
Carlos Capela é o técnico responsável pelos êxitos
do voleibol feminino da Escola Madeira Torres
A equipa de voleibol de juvenis femininos da Escola Madeira Torres, atual campeã nacional, participou na 39ª
edição do prestigiado torneio internacional de sub19 Cornacchia World Cup, em Pordenone, Itália, e obteve o
terceiro lugar, sendo a primeira equipa portuguesa da história a chegar ao pódio daquela competição. | P 23

Membros eleitos dos órgãos autárquicos
de Torres Vedras tomaram posse
Realizou-se no passado dia 14, no Teatro-Cine, a cerimónia de instalação dos órgãos municipais
de Torres Vedras para o mandato 2021-2025, conduzida por José Augusto Carvalho, presidente
da Assembleia Municipal cessante. | P 4
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NESTA EDIÇÃO

Fernando Barão passou o
testemunho a Hugo Jorge

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras celebrou no passado dia 16 o seu 118º aniversário, uma data que fica
marcada pela passagem ao Quadro de Honra do comandante Fernando Barão depois de quase 31 anos à frente do corpo ativo e de pratica-
mente meio século como bombeiro. | P. 3
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Festa do patrono da cidade e do concelho

Na próxima quarta-feira dia 27, às 19 horas, será celebrada a Missa de festa de São
Gonçalo de Lagos na Igreja de Nossa Senhora da Graça. Preside à concelebração
eucarística o torriense cardeal-patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Na mesma
data têm início as comemorações dos 600 anos da morte desse santo considerado
“defensor e padroeiro da vila e do seu termo”, ocorrida a 15 de outubro de 1422.

No passado dia 16 a Banda dos Bombeiros rea-
lizou, no salão nobre, o concerto comemora-
tivo do 118º aniversário da Associação dos
Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. Num
ambiente festivo mas intimista e naquele que
foi o primeiro concerto pós Cocvid-19, a Banda
de Música dirigida pelo maestro Rui Silva apre-
sentou um programa com compositores co-
nhecidos e bastante apreciados no mundo da
filarmonia.

Iniciou-se com a obra “Grand March” de
Soichi Konagaya e de seguida “Redemption”
de Rossano Galante. Um dos pontos altos do
concerto foi a atuação a solo da vencedora da
categoria C da 2ª edição das Olimpíadas Mu-
sicais de Torres Vedras, Margarida Carlos, que
interpretou a peça obrigatória do concurso:
“Euterpe – Concertino para Flauta” de Ferrer
Ferran; 1º andamento: Allegro Grazioso e o 2º
andamento: Lento e Misterioso.

A última obra musical do programa foi um
tema tradicional bastante conhecido do com-
positor Fausto Bordalo Dias, “Navegar, Nave-
gar”, num arranjo de Jorge Salgueiro. O aplau-
so e entusiasmo do público acabou por ser re-
compensado por um extra programa conhe-
cido de todos os torrienses, a “Saudação a Tor-
res Vedras”.

Nesse concerto foram também conhecidos
os restantes vencedores da 2ª edição das Olim-
píadas Musicais de Torres Vedras. Destaque
para a entrega de um flautim por parte da vi-
ce-presidente da Câmara Municipal, Ana Um-
belino, à premiada em 1º lugar na categoria C.

O espetáculo musical foi também palco de
estreia para 12 jovens alunos da Academia de
Música que receberam simbolicamente os
seus chapéus pela mão do maestro Rui Silva,
representando assim a sua entrada na Banda
dos Bombeiros.

Nessa celebração anual, da mesma forma
que os bombeiros são medalhados, também
os músicos o são. Foram entregues: uma me-
dalha Grau Cobre, uma medalha Grau Prata
Dourada, uma medalha Grau Prata 20 anos e
duas medalhas Grau Ouro. 

Como forma de reconhecer a dedicação e
a assiduidade em todos os ensaios e serviços,
desde concertos, procissões e guardas de hon-
ra, a banda atribuiu o Prémio de Assiduidade
a dois músicos que obtiveram uma pontuação
anual de 100% e o diploma de Serviços Distin-
tos a 14 músicos.

No 118º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras

Banda revela novos músicos e premeia Olimpíadas
da Música

DR

Categoria A (dos sete aos 10 anos)
1º Lugar – Diana Vial (Flauta Transversal)
2º Lugar – Madalena Mateus (Clarinete)
3º Lugar – Joana Melícias (Flauta Transversal)
Categoria B (11 aos 14)
1º Lugar – Maria Leonor Rodrigues (Fagote)
2º Lugar – Tomás Correia Santos (Eufónio)
3º Lugar – Duarte Rato (Eufónio)
Categoria C (15 aos 18)
1º Lugar – Margarida Carlos (Flauta Transversal)
2º Lugar – Rita Matos (Clarinete)
3º Lugar – Sofia Gomes (Trompete)
Prémios extra (patrocínio Russomusica e Buffet Crampon)
Prova Leitura Musical
Categoria A – Mariana Martinho
Categoria B – Carolina Carvalho 
Categoria C – Margarida Carlos
Prova Livre
Categoria A – Joana Melícias (Flauta Transversal)
Categoria B – Gustavo Silvestre (Percussão)
Categoria C – Margarida Carlos (Flauta Transversal)
Novos músicos
Laura Martins (Oboé); Maria Leonor Rodrigues (Fagote); Alexandra
Santos (Clarinete); Guilherme Abreu (Clarinete); Marisa Vial (Clarinete);

Rita Estrangeiro (Clarinete); Carolina Carvalho (Sax Tenor); Tomás Vale
(Trombone); Duarte Rato (Eufónio); Tomás Correia Santos (Eufónio);
Frederico Santos (Tuba); Gustavo Silvestre (Percussão)
Condecorações Banda dos Bombeiros
Medalhados
Grau Cobre | Nº 55B Adriano Ricardo Farrajota Sardinha
Grau Prata Dourada | Nº 47B Fernando Miguel Francisco Martins
Grau Prata, 20 anos | Nº 20B Vítor Emanuel Santos Silvestre
Grau Ouro | Nº 53B Nuno Miguel de Castro Bettencourt; Nº 57B Dina
Teresa dos Santos Gomes Bettencourt
Diplomas – Serviços distintos
5 anos: Nº 16B Gabriel Marta Pinto Matoso; Nº 28B Francisco Pestana
Patrício; Nº 36B Inês Santos Martins Correia da Silva; Nº 43B João Paulo
Moleiro Domingues; Nº 51B Pedro Filipe Costa Duarte
10 anos: Nº 9B Duarte Miguel Rosado Serrano; Nº 23B Bruno Lourenço
Pedro; Nº 29B Mariana dos Santos Ricardo Cândido; Nº 72B Ana
Beatriz Teodoro Silva
15 anos: Nº 14B Mariline Santos Silvestre Costa; Nº 1B Ana Filipa da
Silva Lázaro
20 anos: Nº 20B Vítor Emanuel Santos Silvestre
35 anos: Nº 32B Natália Silva Antunes; Nº 53B Nuno Miguel de Castro
Bettencourt
Prémio de assiduidade (100%)
Nº 5B Marta Sofia da Cunha Luís; Nº 71B Tatiana Maria Henriques Neto

Vencedores da 2ª edição Olimpíadas Musicais de Torres Vedras
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No 118º aniversário dos bombeiros, Fernando Barão passou o testemunho a Hugo Jorge

“Aos meus bombeiros: foi uma honra ser vosso
comandante!”

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

A Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Torres Vedras celebrou no pas-
sado dia 16 o seu 118º aniversário, uma data
que fica marcada pela passagem ao Quadro
de Honra do comandante Fernando Barão de-
pois de quase 31 anos à frente do corpo ativo
e de praticamente meio século como bom-
beiro. 

A passagem de testemunho foi uma ceri-
mónia emotiva, marcada também pela tomada
de posse do novo comandante, Hugo Jorge,
que “conta com o apoio total do corpo ativo e
dos órgãos sociais. É um homem extremamente
competente e estou convicto de que vai fazer
um excelente trabalho”, afirmou Guilherme
Ferreira, presidente da direção. 

A transição acontece por imposição legal,
devido ao limite de idade de Fernando Barão,
e foi preparada antecipadamente por uma ca-
sa que “soube assegurar a sua continuidade” e
por isso “vivida com tranquilidade”, garantiu o
presidente.

Na sua primeira intervenção pública como
comandante Hugo Jorge disse sentir-se “privi-
legiado e bastante honrado” com o convite da
direção para  substituir “o mais carismático co-
mandante de bombeiros”. Assumiu o compro-
misso de “honrar o nosso brilhante e prestigiado
passado” e trabalhar “em sintonia” com os ór-
gãos sociais da associação, para o constante
desenvolvimento e sustentabilidade do corpo
de ativo.

Hugo Jorge é o sétimo comandante a as-
sumir os destinos do corpo de bombeiros tor-
riense, “unanimemente reconhecido pelas suas
capacidades de bombeiro e de liderança. Um
digno sucessor de uma geração de comandan-
tes que sempre souberam servir a população e
liderar uma das corporações mais prestigiadas
dos bombeiros portugueses”, afirmou.

Disponível para trabalhar e dialogar com
todos, “com humildade, bom senso e total em-
penhamento” Hugo Jorge assegura o legado
de Fernando Barão. “Vamos continuar a fazer o
melhor que sabemos, que é socorrer. Podemos
ser voluntários como opção, mas sabemos ser
profissionais na ação”, afirmou.

Mas o novo comandante tem também os
olhos postos no futuro, “com novos objetivos e
novas metas, destacando uma melhoria signifi-
cativa nas regalias para os nossos bombeiros”.
Membro dos bombeiros desde 1995 Hugo
Jorge frequentou a escola de aspirantes de
1996, onde lhe foi incutida toda a doutrina do
que é ser bombeiro: “a disciplina, o atavio, o
rigor, a dedicação, a crença e o espírito de gru-
po mas, acima de tudo, o trabalho de equipa
e o que é ser bombeiro de Torres Vedras”, dis-
se. 

Há 10 anos que integra a estrutura de co-
mando da corporação torriense e mostrou-se
tranquilo, porque “temos um corpo de bombei-
ros de excelência, com uma sabedoria e uma

invulgar capacidade de trabalho para a resolu-
ção de todas as ocorrências”.

