquara
(Brasil) visitou as instalações
do SCU Torreense. Mário Mi-
randa, presidente da direção,
foi o anfitrião. O prefeito Edi-
nho Silva e o presidente da
Câmara Municipal, Jéferson
Yashuda Farmacêutico, fica-
ram a conhecer a história do Torreense e o que diariamente é realizado. Do lado
brasileiro o Ferroviário Clube de Araraquara, que atua na 1ª Divisão do Cam-
peonato Paulista, foi a referência, ficando a promessa de uma futura aproxima-
ção entre os clubes na formação conjunta de atletas.

Gonçalo Ferreira campeão de
skimboard
O torriense Gonçalo Ferreira
venceu todas as etapas do
Campeonato Nacional de
Skimboard, conquistando as-
sim o título de campeão na-
cional da modalidade na ca-
tegoria de sub16.

Campeonato de pesca
desportiva

Os Unidos da Pesca organizaram o quarto almoço convívio com uma prova aber-
ta a todos os pescadores e realização da sexta prova do primeiro campeonato
de pesca desportiva. O campeonato está a ser liderado por Pedro Franco, da
Bordinheira. Henrique Silva foi o pescador mais distante, de Vila Real de Santo
António.
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atletismo.
18/11 - Campeonato Municipal: Cross de Torres Vedras/
/37º Corta-Mato de Matos Velhos, Parque Verde da Várzea
(9h).

basquetebol.
17/11 - Nacional 1ª Divisão (7ª): Física - Scalipus (15h).

futebol profissional.
30/11 - Liga Portuguesa (11ª): Santa Clara - Belenenses
SAD. Liga Pro (10ª): Benfica B - Estoril.
1/12 - Liga Portuguesa (11ª): Marítimo - V. Setúbal, Benfica
- Feirense, Sp. Braga - Moereirense. Liga Pro (10ª): Mafra -
FC Porto B, C. Piedade - Famalicão, Varzim - Ac. Viseu, V.
Guimarães B - Oliveirense, Académica - Arouca.
2/12 - Liga Portuguesa (11ª): Portimonense - Tondela, D.
Ave - Nacional, Chaves - V. Guimarães, Boavista - FC Porto.
Liga Pro (10ª): P. Ferreira - Penafiel, Leixões - Sp. Braba B,
Sp. Covilhã - Farense.
3/12 - Liga Portuguesa (11ª): Rio Ave - Sporting.

futebol nacional.
18/11 - Campeonato de Portugal, série C (12ª): Ol. Hospi-
tal - Mação, Alverca - Peniche, Sertanense - Torreense, Fáti-
ma - Vilafranquense, Alcains - Nogueirense, U. Leiria - Sin-
trense, Loures - Oleiros, Anadia - B.C. Branco, Santa Iria -
Caldas.
22/11 - Taça de Portugal (4ª): Benfica - Arouca.

futebol internacional.
17/11 - Liga das Nações: Itália - Portugal.
20/11 - Liga das Nações: Portugal - Polónia.

futebol feminino.
17/11 - Nacional S19 (6ª): Atl. Ouriense - Torreense. Distri-
tal S17 (4ª): Fut. Benfica B - Torreense.
18/11 - Nacional 2ª Divisão (8ª): Torreense - Ponte Frielas.

futebol distrital.
18/11 - Pro-Nacional (10ª): Ponterrolense - Linda-a-Velha,
Tojal - Coutada. Divisão Honra (10ª): Arneiros - Jerumelo, So-
breirense - Frielas. 1ª Divisão (8ª): Monte Agraço - Bragaden-
se, Algueirão - Torreense B, Sintrense B - A dos Cunhados.

futebol jovem.
17/11 - Distrital Honra Juniores (7ª): Torreense B - Cacém.
Distrital 1ª Divisão Juniores (7ª): Coutada - Santa Iria. Dis-
trital 2ª Divisão Juniores (7ª): Casalinhense - Arrudense,
Alcainça - Pedra, Barril - Monte Agraço. U. Atalaia - A dos
Cunhados.
18/11 - Distrital Honra Juvenis (6ª): CIF - Torreense. Distri-
tal 1ª Divisão Juvenis (7ª): Santa Iria - EAS Turcifal. Distrital
2ª Divisão Juvenis (7ª): EAS Turcifal B - U. Atalaia, Coutada
- Monte Agraço, Arneiros - Carregado B, Casalinhense -
Aveiras, A dos Cunhados - Torreense B, Sobreirense - Ca-
daval. Distrital Honra Iniciados (7ª): EAS Turcifal - Vilafran-
quense. Distrital 2ª Divisão Iniciados (7ª): Cerca - Casali-
nhense, U. Atalaia - Sobreirense, Aveiras - EAS Turcifal,
Monte Agraço - Arneiros, Torreense B - Encarnacense, Ota
- Ponterrolense.