A sessão solene de aniversário contou com
a presença da secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gaspar; da presiden-
te da Câmara, Laura Rodrigues; do presidente
da Autoridade Nacional da Proteção Civil, An-
dré Fernandes; do presidente da Liga dos
Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares;
do vice-presidente da Federação dos Bombei-
ros do Distrito de Lisboa, Pedro Araújo; e uma
delegação dos bombeiros de Böblingen (Ale-
manha), entre outras entidades.

Para com todos Hugo Jorge manifestou
total disponibilidade para colaborar e “procurar
novos caminhos para melhorar regalias e direi-
tos dos nossos bombeiros mas, acima de tudo,
garantir a sustentabilidade e o profissionalismo
dentro do voluntariado, uma matriz única da
nossa sociedade”. Hugo Jorge aproveitou a
presença de Patrícia Gaspar para sugerir, “com
esperança”, o concelho como localização ideal
para a sede do novo comando subregional.

“Estejam sempre com o
vosso comandante”

Reconhecido nacional e internacionalmen-
te pela sua enorme dedicação e paixão pelos
bombeiros, assim como pela extraordinária
competência enquanto comandante, Fernando
Barão “escreveu uma página em ouro” na his-

tória dos bombeiros de Torres Vedras, do dis-
trito e de Portugal. 

“São 50 anos de bombeiro, quase 31 como
comandante, são milhares de ocorrências. Mi-
lhares de incêndios, milhares de acidentes, mi-
lhares de tudo. Todos os dias, a todas as horas,
sábados, domingos, feriados, de noite, de dia,
quer chovesse ou fizesse sol, aqui estive à frente
dos meus homens”, disse Fernando Barão no
seu discurso de despedida.

O bombeiro não esquece quem sempre o
acompanhou, “um comando extraordinário, o
meu segundo comandante, meu companheiro
de dia e de noite, os adjuntos, as chefias, os gra-
duados deste corpo” e todos os colegas e cor-
pos da zona operacional, tendo contado com a
colaboração e amizade de todos.  

“Se fiz um bom trabalho, se cumpri bem a
minha missão, tenho que agradecer a muita
gente”, sublinhou, salientando os corpos so-
ciais “por toda a disponibilidade e por tudo o
que eles me permitiram fazer para conseguir
chegar tão longe com o corpo ativo”. E ainda os
vários presidentes de Câmara “que me deram
disponibilidade total para os bombeiros, porque
sabem que nós somos a linha da frente da Pro-
teção Civil. Não tenham dúvidas, esta é a rea-
lidade, os bombeiros são 90% ou mais do so-
corro em Portugal”, afirmou.

Emocionado, Fernando Barão agradeceu
“do fundo do coração a todos. Sei que fiz muito
por esta casa, mas não sei se mereço isto tudo”,
disse o “comandante e amigo” dos bombeiros. 

Fernando Barão recebeu um louvor pú-
blico da Autoridade Nacional da Proteção Civil
e a Fénix de Honra, a mais alta distinção atri-
buída pela Liga dos Bombeiros Portugueses.
Entregue pelos bombeiros de Böblingen, ge-
minados há mais de 20 anos com os torrien-
ses, Fernando Barão recebeu uma medalha de
cooperação internacional, em prata, atribuída
pela associação de bombeiros alemães.

Também o Ministério da Administração In-
terna distinguirá o comandante, em cerimónia
própria, com a medalha de Mérito de Proteção
e Socorro, disse Patrícia Gaspar. 

Três novas viaturas 

Fernando Barão diz levar “uma vida cheia,
uma vida rica, ao serviço dos bombeiros”, a
quem dedicou as suas palavras finais: “foi uma
honra ser vosso comandante. Estejam sempre
com o vosso comandante”. Na sua intervenção
Patrícia Gaspar salientou a excelência de um
corpo de bombeiros que “tem feito história e
que nunca disse que não um desafio”, bem co-
mo o seu papel preponderante na linha da
frente do combate contra a pandemia. 

Para a governante, Fernando Barão “deixa
um legado enorme de bem-fazer, de sentido
público, de missão de serviço público, de profis-
sionalismo e de humildade perante todos aque-
les que no momento de aflição precisam de
nós”. A sua obra tem de ser continuada “e vai
ser”, defendeu Patrícia Gaspar, agradecendo
ao comandante “por 30 anos de serviço público
à comunidade, a Lisboa, ao país e ao mundo”. 

As comemorações do aniversário dos
bombeiros tiveram início pela manhã com
uma romagem ao cemitério, seguida do tra-
dicional desfile de veículos pelas ruas da cidade
e da celebração de uma Missa. Antes da ses-
são solene o cónego Álvaro Bizarro benzeu
três novas viaturas ao serviço dos bombeiros:
um carro de apoio que recebeu o nome do
chefe Mário Agostinho, que também passou
ao Quadro de Honra da corporação após 42
anos de serviço; um novo veículo de combate
a incêndios que carrega o nome do ex-presi-
dente Carlos Bernardes; e um semi-reboque
com capacidade para 31 mil litros, que vem
aumentar a capacidade de resposta da corpo-
ração em incêndios de grandes dimensões,
quer florestais quer industriais, ou no caso de
falhas no fornecimento de água à população.
Recebeu o nome do comandante Fernando
Barão.  

Durante a sessão solene decorreu ainda a
entrega de capacetes a sete novos bombeiros,
bem como a entrega de medalhas dos Bom-
beiros e da Liga. Um concerto de aniversário
pela Banda dos Bombeiros, que celebra 200
anos de existência, deu por findas as festivida-
des do dia, que decorreram com tranquilidade
graças ao dispositivo que esteve de prevenção
dos congéneres da Lourinhã, Merceana e So-
bral de Monte Agraço.

EF

Hugo Jorge tomou posse como novo comandante dos bombeiros
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Eleitos dos órgãos municipais de Torres Vedras
tomaram posse

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Realizou-se no passado dia 14, no Teatro-Cine,
a cerimónia de instalação dos órgãos munici-
pais de Torres Vedras para o mandato 2021-
2025, conduzida por José Augusto Carvalho,
presidente da Assembleia Municipal cessante.

Tomaram posse como membros da As-
sembleia Municipal 12 elementos do PS: José
Correia, Susana Neves, António Carneiro, Rui
Prudêncio, Maria Pacheco, José Vale Paulos,
Maria Marinheiro, António Fortunato, Sónia
Patrício, Sérgio Simões, Tomás Lourenço e Ana
Umbelino. Pela coligação Afirmar Torres Ve-
dras (PSD/CDS-PP/PPM) foram empossados 6
deputados: António Ferreira dos Anjos, Luís
Sousa Lopes, Marta Geraldes, Pedro Castelo,
António Bastos e Ana Fieis. O movimento
cívico Unidos Por Torres Vedras elegeu 6 ele-
mentos: Jorge Santos, Rui Silva, Ana Santos, Ilí-
dio Santos, Humberto Gomes e Andreia Cal-
das. Tomaram também posse Francisco Cor-
velo (CDU), Renato Monteiro (Aliança) e Car-
los Filipe (Chega).

Na qualidade de membros por inerência
daquele órgão deliberativo, foram empossados
os  presidentes de Junta de Freguesia, 11 pelo
PS: Pedro Bernardes (Freiria), António Espírito
Santo (Ramalhal), António Alves (São Pedro da
Cadeira) Luís Silva (Silveira), João Caldeira (Tur-
cifal), Luís Baptista (Ventosa), Nuno Cosme (A
Dos Cunhados e Maceira), Nuno Pinto (Car-
voeira e Carmões), João Tomaz (Dois Portos e
Runa), Celso Carvalho (Maxial e Monte Re-
dondo), David Lopes (Santa Maria, São Pedro
e Matacães). E dois pela coligação Afirmar,
José Damas Antunes (Campelos e Outeiro da
Cabeça) e Pedro Vaza dos Santos (Ponte do
Rol).

Quanto à instalação da Câmara Municipal,
foram investidos, cumprindo a ordem de elei-
ção, Laura Rodrigues (PS), Sérgio Galvão (Uni-
dos), Ana Umbelino (PS), Duarte Pacheco (Afir-
mar), Francisco Martins (PS), Diogo Guia (Uni-
dos), Nelson  Aniceto (PS), Secundino Oliveira
(Afirmar) e Dulcineia Ramos (PS).

Após a sessão de instalação da Assembleia
Municipal e da Câmara Municipal, realizou-se
a primeira reunião da Assembleia Municipal
deste mandato, na qual foram eleitos os mem-
bros da mesa, sendo que a maioria dos depu-
tados votou na única lista apresentada a vota-
ção, pelo PS: José Correia (presidente), Antó-
nio Fortunato (1º secretário) e Maria Marinhei-
ro (2º secretário).

Pluralidade enriquece a
Assembleia 

O novo presidente da Assembleia Munici-
pal iniciou o seu mandato recordando os ex-
-presidentes Alberto Avelino e Carlos Bernar-
des. José Correia saudou a pluralidade que
“enriquece” a assembleia, agora com sete re-
presentações políticas diferentes, e mostrou-se
convicto de que aquele órgão “irá fazer o seu

melhor em benefício dos seus munícipes”, ape-
lando a todos os deputados municipais para
“elevação no debate e conduta irrepreensível,
tanto no cumprimento das regras regimentais,
como de ética política”.

Em sede de discursos, Carlos Filipe, re-
presentante parlamentar do Chega, lamentou
o resultado das eleições, que “não deu a Torres
Vedras uma autêntica mudança de política so-
cial e económica”. Declarou que o partido irá
“estar atento para defender os superiores inte-
resses dos torrienses”, na certeza de que este
pode ser “o princípio de uma nova era para
Torres Vedras”. 

Em representação do CDS, Pedro Castelo
prometeu uma oposição “leal e construtiva” à
nova maioria saída do ato eleitoral de setem-
bro, da qual diz esperar “maior capacidade de
ouvir e de acolher ideias vindas de fora do Par-
tido Socialista”.

A atenção do CDS, sublinhou o deputado,
irá para “a constante degradação” dos serviços
públicos no concelho, sobretudo na área da
saúde, disse o deputado, dando nota de que o
CDS irá propor, já na próxima sessão da As-
sembleia, a criação de um nova comissão de
saúde. 

Ajudar a construir soluções 

Renato Monteiro, representante parlamen-
tar do Aliança, partido que durante a campa-
nha traçou como prioridade o combate à falta
de médicos de família nas freguesias e a neces-
sidade de um novo hospital para Torres Ve-
dras, reafirmou a sua “disponibilidade no en-
contrar soluções urgentes, mas também dura-
douras”, para esses e outros problemas, por-
que “a nossa função aqui, além de deliberativa

e fiscalizadora, é também a de ajudar a cons-
truir soluções. Foi esse o espírito da nossa candi-
datura”, concluiu.

Francisco Corvelo, que representa o PCP, é
agora a única voz à esquerda da maioria so-
cialista na Assembleia. “Compete-nos pois uma
responsabilidade acrescida, que não enjeitare-
mos de modo algum, e que é de deixar vem
vincado que à esquerda do PS existem alter-
nativas políticas e propostas concretas e melho-
res”, considera.

O deputado prometeu uma atuação pau-
tada pela “defesa intransigente do interesse e
do querer da população do concelho”, elen-
cando “problemas que não deixaremos esque-
cer”, como a construção do hospital, médicos
de família para todos, construção de piscinas
municipais e de um centro cultural, melhoria e
manutenção do parque escolar, limpeza e des-
poluição das linhas de água, tratamento e
acondicionamento de resíduos urbanos, imple-
mentação de um passe intermodal e a desa-
gregação das freguesias, um processo que con-
sidera “irrealista e feito totalmente à margem
das populações”. 

Jorge Santos, líder da bancada do Unidos
por Torres Vedras, representa “um grupo de
cidadãos com provas dadas, com conhecimen-
to, competência e credibilidade”, que querem
“fazer mais e melhor por este concelho” e ser
“agentes de transformação”, contribuindo “pa-
ra a alteração da forma de fazer política no
concelho”. 

Unidos: “Viemos para ficar”

O deputado agradeceu a “expressiva” vo-
tação alcançada pelo movimento e garantiu
uma “oposição presente, informada, transpa-

rente, dinâmica, séria, livre de interesses esta-
belecidos, que exige e que não aceitará falta de
colaboração e de cooperação”, acreditando que
“em próximos atos eleitorais este movimento de
cidadãos e os seus candidatos alcançarão o
poder e poderão assim agir na continuação da
mudança. Viemos para ficar”, afirmou.

Para António Ferreira dos Anjos, que enca-
beçou a segunda lista mais votada à Assem-
bleia, pela coligação Afirmar, e em represen-
tação do PSD, “quem ganha as eleições não
fica dono da verdade”. O deputado considera
que o poder democrático “deve saber usar e
aproveitar a pluralidade, a diversidade de pen-
samento, que é uma das virtudes da democra-
cia”.

Perante a elevada abstenção de 26 de se-
tembro, o deputado social democrata acredita
que “perdemos todos”. António Ferreira dos
Anjos defendeu que o combate à abstenção,
“reveladora do descrédito dos munícipes”, um
investimento urgente no hospital e a revitali-
zação do centro histórico de Torres Vedras,
“que está morto”. Três problemas que “devem
unir no trabalho autárquico as diferentes forças
partidárias. Se os resolvermos nestes quadro
anos, darei por bem empregue o desafio desta
candidatura”, concluiu.

Rui Prudêncio, em representação do PS, vê
no arranque da nova legislatura autárquica
“um momento de renovada esperança”, por-
que para o partido “fazer da nossa terra um
espaço melhor para trabalhar, morar e viver,
será sempre trabalho inacabado”. Para o de-
putado socialista, o novo mandato “deverá não
só servir para consolidar a função deliberativa e
fiscalizadora da Assembleia Municipal, mas
também para a afirmar no palco do debate
político do nosso concelho. À Assembleia Mu-
nicipal exige-se, hoje em particular, que saiba
cumprir bem os seus deveres, mas também que
saiba ir além dos seus métodos tradicionais”.

Os eleitos municipais cumprem “a mais
nobre das missões, a de representar os torrien-
ses”, que decidiram dar a maioria absoluta ao
PS, num espaço que “é o centro do debate po-
lítico, da expressão das diferenças, mas também
da construção de compromissos e de equilíbrios,
decisivos para o desenvolvimento sustentado da
nossa terra”, defendeu. Rui Prudêncio concluiu
a sua intervenção demonstrando a disponibili-
dade do PS para “com todos, criarmos cami-
nhos que desenvolvam o nosso concelho e en-
contrar respostas para os problemas das pes-
soas. Será essa a nossa postura na Assembleia e
em todos os órgãos para os quais estamos elei-
tos”.

No discurso que encerrou a cerimónia da
tomada de posse dos novos órgãos, Laura
Rodrigues, que tomou posse como presidente
da Câmara, destacou o trabalho que será rea-
lizado nos próximos quatro anos para “tornar
Torres Vedras mais coesa, inclusiva, sustentável,
resiliente, saudável, participativa e criativa”. A
autarca assumiu o cargo “com muita honra,
responsabilidade e esperança”, reiterando a in-
tenção de continuar “a trabalhar por Torres Ve-
dras, todos os dias”, concluiu.

EF

Presidente quer Torres Vedras “mais coesa, inclusiva, sustentável, resiliente, saudável, participativa e criativa”
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Bilhete postal

Um leitor enviou-nos esta foto com a seguinte dedicatória: “o Forte de
São Vicente, em Torres Vedras, teve direito a portões novos, mas agora os
mesmos não permitem que as pessoas passem por eles. (I)mobilidade na
cidade dos ‘prémios para inglês ver!’”

No dia 16 deste mês o concelho de Torres
Vedras registava 127 casos ativos, que se
encontram a ser acompanhados pelas au-
toridades de saúde, e existiam 156 con-
tactos sob vigilância ativa das mesmas auto-
ridades. Até àquela data foram contabiliza-
dos 7.276 casos confirmados, dos quais
6.971 recuperados. Desde que a pandemia
chegou ao concelho há, infelizmente, 178
óbitos a lamentar.

A distribuição de casos ativos pelas fre-
guesias fazia-se da seguinte forma:

• Santa Maria, São Pedro e Matacães -
30

• Maxial e Monte Redondo - 30
• Carvoeira e Carmões - 23
• Turcifal - 15
• São Pedro da Cadeira - 8
• Ramalhal - 5
• Ventosa - 5
• Freiria - 4
• Dois Portos e Runa - 3
• A dos Cunhados e Maceira - 2
• Silveira - 1
• Campelos e Outeiro da Cabeça - 1

Entretanto, entre os dias 10 e 16 o con-
celho apresentou 74 novos casos confir-
mados de infeção por SARS-CoV-2, 66 no-
vos casos recuperados e um novo óbito. Fo-
ram realizados 3.061 testes, que apresenta-
ram uma taxa de positividade de 2,4%.

Situação epidemiológica no Lar de Monte Redondo

O surto de Covid-19 localizado no Lar da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Monte Redondo, na União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo, registava 26 casos ativos, tendo
apresentado oito novos casos recuperados e um óbito.

Situação epidemiológica no concelho a 16 deste mês

Atividades do Centro de Educação Ambiental para
a população em geral
O Centro de Educação Ambiental de Torres
Vedras proporcionará proximamente duas ati-
vidades dirigidas à população em geral. A pri-
meira acontecerá amanhã dia 23, pelas 10
horas, na Paisagem Protegida Local das Serras
do Socorro e da Archeira, e intitula-se “Como
ser um falcoeiro”.

Essa formação, orientada por Inês Gonçal-
ves, permitirá conhecer de perto uma arte mi-

lenar que viu a sua importância e valor serem
reconhecidos ao ser elevada pela UNESCO,
em 2016, a Património Imaterial da Humani-
dade: a Falcoaria. As inscrições para a partici-
pação nessa atividade podem ser efetuadas na
área de agenda do site da Câmara Municipal
ou diretamente em: tvedras.pt/8x15n.

Posteriormente, no dia 30, pelas 9h30, na
zona envolvente ao Canil Municipal terá lugar

uma ação de controlo de espécies florestais
invasoras e de manutenção de plantações.

Nessa ação de voluntariado ambiental será
realizado o arranque manual de jovens acácias,
háqueas e eucaliptos, o que será acompanha-
da por técnicos do município, que irão na
ocasião realizar uma breve formação sobre o
impacto das espécies invasoras nos ecossiste-
mas.
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2021 regista menor número
de incêndios da última década

GNR deteta três padarias a funcionar
sem condições de higiene
Várias denúncias estiveram na origem de
uma ação conjunta de fiscalização de insta-
lações alimentares, levada a cabo pelo  Nú-
cleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR
e da Delegação de Saúde de Torres Vedras,
no passado dia 13 de outubro, no concelho.

Esta fiscalização conjunta teve como
objetivo “a verificação das condições de hi-
giene nas instalações de fabrico de pão, no-
meadamente o combustível utilizado para o
aquecimento dos fornos e a qualidade da
água utilizada”.

De acordo com a GNR, foram fiscaliza-
das quatro padarias, tendo sido verificado
que “três dos locais não cumpriam diversas
normas impostas para o cumprimento das
condições de higiene exigidas, tendo sido no-
tificados de medidas corretivas de higiene”.
No decorrer da ação, foi ainda elaborado
um auto de notícia por crime de desobe-
diência a um estabelecimento “por se en-
contrar a laborar após ter sido decretado o
seu encerramento”.

Esta operação conjunta visou a verifi-
cação das condições técnicas de salubridade
deste tipo de instalações, de forma a prote-
ger a saúde pública e a qualidade dos pro-
dutos alimentares e a sensibilização dos pro-
prietários dos estabelecimentos para o cum-
primento das normas. 

DR

De acordo com o ministério da Administração
Interna, o ano de 2021 regista, até ao mo-
mento, o menor número de incêndios desde
2011 e o segundo menor da década no que
diz respeito à área ardida. Numa nota enviada
à nossa redação, o ministério liderado por
Eduardo Cabrita refere que este ano se regis-
taram menos 52% dos incêndios rurais e me-
nos 79% de área ardida relativamente à mé-
dia anual dos últimos 10 anos.