futsal.
17/11 - Distrital Honra Feminino (11ª): Carnide - Paulenses.
Distrital 1ª Divisão Masculino (8ª): Pregança - Monte Agra-
ço.
18/11 - Distrital Honra Feminino (11ª): Acad. Johnson -
Arneiros. Distrital 1ª Divisão Masculino (8ª): Torreense - 3
d’Agosto 1885.

hóquei em patins.
17/11 - Nacional 2ª Divisão, Zona Sul (5ª): Benfica B - Física.
18/11 - Nacional 3ª Divisão, Zona Sul A (8ª): Juv. Ouriense
- Sp. Torres.

agenda desportivaFutsal

Equipas da Casa
do Benfica

Infantis: CBTV, 2 - CAD, 1. Alinharam: Rui Alexandre,
Martim Rodrigues, Afonso Fonseca, Dinis, Rafael Julião,
Gonçalo Santos, Bruno Mota (2), Renato, António e Si-
mão.
Juvenis: Infantado, 8 - CBTV, 0. Alinharam: João Guer-
ra (gr), Fábio Gomes (gr), André Francisco, Bernardo
Ferreira, Daniel Ilhéu, Gonçalo Silva, João Cunha, João
Fortunato, Pedro Pinheiro, Rodrigo Rodrigues e Tomás
Santos.
Juniores: CBTV/Barroense, 9 - Pregança, 5. Alinha-
ram: André Pereira (gr), João Guerra (gr), André Fran-
cisco, Bruno Porta (2), Rodrigo Nogueira (3), Rodrigo
Rodrigues, Afonso Abrantes (3), Marcelo João, Micael,
Pedro Pinheiro, Miguel Fidalgo (1) e João Portela.

Equipas do Sporting
Clube de Torres
Juvenis: SCT, 4 - Bairro Boavista, 2. Alinharam: Phillip,
Tomas, Tiago, João Tomás, Kaick (3), Pedro Medina, Ro-
drigo, Leonardo Faustino (1), Hugo, David, Miguel Gar-
cia e Francisco Almeida. Próximo jogo dia 18, 15 horas,
AMSAC - SCT.
Juniores: Próximo jogo dia 17, 19 horas, Manjoeira -
SCT.
Traquinas: Próximo jogo dia 24, 11 horas, Malvarosa -
SCT.
Benjamins: SCT, 6 - Alcainça, 7. Alinharam: Gonçalo
Santos (gr), António Fialho (gr), Margarida Macieira, Di-
nis Pereira (1), Manuel Conchinhas (1), Gustavo Frojmo-
wicz, Rafael Gameiro (1), Lara Damil, Diogo Abreu (1),
Miguel Pinto e Afonso Santos (2). Próximo jogo dia 18,
15 horas, Azambuja - SCT.
Infantis: Vilarense, 2 - SCT, 7. Alinharam: Guilherme
Félix (gr), Rodrigo Santos (gr), Guilherme Porta, Tomás
Justino, Pedro Nobre, Rafael Estêvão (2), Santiago Bar-
radas (2), Vicente Vagaroso (2),
Vicente Guia (1), Ricardo
Garrido, João Mateus e
Rodrigo Marcelino. Pró-
ximo jogo dia 17, 17 ho-
ras, SCT - Alenquer
Real.
Iniciados: SCT, 10 -
Acad. Johnson, 3.
Alinharam: Timóteo
Santos, Tomás Ro-
drigues, Nuno Li-
ma, Rodrigo Ferrei-
ra, Bernardo Nunes,
Pedro Saloio, Hugo San-
tos, Cristiano Ronaldo, Duar-
te Lucas e João Bértolo. Próximo
jogo dia 17, 15 horas, Belenenses - SCT.