O ministério considera que estes dados
agora conhecidos, “precisamente 4 anos volvi-
dos dos trágicos incêndios que assolaram a re-
gião centro do país em 2017, ilustram o esforço
desenvolvido por todos, e os resultados que
têm vindo a ser alcançados”.

De acordo com o Sistema de Gestão de
Informação dos Incêndios Florestais (SGIF),
em 2021 registaram-se 7.610 incêndios rurais,
o menor número de incêndios rurais no mes-
mo intervalo de tempo desde 2011 e uma re-
dução de 54% face à média anual da década
(16.644).

Esses incêndios resultaram em 27.118 hecta-
res de área ardida, correspondendo a menos
79% de área ardida relativamente à média
anual (128.976 hectares) do período 2011-2021

entre janeiro e 15 de outubro, sendo este o
segundo melhor ano da década neste aspeto.
A área de povoamentos ardida em 2021 é a
mais baixa desde 2011, registo que também
se verifica na área agrícola ardida. Já a área de
matos ardida em 2021 é a segunda mais bai-
xa da década.

O ministério sublinha que os resultados
destes dois indicadores confirmam a tendên-
cia de redução registada nos últimos quatros
anos. “Entre 2018 e 2021 registaram-se assim
4 dos 5 anos melhores anos da década no que
diz respeito ao número de ocorrências e tam-
bém no que concerne ao total de área ardida”.

Quanto à dimensão dos incêndios rurais

registados em 2021, a nota refere que 83%
tiveram uma área ardida inferior a 1 hectare,
registando-se 30 ocorrências com uma área
ardida igual ou superior a 100 hectares, e
apenas dois com área ardida igual ou superior
a 1.000 hectares.

Já a percentagem de incêndios domina-
dos no ataque inicial (primeiros 90 minutos
da ocorrência) situa-se neste momento acima
dos 92%, indicador que “demonstra a ade-
quação do DECIR e o trabalho de todos os
agentes de proteção civil envolvidos no com-
bate aos incêndios rurais”, sublinha a nota.
Recorde-se que, em face das previsões me-
teorológicas, que continuam favoráveis à ocor-
rência e desenvolvimento de incêndios rurais,
o ministro da Administração Interna prorro-
gou, até 31 de outubro, o dispositivo terrestre
de combate a Incêndios Rurais nos Corpos de
Bombeiros, de modo a assegurar a manuten-
ção de um dispositivo de resposta adequado
ao risco de incêndio rural, constituído por
3.933 bombeiros, correspondendo a 798 equi-
pas, apoiados por 848 veículos, que comple-
mentam o dispositivo permanente terrestre e
os 41 meios aéreos que se mantêm ao serviço
até ao final de outubro.

Detido em flagrante
por caça ilegal
Um homem de 41 anos foi detido por
caçar em local proibido, no concelho
de Torres Vedras, no passado dia 14.
Após uma denúncia de que alguns
caçadores estariam a caçar na
proximidade de habitações, os militares
do Núcleo de Proteção Ambiental
(NPA) da GNR deslocaram-se de
imediato para o local, “onde se
depararam com um homem a exercer o
ato venatório em terreno não
cinegético, ou seja, terreno onde não é
permitida a caça, nomeadamente a uma
distância inferior a 250 metros das
habitações”.
Desta ação resultou a apreensão de
uma caçadeira e sete cartuchos.
O detido foi entretanto presente
primeiro interrogatório no Tribunal
Judicial de Torres Vedras.

Dois homens
identificados por
furto em residência
e oficina
Entre os dias 11 e 13, a GNR do
Cadaval e o Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) da GNR de Alenquer,
identificaram dois homens de 33 e 45
anos, por furto no interior de uma
residência, na localidade do Cadaval.
No decorrer de uma ação de
fiscalização, os militares da Guarda
abordaram um veículo, que acabaram
por apreender. No seguimento daquela
ação e outras diligências policiais,os
militares apuraram que “os ocupantes
eram suspeitos de, pelo menos, dois
furtos em residência, realizados na
semana anterior”. De acordo com a
GNR, foram de imediato realizadas
duas buscas, uma em residência e
outra numa oficina improvisada, que
culminaram na recuperação de diverso
material que as autoridades acreditam
ter sido furtado, bem como na
apreensão de um documento único
automóvel de um veículo, furtado na
localidade de Salgados - Mafra. Foi
ainda apreendido um veículo utilizado
na prática do furto.
No seguimento das diligências de
investigação, “foi possível apurar que os
suspeitos dedicavam-se à venda de
sucata nos últimos meses”. O material
apreendido foi restituído aos legítimos
proprietários. Os suspeitos foram
constituídos arguidos, tens os factos
foram remetidos ao Tribunal Judicial de
Torres Vedras.
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Iniciativa «Just a Change» decorre durante o verão

Jovens voluntários recuperam casas
no concelho torriense

Espetáculo de dança e artes digitais
“Co:lateral” no Teatro-Cine

Médico 
torriense 
editou livro
sobre o
carcinoma
gástrico

António José da Silva Bernardes
nasceu em Torres Vedras em
1955, onde estudou e viveu até
à idade adulta, mantendo
ligação ainda hoje à sua terra
natal e tendo por cá bastantes
familiares e amigos. Todos os
anos faz questão de passar
férias em Santa Cruz.
O distinto torriense é
atualmente médico especialista
em cirurgia geral, com grau de
consultor, no Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra,
onde coordena a Unidade de
Cirurgia Esofagogástrica e do
Centro de Referência de
Oncologia de Adultos – Cancro
do Esófago. António Bernardes
é ainda professor associado,
com agregação, da faculdade
de medicina da Universidade
de Coimbra.
Em fevereiro deste ano editou
o livro «Carcinoma Gástrico» na
secção regional do Centro da
Ordem dos Médicos, obra da
qual ofereceu dois exemplares
à Biblioteca Municipal de Torres
Vedras para figurar com outras
como um “filho da terra”. O
clínico torriense pertenceu
durante vários anos à direção
do extinto Cine Clube de
Torres Vedras, foi regente do
coro da paróquia e teve
ligações técnicas à 1ª exposição
sobre o corpo humano
realizada em 2007.
Por todo esse currículo
familiares a amigos têm nele
“muito orgulho”.

FERNANDO MIGUEL
[ fernandomiguel@badaladas.pt ]

Durante duas semanas do passado mês setembro
voluntários e respetivos coordenadores e pessoal
técnico assistente estiveram em duas localidades
do concelho de Torres Vedras, mais concretamen-
te nas freguesias da Freiria e Silveira, a recuperar
as casas de duas famílias socialmente carenciadas.

Tratou-se de mais uma iniciativa da associação
«Just a Change», que se caracteriza por reabilitar
casas de pessoas em situação de pobreza habita-
cional, mobilizando para o efeito jovens voluntá-
rios para ajudarem a levar esperança e a alegria a
essas mesmas pessoas, transformando as suas ca-
sas em lugares dignos de serem vividos.

Na tarde do último dia dos trabalhos, a 26 de
setembro, fomos visitar o grupo de oito voluntá-
rios que estavam na freguesia da Silveira a recu-
perar, na altura, a casa do senhor António e da
sua esposa, ambos octogenários, a qual não tinha
ainda água canalizada e o esgoto era feito de for-
ma primária.

A habitação daquela família recebeu entretan-
to obras de beneficiação e intervenção profunda,
que englobaram inclusive a substituição do telha-
do, canalização de água ao domicílio da rede pú-
blica, esgotos e o arranjo das várias divisões com
a colocação de tetos, pisos e a respetiva pintura
das paredes. Tudo graças ao trabalho, esforço e
abnegação daquele grupo de voluntários muito
jovens que tiram alguns dias das suas férias anuais
para os doarem ao serviço de causas sociais em
prol dos outros.

Refira-se que desde 2010 a referida associação
já reabilitou mais de 220 casas e 65 instituições,
impactando a vida de mais de 4.700 beneficiários
em 18 municípios do país, entre eles o de Torres
Vedras, mobilizando mais de 5.000 voluntários

nacionais e internacionais. Uma habitação digna é
muitas vezes o ponto de partida para uma nova
vida, por isso a «Just a Change» trabalha para de-
volver a dignidade habitacional às famílias e par-
ticulares mais necessitados. 

O seu trabalho tem também impacto em
maior escala junto da comunidade onde essas ca-
sas se inserem e na sociedade em geral. Melhorar
as condições de vida e de habitabilidade da po-
pulação tem um impacto direto na redução da po-
breza e da criminalidade, trazendo assim melho-
rias significativas em termos de saúde pública e
eficiência energética.

A iniciativa junta para o efeito câmaras muni-
cipais e juntas de freguesia, empresas de cons-
trução e fornecedores locais, voluntários (nacionais
e internacionais), empresas parceiras e a comuni-

dade local, promovendo a colaboração para um
bem comum.

O espetáculo de dança e artes digitais “Co:lateral”,
da Balleteatro, vai ser apresentado no Teatro-Cine
de Torres Vedras amanhã dia 23, pelas 21h30. De
referir que esse evento cultural foi desenvolvido a
partir do projeto performativo «Nuve», no qual se
explorava a relação entre a dança e as artes digi-
tais.

Inicialmente apresentado em 2010, este solo
interpretado por Né Barros deu origem a diversas
publicações nacionais e internacionais. Ali o corpo
projetava-se e estendia-se numa relação de intimi-
dade com a realidade virtual interativa. O discurso
performativo resultante dessa ligação apela a um
momento extraordinário, a um momento poético
feito de espaço e corpo feito de mistura de reali-
dades, feito de duplos e de imagens.

“Co:lateral” tem a particularidade de se apre-

sentar sob um formato mutável, o qual pode va-
riar em cada apresentação.

Ficha técnica
Direção e coreografia: Né Barros

Criação digital: João Martinho Moura
Música e desenho de Luz: João Martinho Moura
Figurinos: Né Barros
Intérpretes: Sónia Cunha e Afonso Cunha
Produção: Lucinda Gomes/Balleteatro

FM
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Rotary Club de Torres Vedras recebeu a visita do governador

Prémio Dr. José Maria Antunes atribuído
a Laura Marques

Jardim-Escola João de Deus de Torres Vedras
vence Prémio Gandhi

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

O Rotary Club de Torres Vedras recebeu a visita
oficial do seu governador, Paulo Martins, no pas-
sado dia 12, num jantar festivo que assinalou o
42º aniversário daquele movimento de profissio-
nais, bem como o 10º aniversário do Roctaract
Club, a vertente jovem dos rotários torrienses, que
teve uma primeira fundação em 1986.

Durante o encontro, que contou com a parti-
cipação de membros de quase todos os clubes da
zona Oeste, foi entregue o Prémio de Mérito Es-
colar Dr. José Maria Antunes Júnior a Laura Mo-
rais Marques, uma jovem aluna da Escola Secun-
dária Madeira Torres “com um percurso admirável”
e que ingressou na Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa com a média de 19,2.

Esse prémio, que recebe o nome do médico e
desportista, fundador do clube e primeiro presi-
dente rotário, é atribuído anualmente a alunos
que se distinguem no acesso ao ensino superior
em áreas da Saúde ou do Desporto. Mário Rodri-
gues, presidente do Rotary Club, recordou o pa-
pel dos rotários ao longo de quatro décadas de
trabalho em prol da comunidade torriense. “De-
mos muito e demos muitas horas de serviço”, real-
çou, destacando o envolvimento em vários proje-
tos e a entrega de diversas bolsas de estudo e
prémios escolares, entre outras ações.

Um passado que “é preciso honrar, para cons-
truir o futuro”, sublinhou o governador Paulo Mar-
tins, sensibilizando os rotários para a necessidade
de “ir mais longe”, não só para captar mais ele-
mentos para o movimento, mas sobretudo para
minimizar os impactos da pandemia nas comuni-

dades, numa altura em que se prevêem dificulda-
des acrescidas para muitas famílias com o fim das
moratórias.

“Vamos ser mais necessários do que nunca.
Temos de estar atentos, temos de agir. O grande
desafio é transformar o conhecimento em ação
concreta”, afirmou o governador, apelando aos
rotários para expandirem o seu alcance junto das
populações. “É preciso conhecer as prioridades e as
necessidades”, defendeu. “A comunidade está a
mudar e o Rotary também terá de mudar”, consi-
derou, que espera dos rotários “inovação e inteli-
gência para liderar a mudança”. 

Paulo Martins terminou com uma homena-

gem aos clubes aniversariantes e a entrega de dis-
tinções aos rotários com 20 ou mais anos de Ro-
tary, com destaque para o fundador António Fer-
reira Nunes. Laura Rodrigues, presidente da Câ-
mara, renovou a disponibilidade do município pa-
ra manter a cooperação institucional com o Rotary
Club e manifestou a sua “admiração pelos projetos
que desenvolvem e sobretudo pelo exemplo que
dão”. 

Depois de um longo período de afastamento
imposto pela pandemia os rotários voltam a en-
contrar-se presencialmente, determinados em re-
tomar as suas habituais reuniões e a desenvolver
projetos para benefício da população do concelho.

O primeiro-ministro António Costa e o ministro da
Educação Tiago Brandão Rodrigues, entre outras in-
dividualidades, entregaram o prémio selo Escola Gan-
dhi de Educação para a Cidadania dedicado na sua
primeira edição, ao bem-estar da vida animal. 

O Jardim-Escola João de Deus de Torres Vedras foi
umas das 30 escolas finalistas e recebeu o selo “Escola
Gandhi” com o projeto «Conhecer e preservar o rui-
vaco do Oeste». O Prémio Gandhi foi anunciado pela
primeira vez em dezembro de 2019 pelo primeiro-
ministro, numa visita oficial à Índia no âmbito das co-
memorações do 150º aniversário de Mahatma Gan-
dhi. 

O objetivo da iniciativa é reconhecer projetos de
escolas que contribuam para o desenvolvimento de
competências essenciais de formação cidadã e apren-
dizagens com impacto na atitude cívica individual, no
relacionamento interpessoal e no relacionamento so-
cial e intercultural. António Ponces de Carvalho, pre-
sidente da Associação de Jardins - Escolas João de
Deus, acompanhou a cerimónia.

EF

Aluna de Medicina recebe distinção do Rotary Club de Torres Vedras

DR

Torres Vedras
aderiu à rede
internacional
«A Cidade das
Crianças»
O município de Torres Vedras
aderiu à rede internacional «A
Cidade das Crianças», tendo
participado pela primeira vez
no seu encontro que decorreu
no dia 30 de setembro último.
“Para a escola vamos sozinhos”
foi o tema do encontro, que
contou com a participação de
Francesco Tonucci, mentor do
projeto. Na ocasião o
psicopedagogo e investigador
italiano partilhou reflexões
sobre a autonomia e o
protagonismo das crianças na
cidade.
O encontro incitou os autarcas
a adotar uma visão diferente,
centrando o foco da gestão das
cidades nas crianças e não nos
adultos. A reapropriação do
ambiente urbano, a
recuperação de várias formas
de brincar e o movimento
autónomo na cidade são
essenciais para o
desenvolvimento saudável da
criança, mas também para o
desenvolvimento da própria
cidade.
Torres Vedras é um dos dois
municípios portugueses que
integram essa rede, que conta
com cerca de 200 cidades e é
coordenada pelo laboratório
internacional «A Cidade das
Crianças», localizado no
Instituto de Ciências e
Tecnologias Cognitivas de
Roma.
A rede internacional «A Cidade
das Crianças» nasceu em 1991
com a intenção de promover a
mudança dos parâmetros de
governação das cidades. O
objetivo passa por promover a
participação das crianças nas
tomadas de decisão, garantir a
sua autonomia permitindo que
vivam a cidade o mais
livremente possível e garantir
que o direito a brincar seja um
dos compromissos prioritários.
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Assembleia Municipal Jovem de Torres Vedras

Sessão final da primeira edição

A sessão final da primeira edição da Assembleia Munici-
pal Jovem (AMJ) de Torres Vedras realizou-se na manhã
do passado dia 7, no auditório do edifício dos Paços do
Concelho. Presente nessa sessão esteve a presidente da
Câmara, Laura Rodrigues, que no início dos trabalhos
usou da palavra, aproveitando a ocasião para enaltecer a
importância de iniciativas como a AMJ, a qual permite
aos participantes “conhecer melhor os órgãos autárquicos”
e sentirem “que podem ter uma voz ativa na sociedade”,
consciencializando-os para a sua “cidadania”. Seguiu-se
um momento de questões colocadas pelos alunos partici-
pantes na sessão à presidente edilidade, o que antecedeu
a aprovação da ata da sessão intermédia da primeira edi-
ção da Assembleia Municipal Jovem de Torres Vedras.

Recorde-se que nessa sessão intermédia tinham sido
apresentados e votados os projetos dos diversos estabe-
lecimentos de ensino participantes na primeira edição
AMJ: «Aeroponia», da Escola Secundária Henriques No-
gueira, que propõe a instalação de uma estrutura em for-
ma de estufa de vidro no parque verde da Várzea para a
produção de vegetais pelo método de aeroponia e para
a realização de atividades pedagógicas, promovendo-se
dessa forma a adoção de uma prática agrícola mais sus-
tentável e menos nociva para o ambiente.

«Biodigestores», do Externato de Penafirme, que pro-
põe a instalação desses equipamentos em, por exemplo,
empresas agrícolas, com vista ao processamento de resí-
duos orgânicos com a consequente produção de energia
elétrica por meio de biogás, bem como de biofertilizante.
«Língua Gestual», da Escola Secundária Madeira Torres,
que propõe a realização de aulas de língua gestual desti-

nadas a crianças do 1º ciclo do ensino básico do concelho
e a colocação de placas nos edifícios públicos torrienses
com sinaléticas em língua gestual.

«First Art Music Park», da Escola Internacional de Tor-
res Vedras, que propõe a instalação no parque do Chou-
pal de estruturas de grande dimensão para a produção
de música; e «Gerações», da Escola de Serviços e Comér-
cio do Oeste, que propõe a realização de atividades in-
tergeracionais (massagens, atividades lúdicas, pilates, tro-
cas de receitas, lanches-convívio e ações de promoção da
autoestima), levadas a cabo principalmente por alunos
voluntários de escolas do concelho e destinadas à popu-
lação sénior deste território.

Esta última proposta foi, relembre-se, a mais votada
na referida sessão intermédia. Na sessão final da primeira
edição da Assembleia Municipal Jovem as descritas pro-
postas voltaram a ser apresentadas, embora de forma
mais sucinta. Para já existe o compromisso do município
para a implementação da proposta «Gerações», tendo a
presidente da Câmara assegurado que as restantes ficam
“em carteira”, podendo vir no futuro a ser implementa-
das de forma parcial ou total.

Já perto do término da referida sessão final usou tam-
bém da palavra a vice-presidente e vereadora da Juven-
tude da edilidade, Ana Umbelino, que frisou o facto dos
projetos apresentados serem “muito interessantes” e “es-
tarem em linha com as políticas do município”. Ainda se-
gundo Ana Umbelino a ambição máxima da política é “o
direito a um futuro melhor”, sendo que, de acordo com as
suas palavras, “as novas gerações não podem deixar de
ter essa ambição”.

Tribuna do Parlamento

OE 2022 - Não se aprendeu
nada em 2021?

O PCP anunciou que, dada a falta de compromissos do Governo no
Orçamento do Estado (OE) e noutras dimensões da resposta global aos
problemas do país, a atual proposta de OE conta com a nossa oposição.
O Governo parece não ter aprendido nada com a epidemia e com o
que se passou no ano de 2021.

Em 2021, no meio de uma situação desastrosa para tantas famílias
que tiveram os salários cortados em 2020 pelo OE suplementar (viabili-
zado por PSD e BE), o PCP interveio para garantir o pagamento a 100%
dos salários para os trabalhadores em lay off. E agora? Vai o Governo
continuar a juntar-se à direita para chumbar propostas para o aumento
geral dos salários - salário mínimo, salários da função pública, leis labo-
rais para proteger os salários intermédios?

Em 2021 e ao longo dos últimos anos, por intervenção do PCP, foi
possível aprovar aumentos extraordinários das pensões mais baixas em

10 euros/mês. E agora? Propõe o Governo que o novo aumento seja só
para Agosto? E as pensões superiores a 658 euros, para as quais os
pensionistas descontaram uma vida inteira, quando vão ter aumentos?