Hóquei em patins

Sp. Torres empata na

3ª Divisão
Nacional da 3ª Divisão: SCT, 5 - APAC Tojal, 5. Alinha-
ram: João Caldeira, Hélder Capinha, Carlos Santos, An-
dré Pereira (2), Nuno Lopes (1), Bernardo Mestre, Tiago
Carvalho, Francisco Granadas (2), Frederico Pacheco e
Rogério Silva. Próximo jogo dia 18, 17 horas, Ouriense -
SCT.
Sub-20: SCT, 1 - Física, 5. Alinharam: Francisco Ponte,
Duarte Reis (1), Pedro Matos, Gonçalo Deus, João Maia,
Ricardo Dias, Tomás Domingos, Rodrigo Teófilo, Xavier
Basílio e Afonso Capinha. Próximos jogos dia 17, 17 ho-
ras, Sp. Tomar - SCT; dia 18, 16 horas, Nafarros - SCT.
Sub-17: Salesiana, 5 - SCT, 1. Alinharam: João Caldeira,
Miguel Matias, Gonçalo Deus, João Matias, Tomás Do-
mingos, Hélder Capinha (1) e Afonso Capinha. Próximo
jogo dia 23, 21h30, SCT - Sp. Tomar.
Sub-15: SCT, 5 - Odivelas, 5. Alinharam: Rodolfo Ri-
beiro, Manuel Ourique, Manuel Santos (1), Hugo Go-
mes, Rafael Cortiço (3), João Ribeiro, Gustavo Teles, Ber-
nardo Domingues (1), Carlos Centeio e Tiago Tojal. Pró-
ximos jogos dia 17, 14 horas, Paço d’Arcos - SCT; dia 18,
16 horas, SCT - Salesiana.
Sub-13: Alenquer, 1 - SCT, 4. Alinharam: Martim San-
tiago, Santiago Branco (1), Pedro Duarte, Afonso L Perei-
ra (2), Afonso Santiago (1), Henrique Serrano, Afonso
Pereira, Dinis Lourenço, Diogo Marques e Rodrigo Brás.
SCT, 8 - Alcobacense, 4. Alinharam: Martim Santiago,
Santiago Branco, Henrique Serrano, Afonso L Pereira
(3), Afonso Santiago (4), João Santos, Afonso Pereira, Di-
nis Lourenço, Diogo Marques e Rodrigo Brás. Próximo
jogo dia 17, 19h30, Benfica - SCT.
Escolares: SCT, 2 - CDPA, 7. Alinharam: Gustavo Ponte,
Ricardo Quaresma, Santiago Ferreira (1), Martim Vaza,
Pedro Veloso, Matilde Granadas (1), Diogo Costa, Mário
Aniceto, Vasco Gonçalves e Rui Santos. Próximo jogo
dia 18, 17h30, Benfica - SCT.
Benjamins; Benfica, 1 - SCT, 16. Alinharam: Rafael Je-
sus, Matilde Ferreira, Ricardo Silva, Santiago Cândido
(4), Braulio Nicolau (1), Gustavo Silvestre (2), André Go-
mes, João Monteiro (8), Guilherme Cardadeiro (1) e Ra-
fael Bologan. Próximo jogo dia 17, 15 horas, SCT - HC
Lourinhã.

Atletismo

Cross de Torres Vedras

este domingo
No próximo domingo, dia 18, o Parque Verde da Vár-
zea, em Torres Vedras, acolhe a edição de 2018 do
Cross de Torres Vedras/37º Corta-Mato de Matos Ve-
lhos. Esta é uma das mais importantes competições na-
cionais de cross.

O evento merece a preferência da Federação Portu-
guesa de Atletismo, como prova para observar e sele-
cionar os atletas seniores, femininos e masculinos, que
no próximo dia 8 de dezembro são chamados a repre-
sentar Portugal em Tilburg (Holanda), no Campeonato
Europeu de Cross Country.

O Comité Organizador, composto pela Câmara Mu-
nicipal de Torres Vedras, o Grupo Desportivo de Matos
Velhos e a União Desportiva do Oeste, prevê a participa-
ção de cerca de mil atletas.
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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
Olá! Aqui estamos com pequenas iguarias de leitura e divertimento, especialmente para todos vocês! 

A Formiga e a neve Jogos de sabedoria
Escreve os números por extenso.

Completa as adições.

(AS CRUZADAS DO PIRATINHA – MEGA EDIÇÕES)

Lengalenga popular
Pomba, laranja,

Lima, limão
Café, cacau,

Pimenta, colorau.
Tropecei na roseira,

Quebrei-lhe um galho.
Segura-me o braço,

Se não, eu caio.

Agora escreve de novo esta lengalenga,
mas em cada verso retira uma palavra e substitui
com um desenho que ilustre essa mesma palavra.
Por exemplo, retira a palavra laranja e desenha-a;

retira a palavra limão e desenha-a… entendes?
A este tipo de “brincadeira” da escrita chamamos

de pictograma.
Experimenta!

Envia fotos, mensagens… beijinhos!

edinfantil.laura@gmail.com

Oh neve, tu que és tão forte que o meu pé
prendes… desprende o meu pezinho.

Mais forte do que eu é o sol que me
derrete!