Em 2021 foi necessário prolongar por mais seis meses os subsídios
de desemprego, por iniciativa do PCP. E agora? Quer o Governo man-
ter as regras e os baixos montantes, que desprotegem os desempre-
gados (que descontaram para ter acesso a este apoio)?

Em 2021 foi necessário criar, por iniciativa do PCP, um suplemento
remuneratório para os profissionais de serviços essenciais. E agora?
Quer o Governo manter a desvalorização dos salários e carreiras da
Administração Pública, que faz com que não se consiga reter profissio-
nais de saúde, das forças de segurança, professores, técnicos dos mais
variados serviços?

Em 2021 o PCP contribuiu para alargar a gratuitidade das creches.
E agora? O Governo não prossegue este caminho, nem promove a
criação de vagas em rede pública, apoiando as jovens famílias? E na
energia, nos combustíveis? Não há medidas para controlar a escalada
de preços suportados pelos consumidores e pelas micro e pequenas
empresas?

E mesmo na política fiscal. Faz sentido que uma alteração aos es-
calões do IRS deixe sem qualquer alívio os salários e pensões até 1.000
euros mensais “brutos”? Não se alivia de forma significativa os rendi-
mentos mais baixos e intermédios?

Os problemas da pandemia não acabaram. Nada justifica que o OE
continue amarrado à obsessão pelo défice (mesmo quando nem a UE
o exige), em vez de responder aos problemas do país. Estará o Governo
disponível para dar essa resposta?

Nota: o tribuno escreve segundo a antiga ortografia.

DUARTE ALVES
[ Deputado na Assembleia

da República eleito pelo PCP ]

Nada justifica que o OE continue
amarrado à obsessão pelo défice

(mesmo quando nem a UE o exige), em
vez de responder aos problemas do

país. Estará o Governo disponível para
dar essa resposta?

DR

Torres Vedras obteve a renovação da certificação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade. Na sequência da auditoria
externa da APCER - Associação Portuguesa de Certifica-
ção, realizada no final de junho, o município conheceu
agora a decisão da emissão de novo certificado de con-
formidade com a norma NP EN ISO 9001:2015.

Está certificado, de acordo com a aquela norma, o
Sistema de Gestão da Qualidade implementado na pres-
tação de serviços externos das atividades de Atendimen-
to Único, Arquivo Municipal, Metrologia, Tesouraria, Saú-
de e Intervenção Social, Área Sénior, Juventude e Habi-
tação, Urbanismo, Ambiente e Biodiversidade, Educação

Ambiental, Proteção Civil; bem como a prestação de ser-
viços internos das atividades de Contabilidade, Contra-
tação Pública, Gestão de Stocks e Armazém, Património,
Inventariação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de
Expediente e Apoio aos Órgãos Municipais, prestados
pelas Divisões Financeira, Recursos Humanos, Desenvol-
vimento Social, Gestão Urbanística, Ambiente e Sustenta-
bilidade, Administrativa, Contratação Pública e Patrimó-
nio e Serviço Municipal de Proteção Civil.

A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
do município torriense é válida até 18 de setembro de
2024.

Serviços municipais renovam certificação
do Sistema de Gestão da Qualidade
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Iniciamos a 27 de outubro a celebração dos 600 anos da
morte de São Gonçalo de Lagos, ocorrida em 15 de outu-
bro de 1422. Celebraremos com júbilo a Missa de festa do
“Defensor e Padroeiro da Vila e do seu termo” às 19 horas,
na Igreja da Graça. Preside à concelebração eucarística sua
eminência o senhor cardeal patriarca.

Na sã tradição dos nossos maiores estarão presentes o
executivo da Câmara, presidente da Assembleia Municipal,
presidente da Junta de Freguesia e demais autarcas que
desejem participar. Um santo testemunha a afabilidade de
Deus e interpreta como ninguém a Sua Palavra. Continua
para lá do tempo a relação viva com o Criador e Senhor e
reforça a comunhão da Igreja.

São Gonçalo viveu no convento e nas portas da vila a
relação viva com o Senhor e a caridade com os homens:
quanto bem fez enquanto estava entre nós; quanta criativi-
dade e talentos pôs ao serviço de todos; quantas graças

obteve para a terra quando passou ao céu... Em Deus, a
quem amou e serviu enquanto membro desta Igreja ter-
restre, continua como nosso modelo e a interceder por nós.

Em boa hora o senhor patriarca decidiu iniciar, em
27/10/2021, um ano jubilar propício aos favores do céu, de-
cretando como jubilar a Igreja de Nossa Senhora da Graça,
em Torres Vedras. Ocasião feliz para, na observação das
virtudes do Santo Padroeiro da cidade e do concelho, olhar-
mos a nossa humanidade, implorarmos a graça do céu
para sermos homens e mulheres transformados à imagem
do Senhor que nos criou, ama e convida a andar com Ele.

As famílias, os autarcas, as associações e empresas, as
escolas e instituições, os desamparados e sós encontram
em São Gonçalo um amigo próximo, alguém que aponta
a fonte e a meta de todo o bem, as razões do serviço.

PADRE ÁLVARO BIZARRO

“Não existe liberdade sem amor. A liberdade egoísta de fazer o que eu quero não é liberdade,

porque ela volta para si mesma. Não é fecunda. Foi o amor de Cristo que nos libertou e é ainda o

amor que nos liberta da pior escravidão, a do nosso ego; por conseguinte, a liberdade cresce com o

amor. Mas, atenção: não com o amor intimista, das novelas, não com a paixão que simplesmente

procura o que nos convém e o que gostamos, mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade: este

é o amor verdadeiramente livre e libertador.”
PAPA FRANCISCO

AUDIÊNCIA GERAL, DIA 20 DE OUTUBRO

II
Festa de São Gonçalo de Lagos

Eucaristias

Missas de semana

2ª feira a 6ª feira - 19h - Igreja da Graça 

3ª feira a 6ª feira - 9h - Igreja de São Pedro

Domingo XXX do Tempo Comum

Missa vespertina - sábado

17h - Olheiros e Serra da Vila 

18h - Fonte Grada e Sarge 

19h - Igreja da Graça 

Domingo

9h, 11h30 - Igreja de São Pedro

10h, 12h, 19h - Igreja da Graça 

9h - Ribeira de Matacães 

10h30 - Matacães

Confissões/acolhimento:

Todos os dias meia hora antes e depois da celebração

da Missa.

Sábados: das 10h às 12h -  Igreja de São Pedro.

Primeiras quintas-feiras de cada mês, das 8h às 18h30

- Igreja de São Pedro

Abertura das igrejas

• Igreja de São Pedro - das 8h30 às 17h.

• Igreja de Nossa Senhora da Graça, das 10h às 19h30.

Cartório Paroquial

Por email: paroquia.tvedras@gmail.com

Presencial: terça e quinta-feira das 16h às 20h

Intenções de Missa - Para marcação:

SMS: 915 768 729

Na igreja até 15 minutos antes das Missas 

horários e informações
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Numa carta dirigida às comunidades cristãs de Lisboa o
cardeal-patriarca anunciou que a fase diocesana do Síno-
do dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco, vai ter
início no dia 25, segunda-feira, às 17h30, na Sé, coinci-
dindo com a solenidade da dedicação do referido tem-
plo, numa celebração que será transmitida, em direto,
pelo site e redes sociais do patriarcado.

“A experiência que fizemos no sínodo diocesano de
Lisboa (2014-2016) acentuou esta verdade e a principal
opção prioritária que as suas conclusões indicaram foi exa-
tamente a ‘promoção de dinâmicas sinodais’”, lembra
Dom Manuel Clemente, assegurando o “empenho” da

diocese nessa caminhada. “Nenhum de nós pode ser cris-
tão só por si, mas sim com os outros e para os outros.
Assim rezaremos e viveremos de verdade o ‘Pai nosso’”,
assegura.

Na mesma carta o cardeal anunciou os nomes que
compõem a equipa coordenadora diocesana do Sínodo
dos Bispos, que é encabeçada pelo cónego Rui Pedro
Carvalho. Nesse grupo de trabalho estão também pre-
sentes Adriana Moleiro, padre António Matos, Catarina e
Nuno Luís Fortes, Eduardo Valente, Fátima Salgueiro,
diácono José Noronha de Andrade e o padre Ricardo
Figueiredo.

O Seminário de Cristo Rei dos Olivais vai celebrar o seu
90º aniversário a 24 deste mês, domingo, às 16 horas, na
Eucaristia presidida pelo cardeal-patriarca Dom Manuel
Clemente.

“Tentaremos reunir os seminários, as famílias dos semi-
naristas, os benfeitores e todo o clero, numa concelebra-
ção presidida pelo senhor patriarca. Por razões sanitárias,
fá-la-emos ao ar livre, nos jardins do seminário”, revela o

reitor, cónego José Miguel Pereira, numa carta enviada
ao clero. O Seminário dos Olivais tem este ano uma co-
munidade de 67 seminaristas e oito padres. “Além do
nosso patriarcado, com 43 alunos, este ano têm aqui semi-
naristas as dioceses de Aveiro, Cochim, Funchal, Leiria-
Fátima, Mindelo, Portalegre-Castelo Branco, Santarém,
São Tomé e Príncipe, Trivandrum [estado de Querala, na
Índia]”, salienta o sacerdote.

DR

DR

Leitura I - Jer 31, 7-9

Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por causa de Jacob,
enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e pro-
clamai: ‘O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel’. Vou trazê-los das
terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vêm o cego
e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande
multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu vou
trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por
caminho plano em que não tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel
e Efraim é o meu primogénito».

Salmo responsorial 125 (126)

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e dos nossos lábios cânticos de júbilo.

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.

À ida vão a chorar,
levando as sementes;
à volta vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.

Leitura II - Hebr 5, 1-6

Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em
favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e
sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os igno-
rantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do
seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi cha-
mado por Deus, como Aarão. Assim também, não foi Cristo que tomou
para Si a glória de Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe
disse: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como disse ainda noutro
lugar: «Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec».

Evangelho - Mc 10, 46-52

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma
grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a
pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré
que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade de
mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada
vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». Jesus parou e disse:
«Chamai-o». Chamaram então o cego e disseram-lhe: «Coragem! Levan-
ta-te, que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a capa, deu um salto
e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?».
O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua
fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.