Oh sol, tu que és tão forte que derres-
tes a neve, que o meu pé prende…

Mais forte do que eu é a parede que
me encobre!

Oh parede, tu que és tão forte que en-
cobres o sol, que derrete a neve, que o
meu pé prende…

Mais forte do que eu é o rato que me
fura!

Oh rato, tu que és tão forte que furas a
parede, que encobre o sol, que derrete a
neve, que o meu pé prende…

Mais forte do que eu é o gato que me
come!

Oh gato, tu que és tão forte que comes
o rato, que fura a parede, que encobre a
sol, que derrete a neve, que o meu pé
prende…

Mais forte do que eu é o cão, que me
morde!

Oh cão, tu que és tão forte, que mordes
o gato, que come o rato, que fura a pare-

de, que encobre o sol, que derrete a neve,
que o meu pé prende…

Mais forte do que eu é o pau, que me
bate!

Oh pau, tu que és tão forte, que bates
no cão, que morde o gato, que come o ra-
to, que fura a parede, que encobre o sol,
que derrete a neve, que o meu pé pren-
de…

Mais forte do que eu é o lume, que me
queima!

Oh lume, tu que és tão forte, que quei-
ma o pau, que bate no cão, que morde o
gato, que come o rato, que fura a parede,
que encobre o sol, que derrete a neve,
que o meu pá prende…

Mais forte do que eu é a água que me
apaga!

Oh água, tu que és tão forte, que apa-
gas o lume que queimas o pau, que bate
no cão, que morde o gato, que come o ra-
to, que fura a parede, que encobre o sol,
que derrete a neve, que o meu pé pren-
de…

Mais forte do que eu é o boi que me
bebe!

Oh boi, tu que és tão forte, que bebes
a água, que apaga o lume, que queima o
pau, que bate no cão, que morde o gato,
que come o rato, que fura a parede, que
encobre o sol, que derrete a neve e que o
meu pé prende…

Mais forte do que eu é o homem que
me mata!

Oh homem, tu que és tão forte, que ma-
tas o boi, que bebe a água, que apaga o
lume, que queima o pau, que bate no cão,
que morde o gato, que come o rato, que
fura a parede, que encobre o sol, que der-
rete a neve e que o meu pé prende…

Mais forte do que eu, é Deus que me
governa!...

FOLCLORE INFANTIL PORTUGUÊS – GIRASSOL
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Profissões de antigamente…

Euromilhões de sexta
14  17  32  37  49  +  11  12

Euromilhões de terça
2  7  10  13  42  +  3  6

M1lhão
HND 16105                             

Totoloto de sábado
8  10  24  31  37  +  4

Totobola
121  X11  11X  1212
Super 14: M. City - M. United - 1

Frases & pensamentos

“Se fores o que deves ser inflamarás o mundo inteiro”.

SANTA CATARINA DE SENA (1347-1380), FILÓSOFA ESCOLÁSTICA E TEÓLOGA

aniversários

16 de novembro - Maria Gertrudes dos Santos Silva, Fer-
nando Filipe Martins, António Borges Lourenço, Maria Oti-
lia Mota dos Santos, João Rufino da Silva, José Francisco
Corado, Lucília Maria Pereira Gomes, Manuel Maria Patrí-
cio, Maria do Rosário Chaves Franco, Américo da Silva
Vieira, Marco António Trabulo Cruz, Maria Isabel Andrade
Almeida, Joana Rebelo Quental.
17 de novembro - Ema das Dores Santos, Fernando Pedro
Bragança Henriques, Maria de Lurdes Pinheiro, João Al-
berto Nobre Januário Figueiredo, Etelvino Manuel Tomás
de Deus, Rui Ferreira, Carminda de Jesus Domingos Este-
ves, Joaquim Carvalho, José da Silva Martins, João Ferreira,
Arminda Ferreira Alves, Manuel Pereira Caldas Alpoim,
José Luís Fernandes Costa Pardal, Paula Cristina Rodrigues
da Silva, Rosa Maria Ramos da Silva, Jaime Florentino Frei-
tas Cardoso, Ana Cristina Gomes Monteiro, Maria Alice
Ferreira Tomaz, Manuel Ferreira Alves, Mário Alberto Vítor
Mota.
18 de novembro - José Manuel Fontes, José Neves Go-
mes Ferreira, Ana Maria Gomes Esteves, Moisés de Lemos
Figueiredo, Jacinto Pedro Ferreira, Maria Edviges Esteves
Matias, Albertina da Conceição, Pedro José Venâncio Gar-
rucho, Jaime Miranda, Luís Gouveia, Carlos Manuel da Sil-
va Lourenço, Noé Duarte da Silva, António Esteves Pene-
tra, Bruno Alexandre Barbosa Chambel, Joaquim Pedro
Nascimento Rodrigues.  
19 de novembro - Fernando Ribeiro Gomes, José Gomes
Camacho, Maria Natália Cruz Santos Bernardes, Maria Te-
resa Chaves Ginja, José Pedro Ramalho Leitão, Ana Maria
Santos Mendonça, Ramiro Joaquim da Silva, Isabel Cristi-
na dos Santos Martins, Rosalina Duarte Veloso, Luís Mi-
guel Oliveira Azevedo, Ana Isabel Santos Oliveira, Rui Mi-
guel Ribeiro Antunes, Manuel Correia dos Santos, Pedro

Robalo Esteves, Laurinda Jordão Almeida Gonçalves, Cons-
tantina Geada Valente Vital, Carlos Eduardo Fernandes
Garcia, Maria de Fátima Cruz Santos Bernardes, Luís  Car-
los Inácio Marques.
20 de novembro - Carlos Luís Maria Félix, Nuno José
Sousa Gonçalves, Maria de Lurdes Martins Portela Emídio,
Victor José Maia Agostinho, Maria Júlia Franco Marcelino
Frias Monteiro, Dulce Alexandra Santos Rosado, Angelo
dos Santos Fialho, Alfredo Calisto Duarte, Maria Edviges
Nunes de Oliveira, Maria do Carmo Silva, Silvia Cristina
Gomes Pereira, Ana Carolina Carvalho Inês, Maria Antónia
Carvalho Inês, Cristiana da Costa Marques Barbosa Cham-
bel, Joaquim Manuel Silva Alves, Hermínia Maria Pires
Gomes Filipe, Albertina das Virtudes.
21 de novembro - Maria da Apresentação Coelho Balta-
zar, Mário Fernando Veloso Ferreira, José Manuel Passos,
Beatriz Maria Sousa Adelina, Nuno André Lourenço Le-
mos, Gonçalo Nuno Pinheiro dos Santos, Lídia Maria Fer-
reira Batista Bernardino, Luís Manuel Gonçalves Barbosa,
Maria José Jordão Pereira, João Carlos dos Santos, Manuel
Luís Melo Caixaria, Susana Leal do Livro, Lindsay Allenah,
Mary Jo Damião, Pedro Rodrigues Pereira.
22 de novembro - José Maria Damião Franco, Maria Joa-
na Vicente R. Charneca, Sofia Bela Moutinho Romano
Gonçalves, Fernando Zacarias de Brito, Alexandrina da
Conceição F. Fernandes Costa, Cecília Maria dos Santos
Tomás, Manuel Antunes Garcia, Hélder Santos Ferreira,
Nuno Miguel da Silva Quaresma, Edmundo José Correia
Santos Brilha, Maria Júlia Carvalho Carito, Ana Margarida
Gonçalves Mota, Fernando Capote, João Francisco Jorge
Faustino, Ana Isabel Franco Alves, José Policarpo Santos
Vinagre, Francisco Baltazar e Carla Isabel Vítor Mota.

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

Farmácias de serviço
9 Santa Cruz 261 337 350

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

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

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

12 Simões 261 334 070
Centro Comercial Arena Shopping

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

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

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

Os amoladores arranjavam guardas-chuvas e amolavam facas e tesouras e era numa bicicleta que transportavam a roda de esmeril, o seu
utensílio de trabalho. Hoje a profissão está praticamente extinta.

bocas & companhia

Júlio de Melo Fogaça
Esta é a incrível história de Júlio de
Melo Fogaça, o líder do PCP de
origem burguesa nascido no
Cadaval e que desafiou Álvaro
Cunhal e foi apagado da história
do PCP. Com uma investigação
rigorosa e o testemunho de
figuras importantes do partido
como Domingos Abrantes,
Edmundo Pedro e Carlos Brito,
recorda uma vida que marcou o PCP e que foi esquecida por muitos.
Descubra o que realmente aconteceu a Júlio de Melo Fogaça. Terá
sido denunciado à PIDE pelo seu companheiro ou pelos próprios
comunistas? Porque terá sido deixado para trás na fuga coletiva de
Caxias? Ser homossexual terá pesado na sua expulsão? E que papel
teve Álvaro Cunhal no seu apagamento da história do PCP? Esta é
uma edição da Saída de Emergência.

livros

Pode não haver dinheiro
para hospitais e centros de saúde,

caminhos de ferro e comboios, mas
para a “Web Summit” terá sempre de

haver e por mais 10 anos!!!
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Festival de sopas

TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, a igreja de Santiago abre portas ao segundo Festival
de Sopas do MTA, que decorre a partir das 19 horas. RR

roteiro@badaladas.pt

CINEMA
TToorrrreess VVeeddrraass:: até dia 21 no Arena Shopping: sala 1 – “Monstros
Fantásticos: os Crimes de Grindelwald” M12 12h35, 15h30, 18h30,
21h30, 0h25 (Só sexta-feira e sábado); sala 2 – “O Quebra-No-
zes e os Quatro Reinos” M6 dobrado 11h (só domingo), 13h30,
16h15, 18h50; sala 2 – “A Rapariga Apanhada na Teia da Aranha”
M16 21h20, 0h10 (só sexta-feira e sábado); sala 3 – “Viúvas” M14
12h30, 15h20, 18h10, 21h, 0h (só sexta-feira e sábado); sala 4 –
“Johnny English Volta a Atacar” M12 13h40, 16h, 18h20, 21h40;
sala 4 – “Operação Overlord” M16 23h50 (só sexta-feira e sába-
do); sala 5 – “Bohemian Rapsody” M12 14h, 17h, 20h50, 23h45
(só sexta-feira e sábado).
Dias 17 e 18, no Teatro Cine, mostra de cinema IndieLisboa - “Da
Vinha ao Vinho”. Dia 17, às 17h30 documentário “Setembro a
Vida Inteira”, de Ana Sofia Fonseca e às 21h30 o filme “O duelo
de Castas” de Randall Miller. Dia 18, 17h30, documentário “As
Horas do Douro” de António Barreto e Joana Pontes, e às 21h30
documentário “Mondovino” da autoria de Jonathan Nossiter.
SSoobbrraall ddee MMoonnttee AAggrraaççoo:: dia 24, 21h30, no Cine Teatro, o filme
“O Primeiro Homem na Lua”. Dia 25, 16h, no mesmo local, “Bea-
triz e Romeu” (versão portuguesa).

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

DANÇA
TToorrrreess VVeeddrraass:: estão a decorrer as inscrições para o workshop de
dança contemporânea com a coreógrafa Joana Castro, que decor-
rerá dia 25 entre as 15h e as 19h. Informações: producao@estu-
fa.pt ou pelo 936 408 775.

Aulas de danças sevilhanas e flamenco no Grémio Artístico Torre-
ense às sextas-feiras, com a professora Maria Saalfeld Reis. Infor-
mações: 912 671 243. 
Aulas de dança de salão com os professores António Ventura e
Patrícia Costa. Informações: 919 730 956 ou 967 078 121.

MÚSICA
VVeennttoossaa:: dia 17, na Adega Cooperativa de São Mamede da Ven-
tosa “Há Fado na Adega”. Programa: 19h30 prova de vinhos com
petiscos e castanhas, 20h30 jantar, 0h45 final do espetáculo. Par-
ticipam os fadistas António Pinto Basto, Margarida Arcanjo, Rui
Vaz e Susana Martins, acompanhados à guitarra portuguesa por
Pedro Ferreira e à viola de fado por Miguel Monteiro.
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 20, 21h30, no Teatro Cine, a Temporada Dar-
cos apresenta a produção lírica “Canção do Bandido”. Um espe-
táculo para todos os públicos que coloca a ópera em destaque
com todo o seu esplendor.
VVeerrmmeellhhaa:: dia 16, terceira edição “Rock e outras cenas in cenas”.
GGrraaddiill:: dia 30, noite de fados com jantar no Vale da Carva. Mais
informações: 261 748157 ou 966 919 565.

FEIRAS
DDaaggoorrddaa:: dia 18, no largo da festa, Mercadinho dos Avós e con-
curso de melhor bolo de frutos da época. Abertura às 10h. Há
sopas, petiscos, pão com chouriço, filhós, castanhas assadas e água
pé.

FESTAS
MMoonnttee RReeddoonnddoo:: dia 18, na Casa do Povo, 13h almoço convívio
seguido de baile com Ana e Luís Vicente. À tarde há filhós. Infor-
mações: 967 521 811, 967 195 657 ou 261 315 443 (Luísa Lan-
dim). Os lucros revertem a favor da igreja local.

TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 24, 20h, integrado nas comemorações do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência decorre um jantar soli-
dário da APECI no pavilhão multiusos. Mais informações: 261
335 700.