Domingo XXX do Tempo Comum

dia do senhorSínodo dos Bispos

Fase diocesana de Lisboa
começa no dia 25

Seminário dos Olivais celebra 90 anos
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A crianças da Escola Básica – Centro Educativo da Ventosa

MultiOpticas de Torres Vedras oferece “cheques visão”

Festival das Vindimas de Torres Vedras está de regresso

No dia 14 deste mês a MultiOpticas do Arena
Shopping, em Torres Vedras, esteve presente
na Escola Básica - Centro Educativo da Ventosa
para entregar “cheques visão” a crianças de fa-
mílias carenciadas, referenciadas e identificadas
pelo agrupamento. Com essa iniciativa a mar-
ca tem como objetivo contribuir para a sen-
sibilização da importância da saúde visual, so-
bretudo nos primeiros anos de aprendizagem
escolar.

Sendo a visão determinante para o desen-
volvimento físico e social estima-se que cerca
de 80% da aprendizagem seja processada por
meio visual, tornando fundamental garantir e
possibilitar uma correta aprendizagem e igual-
dade de oportunidades para as crianças. Em
Portugal 25% da população é míope e entre os
18 e os 25 anos os dados apresentam valores
entre os 30%.

Nas crianças a taxa de incidência tem vin-
do a aumentar contribuindo, para além dos fa-
tores genéticos, para comportamentos e estilos
de vida com baixos níveis de atividades ao ar
livre, tarefas de proximidade prolongada (leitu-
ra e jogos) e fracos níveis de iluminação que se
tornam determinantes para o aumento da po-
pulação míope em idade infantil. Para além da
miopia surgem outras condições oculares que
comprometem o desenvolvimento social e es-
colar muitas vezes associado a dificuldades de
aprendizagem.

Para Sandra Silva, diretora de marketing da
MultiOpticas, “cuidar das nossas crianças é cui-
dar do nosso futuro e cuidar da sua visão é de-
terminante no processo de aprendizagem. Nós
temos a responsabilidade de alertar a sociedade
para a importância da saúde visual e o impacto

da mesma no sucesso escolar, para além de
assumirmos a missão de ajudarmos os pais e
crianças com maiores dificuldades de acesso a
estes cuidados”.

Por seu lado Ana Portugal, head of CSR da
GrandVision, afirma que “esta é uma iniciativa
que muito nos orgulha, estando cada vez mais
próxima das comunidades em que estamos en-

volvidos, via sensibilização e apoio direto atra-
vés dos ‘heques visão’”.

A MultiOpticas, líder de mercado e marca
de referência no setor da ótica, assume como
principal missão cuidar da visão de todos os
portugueses sem exceção e encara a educação
como foco principal e fundamental para o de-
senvolvimento pessoal e coletivo. A marca per-

tence ao grupo GrandVision, líder internacional
no retalho de ótica. Em Portugal está presente
há mais de 30 anos e o grupo detém também
as marcas GrandOptical e Solaris. Tem mais de
200 lojas no território nacional, incluindo online.
A iniciativa «Olhar pelo futuro» está a decorrer
de norte a sul do país durante o corrente mês
em celebração do Dia Mundial da Visão.

DR

A iniciativa «Olhar pelo futuro» está a decorrer de norte a sul do país durante o corrente mês

Na sua 41ª edição o evento mantém o formato
assumido no ano passado, realizando-se pre-
dominantemente nas plataformas digitais. As
jovens interessadas em participar, com idade
mínima de 16 anos completados até 31 de de-
zembro de 2020 e máxima de 25, apresen-
taram a sua candidatura até ontem, dia 21.

O Festival das Vindimas de Torres Vedras,
concurso que celebra a vinha e o vinho mas
que este ano abordará também o enoturismo,
a alimentação saudável, a saúde mental, as
redes sociais e o território, será realizado em
cinco episódios (incluindo a final), com trans-
missão online no facebook, instagram e youtu-
be do evento.

Numa primeira fase o júri fará uma pré-
-seleção de 10 candidatas em cada freguesia,
seguindo-se a seleção de duas por freguesia,
que serão apresentadas no primeiro episódio
difundido dia 29. Os restantes episódios serão
difundidos nos dias 30 deste mês e seis, 11, 13
de novembro.

A apresentadora será Tecas (Inês Silva),
locutora da Cidade FM. Os vários episódios
contarão também com a presença das influen-
cers Sara Cunha (modelo e coach, que irá

abordar temas como a saúde mental e a ali-
mentação saudável), Constanza Ariza (embai-
xadora do cabelo Pantene e “fenómeno” no
tiktok, que irá abordar o tema das redes so-
ciais); Inês Belchior (modelo da Central Mo-
dels, que irá abordar o mundo da moda e as
sessões fotográficas em concreto) e Matilde
Maia de Loureiro (ex-manequim que foi no-
meada para melhor modelo nos Globos de
Ouro, que será formadora de desfile de mo-
da).

O júri deste ano do festival será composto
por Laura Belbut e Gabriel Nazaré (da Mind
Cut) e por Maria Figueiredo (Rainha das Vin-
dimas de Torres Vedras em 2020 e estudante
do curso de coordenação e produção de Moda
na Escola de Moda de Lisboa).

O Festival das Vindimas Model Challenge
’21 é uma organização da Câmara, com pro-
dução da empresa municipal PromoTorres e o
apoio das Juntas de Freguesia do concelho, da
Click Viaja Torres Vedras, da OCT e da Ser-
viMicro.

Tem como patrocinadores a Caixa Agrícola
(patrocinador principal), a AdegaMãe e a Wall
Street English.

DR
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Depois de marcar o código pessoal deve escolher:
Transferências e Débitos Diretos
(como indicado na imagem ao lado)

Então selecione:
Transferência MULTIBANCO
Confirme que as transferências serão creditadas até ao 2º
dia útil seguinte.
Introduza nosso NIB: 
0033 0000 0000 8752 4080 5

Indique o valor a pagar (27,00€ p/ assinatura nacional 2021)
Confirme o nome do destinatário:

FABRICA IGREJA PAROQUIAL
JOR BADALADAS
Utilize de preferência o cartão Multibanco cujo nome
inscrito seja o do assinante do jornal. 
Em alternativa ligue para o 261 335 470 dois dias após a transferência
ou envie comprovativo para info@badaladas.pt

PAGAMENTO DA ASSINATURA DO BADALADAS
NAS CAIXAS MULTIBANCO

Consultas4

Levantamentos1

Transferências e
Débitos Directos7

Pagamentos e
Outros Serviços.

Descontos
MULTIBANCO 6

MB WAY / MB NET 3

Vouchers 9

Outras Operações 00

RESTAURANTE BASÍLIOS
PRECISAM-SE

- Empregada/o de mesa
- Empregado para Grelha

Para Torres Vedras.
Tel. 938 817 504 - 261 314 763

QUARTO
em Torres Vedras

PROCURO
URGENTE

para senhora viúva
e séria.

Tel. 963 649 213

APARTAMENTO
Procuro apartamento T1 ou T2
para arrendar em Torres Ve-
dras, com elevador, com expo-
sição solar nascente/poente ou
sul, de preferência em zona cal-
ma da cidade.

Tel. 966 797 873

COLABORADOR
para Centro Inseminação

Artificial de Suínos.

Secção de Produção e
Distribuição em Matacães

- Torres Vedras
Obrigatório Carta de Condução.

Email: encomendas@ciaro.pt
Tel: 918 774 085 ou 967 124 010

LAR FAMILIAR
PROCURA UM LUGAR DE 
CONFIANÇA PARA QUE 

CUIDEM DO SEU FAMILIAR?
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

Venha visitar as nossas instalações no
conforto e sossego do campo! Temos
quartos privativos/duplos, aquecimento.
TV Cabo, amplas áreas interiores/exte-
riores (inseridas em zona arborizada),
alimentação adequada a cada utente,
vigilância 24h, recibos, preços acessí-
veis, etc.

MAIS DE 15 ANOS DE
EXPERIÊNCIA EM GERIATRIA!

Não hesite em contactar
910 410 842, Maria S.

COMPRO

APARTAMENTO
Torres Vedras
ou Santa Cruz

Particular.
Escritura em 8 dias.
Tel. 917 240 811

bodas de ouro

Este casal residente em Montengrão comemora no pró-
ximo domingo, dia 24, as Bodas de Ouro Matrimoniais. 

Desta união têm duas filhas, quatro netos e um bisne-
to que conjuntamente com os dois genros celebram este
dia com alegria e orgulho, desejando-lhes muitas felici-
dades. 

Muitos beijinhos de parabéns!

PULQUÉRIO SANTOS MÁXIMO
MARIA DO CARMO FRANCO MÁXIMO

ROSA
TAVARES
SOLICITADORA
Das 9.00 horas – 12.30 horas

(Atendimento ao público)
Av. 5 de Outubro, n.º 1 - 1.º

Telefs: 261 322 715 - 962 743 569
TORRES VEDRAS

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

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

JOÃO VILELA
SOLICITADOR
Tv das Oliveiras, 3C

T. Vedras
Tel. 261 317 724

VENDE-SE
MERCEDES 212 Benz

Um só dono. 1998
IMPECÁVEL

Tel. 962 553 989

PROCURO
MORADIAS

E APARTAMENTOS
na cidade de Torres Vedras

Tel. 910 786 186 VENDO
Armazém/arrecadação 

c/ 50 m2 + 30 de quintal.
Ponte do Rol. 18.000,00€

Tel. 910 786 186

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

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

MARTA
FERREIRA

S O L I C I TA D O R A

Fátima Feio
Elisabete Franco

Advogadas
R. Paiva de Andrada, 8 - 1º Esq

T. Vedras
Tel. 261 312 317 - 938 405 528

Maria José Fernandes
SOLICITADORA

TLM. 965 103 323
T. VEDRAS

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

Isabel Ferreira da Silva

ADVOGADA
Tv. das Oliveiras - Ed. Várzea,

Bloco B, escritório 3A
2560-683 TORRES VEDRAS

Telf./Fax 261 311 284 - Tlm. 933 884 519

ALUGO/VENDO
LOJA/ESCRITÓRIO/SERVIÇOS
109 m2 - Av. Gen. Humberto

Delgado - Centro

Tel. 917 820 645

PRECISO
PESSOA PARA CUIDAR DE IDOSA
da meia-noite às 10 da manhã.