FESTIVAIS
LLoouurriinnhhãã:: até dia 25 realiza-se a sétima edição da Quinzena Gas-
tronómica da Aguardente DOC Lourinhã em 14 restaurantes ade-
rentes.
SSaappaattaarriiaa:: dia 16, degustação de presunto no clube local, seguido
de jantar com porco no espeto. Mais informações: 929 444 538.
MMaallggaass ((SSoobbrraall ddee MMoonnttee AAggrraaççoo)): dia 18, 12h30, IV Festival das
Sopas. Às 15h30 há celebração eucarística na capela da aldeia.

EXPOSIÇÕES
PPeenniicchhee:: na Galeria Municipal, exposição “História PIMtadas” da
autoria de PIM. A mostra pode ser visitada de terça a sábado das
10h30 às 16h30.
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, 19h, na Casa Azul, inauguração da exposi-
ção de fotografia concreta “Aurora”, da autoria da artista plástica
Mariana Romão. A mostra estará patente até dia 15 de janeiro do
próximo ano e pode ser visitada de terça a sexta das 15h às 19h.
De 19 deste mês a 6 de janeiro está patente no Centro de Edu-
cação Ambiental a exposição “Rota pela Floresta em Torres Ve-
dras”. A mostra irá apresentar os trabalhos produzidos pelos alu-
nos envolvidos na “Rota da Floresta”, iniciativa da Associação Ban-
deira Azul da Europa no âmbito do programa “Eco-Escolas”, que
teve como objetivo fazer a ligação entre os estabelecimentos de
ensino e as autarquias, para alertar para a proteção dos ecossis-
temas existentes.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 23, 21h30, o Centro Histórico vai
receber a exposição final do Lagar – Plataforma Cria-
tiva para a Cidade Europeia do Vinho. A mostra divide-
-se em três edifícios: na Paços – Galeria Municipal, na
Câmara Escura da Cooperativa de Comunicação e Cul-
tura e no antigo 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.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 18, 16h, na igreja da Misericórdia
decorre o segundo recital do III Ciclo de Órgão de Tor-
res Vedras, que apresenta “Música Barroca em Portu-
gal e Itália: as práticas históricas”. É protagonizado por
Daniel Oliveira, no órgão e baixo-contínuo, e por Mar-
cos Lázaro, no violino barroco.
Este recital apresenta essa mesma influência da arte ita-
liana em Portugal, sobretudo na corte de Dom João V,
fazendo-se ouvir belíssimas sonatas de estilo napolita-
no e veneziano de autoria de Carlos Seixas e Dome-
nico Scarlatti, bem como o género “Sonata da Chiesa”
de autores tão relevantes como Tomaso Albinoni e An-
tonio Vivaldi, que muito escreveram para o violino bar-
roco e baixo-contínuo.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 18, no Parque Verde da Várzea de-
corre mais uma edição do Cross de Torres Vedras/37º
Corta-Mato de Matos Velhos. Este evento merece ain-
da a preferência da Federação Portuguesa de Atletismo
como prova para observar e selecionar os atletas seni-
ores, femininos e masculinos, que no próximo dia 8 de
dezembro serão chamados a representar Portugal, em
Tilburg (Holanda), no Campeonato Europeu de Cross
Country. 
As principais equipas da modalidade, como o Sporting
CP, SC Braga e SL Benfica, farão deste evento um cross
de enorme qualidade, que vai trazer a Torres Vedras
milhares de praticantes e amantes da modalidade.
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Baile antigo

Na Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino, exposição de

ilustração e escultura “Corais e Dentes de Leão: traços da natureza

no era uma vez”, da autoria de Marta Poeira e Olga Neves. A

mostra pode ser visita até dia 28.

No restaurante Quinta Ementa, no piso 2 do Mercado Municipal,

está patente a exposição fotográfica “Torres Vedras à Noite – um

olhar sobre a sua zona histórica”, da autoria de Tiago Picão de

Oliveira.

Até dia 31 de dezembro 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.
CCaaddaavvaall:: até dia 25, no Museu Municipal, exposição de azulejo e

aguarela do artista plástico Thomas Schittek intitulada “Jangada”. 

De 1 a 8 de dezembro, na Biblioteca Municipal, exposição de pin-

tura de Roberto Silva “Cadaval 1981-1986”. A mostra pode ser

visita de segunda sexta-feira das 8h30 às 17h30 e ao fim de se-

mana das 14h às 18h.
CCaallddaass ddaa RRaaiinnhhaa:: dia 17, 16h no Museu do Ciclismo, inaugura-

ção da exposição “Pólo Museológico de Cinema”, na sala de ex-

posições temporárias.

CONFERÊNCIAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, 16h, na Casa da Avó Gama, «Conversas da

Memória» apresenta a palestra sobre “Como podemos ajudar no

desenvolvimento de novos medicamentos para a doença de Al-

zheimer?”. Informações: 261 320 755 ou rutesilva@cm-tvedras.pt. 

Dia 17, no auditório dos Paços do Concelho decorre um simpó-

sio de musicoterapia. Dirige-se a interessados das áreas da saúde,

educação, serviço social e música. Mais informações: estudio12-

mais@gmail.com, corojuvenil_tv@hotmail.com ou pelo 962 466
583.
EErriicceeiirraa:: dia 18, 17h, no Salão Paroquial, conferência “Qual o lugar
do pobre?”, com o padre Vítor Melícias, Maria d’Oliveira Martins
e Matilde Salema. A iniciativa está integrada no Dia Mundial dos
Pobres e no primeiro aniversário do Farol. A entrada é livre.
Dia 23, 9h, no auditório do edifício dos Paços do Concelho tem
início um ciclo de seminários sobre “Dieta Mediterrânica e Bio-
Regiões”.

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

FORMAÇÃO
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 24, 10h, nos Viveiros Municipais, workshop so-
bre “Regeneração de áreas de Floresta Nativa”, por Ana Carvalho. 
Dia 24, workshops do Lab Aberto Fab Lab integrados na Semana
da Ciência 2018 para professores, alunos, pais e público em geral.
Dias 24 e 25, entre as 9h e as 18h, no Centro de Formação do
Oeste, curso de guia de passeios pedestres. Mais informações:
261 142 924.
Estão abertas inscrições para formações modulares certificadas
para desempregados/as de longa duração. De 26 deste mês a 29
de janeiro, para assistente de apoio familiar e à comunidade; de
27 deste mês a 30 de janeiro para técnico/a administrativo/a. Mais
informações: 911 510 098.
CCaaddaavvaall:: de 20 a 22, na APAS Floresta, ação de formação sobre
motosserra, manutenção, métodos e técnicas de trabalho. Mais
informações: 932 916 797 ou patriciaazeiteiro@apasfloresta.pt. 

OFICINAS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 25, das 15h às 19h, no Teatro Cine, workshop

de dança contemporânea com Joana Castro. Mais informações:

producao@estufa.pt ou 936 408 775.

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.

RECOLHAS DE SANGUE
CCaaddaavvaall:: dia 17, das 9h às 13h, no edifício-sede da Junta da União

de Freguesias.

OUTROS
TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 17, 10h, junto à Variante Poente, ação de flo-

restação de um terreno municipal para a qual está convidada toda

a população, no âmbito da 9ª Reflorestação Nacional. 

Dia 18, 9h, na ExpoTorres, Torneio de Petanca da Cidade de Tor-

res Vedras – Doublet.

LLiissbbooaa:: dias 17 e 18, XVII Hospital do Pequenino no Pavilhão do

Conhecimento para as famílias. A entrada é gratuita. Nos dias 19

e 23, no refeitório I dos Serviços de Ação Social das Universidade

de Lisboa, o espetáculo repete-se para as escolas inscritas. Mais

informações: 217 818 890.
CCaaddaavvaall:: dia 18, 9h, primeira edição Slalom num circuito de 2,4

quilómetros.

Dia 24, no Pavilhão Multiusos, “Zumba é Zaúde”. Programa: 18h

aula de zumba, 21h jantar de gala.
TTuurrcciiffaall:: dia 18, 9h, no Dolce Campo Real, Torneio de Golfe da

Cidade de Torres Vedras.

TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 24, às 20h, no Pavilhão Multiusos,
jantar solidário da APECI no âmbito da comemoração
do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mais
informações: na sede da APECI ou pelo 261 335 700.
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LLoouurriinnhhãã:: de 19 a 24, na Galeria Municipal, está paten-
te a exposição itinerante sobre o Centenário do Armis-
tício - Da Guerra à Paz. A mostra pode ser visitada de
segunda a sábado das 10h30 às 16h30.
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TToorrrreess VVeeddrraass:: dia 24, das 10h às 16h decorre mais um
Dia do Cão, uma campanha de adoção de animais no
canil municipal (Fonte Grada/Palhagueiras). 
Todos os animais estão bem tratados, vacinados, despa-
rasitados. Apenas aguardam pela oportunidade de te-
rem um novo lar e alguém que lhes dê muita trela.

VVaarraattoojjoo:: dia 17, 21h30, baile com música dos velhos tempos com o conjunto
musical Baile Antigo. Participam os músicos: Casimiro (Jaime Ferreira), Vasco (Old
Star), Carlos Alberto (Frei Gaitinhas) e Zequinha (Abel Alves).
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