Com alguma experiência e
referências. Lourinhã.

Tel. 916 538 222

CARPINTARIA
PRECISA:

Carpinteiro / Mecânico
/Ajudantes

Ponte do Rol
Contacto Telefónico:

966 827 167

LOURITEX LDA
Sede: Lourinhã

Admite
Função:
Operador Máquina-Ferramenta CNC

Descrição: Desenvolver atividades de preparação de trabalho, opera-
ção e controlo de uma ou mais máquinas-ferramentas, com vista ao
fabrico de elementos e/ou peças unitárias ou em série

Responsabilidades:

• Executar as operações de acordo com as instruções de trabalho,
notas técnicas e desenhos;

• Realizar o controlo dimensional das peças fabricadas de acordo com
indicações do Desenho.

Requisitos:

• Escolaridade mínima 12º Ano;
• Conhecimentos e experiência em CNC / Fresadoras;
• Curso Profissional de Operador e Programador de CNC (Preferencial);
• Conhecimentos de Inglês e Informática (Preferencial).

Enviar Currículo:

Departamento de Recursos Humanos: recursos.humanos@louritex.com
Telefone: 261 416 300 • Fax: 261 416 308

www.louritex.com
Estrada Nacional 361, nº 66 - 2530-074 Lourinhã

facebook.com/inalvaagenciadeviagens

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

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

Alvará N.º 156/60 - RNAVT: 1760

Não temos o mundo para lhe oferecer mas oferecemos-lhe a
possibilidade de o conhecer.

Venha ter connosco e escolha o seu destino!
2ª a 6ª. 9h às 19h. Sáb. 9h30 às 13h
Av. 5 Outubro, 6-B r/c - T. Vedras

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

31 de Out. e 1 de Nov. -  AROUCA – Passadiços do Paiva
e Ponte 516

11 de Nov. - Museu Ferroviário e GOLEGÃ

04 de Dez. (Data extra) - ALTICE ARENA - ANDRÉ RIEU

31 de Dez., 1 e 2 de Janeiro - Passagem de Ano em
LAGOS
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Torres Vedras

=
Participação e Agradecimento

CARLOS MANUEL BRAY
DE OLIVEIRA
(Caramujo)

Nasceu 1-01-1948          Faleceu 12-10-1921
Mulher, filhos, irmãs, neta, sobri-

nhos e restante família participam o
falecimento do seu ente querido.

Agradecem a todos que os acom-
panharam no funeral ou que de qual-
quer outra forma lhes manifestaram o
seu pesar.

Colaria - Freiria

=
Participação e Agradecimento

MARIA CAROLINA GOMES
MAIA

Nasceu 28-08-1962      Faleceu 18-10-2021
Marido, sogra, filhos, irmãos e restante

família cumprem o doloroso dever de partici-
par o falecimento do seu ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Ventosa

=
Participação e Agradecimento

MARIA DA BOA-HORA
CUSTÓDIO

Nasceu 2-04-1943      Faleceu 18-10-2021
Filhos, noras, genros, netos e restante

família cumprem o doloroso dever de partici-
par o falecimento do seu ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Freixofeira -Turcifal

=
Participação e Agradecimento

ROSA MARIA BATISTA SANTOS
Nasceu 7-11-1935      Faleceu 14-10-2021
Filhos, genro, netos, bisneto e restante

família cumprem o doloroso dever de partici-
par o falecimento do seu ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Livramento - Azueira

Participação e Agradecimento

CARLOS CONCEIÇÃO TOMÁS
Nasceu 2-07-1936      Faleceu 16-10-2021
Mulher, filhas, genros, netos e restante

família cumprem o doloroso dever de partici-
par o falecimento do seu ente querido.

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-lo à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Casal dos Feros
A dos Cunhados

=
Participação e Agradecimento

MARIA DE FÁTIMA SANTOS
Nasceu 23-09-1961      Faleceu 17-10-2021
Mãe, filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e

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

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Casal Palear
Carvoeira - Runa

=
Participação e Agradecimento

ARLINDO JOSÉ NOGUEIRA
CORRÊA

Nasceu 6-09-1926      Faleceu 13-10-2021
Mulher, filhos, genro, nora, netos, bisnetos

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

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-lo à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Azenha dos Tanoeiros
Encarnação

=
Participação e Agradecimento

MARIA JUDITE VIEIRA MAFRA
CALISTO

Nasceu 11-04-1965      Faleceu 14-10-2021
Marido, f i lha, pais e restante famíl ia

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

Agradecem reconhecidamente a todos os
que se dignaram acompanhá-la à sua última
morada ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
Agência Funerária António Ferreira Costa & Filhos, Lda. 

(Santa Isabel)
Tel. 261 951 685 - 261 316 379
Tlm. 968 041 410 - 963 015 447

Torres Vedras

=
Participação e Agradecimento

MARIA HELENA MATA
PEREIRA DE ALMEIDA

Nasceu 16-12-1935          Faleceu 16-10-2021
Fi lhas, genros, netos, bisnetos 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
alguma outra forma lhes manifestaram o
seu pesar.

Agência João Sobreiro
Tel. 261 322 987 - Torres Vedras

Chãos - Freiria

=
Participação e Agradecimento

LUÍS OLÍMPIO GORJÃO
Nasceu 15-06-1932          Faleceu 17-10-2021

Filho, noras, netos, bisnetos e restante
família participam o falecimento do seu
ente querido e agradecem reconhecida-
mente a todas as pessoas que os acom-
panharam no funeral ou que de alguma
outra forma lhes manifestaram o seu
pesar.

Agência João Sobreiro
Tel. 261 322 987 - Torres Vedras

Monte Redondo

=
Participação e Agradecimento

MARIA IRENE GONÇALVES
Nasceu 19-03-1929          Faleceu 18-10-2021

A família participa o falecimento do
seu ente querido e agradece reco-
nhecidamente a todas as pessoas que
os acompanharam no funeral ou que
de alguma outra forma lhes manifes-
taram o seu pesar.

Agência João Sobreiro

Tel. 261 322 987 - Torres Vedras

Assenta

=
Participação e Agradecimento

ADELINO DA SILVA
MARQUES

Nasceu 6-04-1935          Faleceu 18-10-2021
Esposa, filha, neta e restante família

participam o falecimento do seu ente
querido e agradecem reconhecida-
mente a todas as pessoas que os
acompanharam no funeral ou que de
alguma outra forma lhes manifestaram
o seu pesar.

Agência João Sobreiro
Tel. 261 322 987 - Torres Vedras

Vila Seca - Maxial

=
Participação e Agradecimento

ANTÓNIO SANTOS
FERREIRA

Nasceu 9-01-1936          Faleceu 15-10-2021
Esposa, fi lhos, nora, genro, netos e

restante família participam o falecimento do
seu ente querido e agradecem a quem o
acompanhou à sua última morada ou que
de qualquer outra forma lhes manifestaram
a sua solidariedade e pesar.

Um agradecimento especial aos colabo-
radores do Lar Nª Srª do Carmo, na Or-
dasqueira, pelo carinho e dedicação que
sempre lhe dedicaram. Bem hajam.

Agência Funerária da Merceana, Lda.
Tel.: 962 386 445 - 962 797 200

Torres Vedras

=
Participação e Agradecimento

MARIA DO CARMO
JORGE CORREIA

Nasceu 26-12-1927          Faleceu 19-10-2021

Irmão, primos e restante família

participam a todas as pessoas de

suas relações e amizade o faleci-

mento do seu ente querido.

Agradecem muito reconhecida-

mente a todos os que se dignaram

acompanhá-la à sua última morada

ou que de qualquer outra forma

lhes manifestaram o seu pesar.

Campelos

=
Participação e Agradecimento

MARIA FELICIANO
DA SILVA

Nasceu 21-05-1926          Faleceu 13-10-2021
Filhos, filha, genro, noras, netos, bis-

netos, trinetos e restantes familiares
participam o falecimento do seu ente
querido e agradecem a todas as pes-
soas que os acompanharam no funeral
ou que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.

Agência Funerária Machado 
Tel. 918 713 062

Campelos

Campelos

=
Participação e Agradecimento

JOÃO FRANCISCO LUIZ
Nasceu 3-06-1934          Faleceu 14-10-2021

Esposa, filho, filha, nora, netos e os
restantes familiares participam o faleci-
mento do seu ente querido e agrade-
cem a todas as pessoas que os acom-
panharam no funeral ou que de
qualquer outra forma lhes manifesta-
ram o seu pesar.

Agência Funerária Machado 
Tel. 918 713 062

Campelos

Ribeira de Palheiros

=
Participação e Agradecimento

JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA
DA SILVA MELRO

Nasceu 28-01-1936          Faleceu 17-10-2021
Esposa, fi lha, genro, netos, bisnetos e

restantes familiares participam o falecimento do
seu ente querido e agradecem a todas as pessoas
que os acompanharam no funeral ou que de
qualquer outra forma lhes manifestaram o seu
pesar.

Participam que será rezada Missa de 7º Dia,
domingo, dia 24, às 9h na Igreja de Ribeira de
Palheiros, agradecendo desde já a quem se digne
participar nesse ato religioso.

Agência Funerária Machado 
Tel. 918 713 062

Campelos

Monte Redondo

=
Participação e Agradecimento

ANTÓNIO MARTINS RATÃO
Nasceu 29-03-1929      Faleceu 18-10-2021

Filho, nora e restante família participam a
todas as pessoas de suas relações e amizade o
falecimento do seu ente querido.

Agradecem muito reconhecidamente a
todos os que se dignaram acompanhá-lo à sua
última morada ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.

Tel. 96 878 30 50 / 261 315 174Tel. 96 878 30 50 / 261 315 174
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Aldeia Grande - Maxial

=
10º Ano de Saudade

CECÍLIA CONCEIÇÃO
MARQUES

Nasceu 17-01-1927          Faleceu 24-10-2011
Filhos, genro, neta e restante família

recordam com saudade o seu ente queri-
do especialmente no dia 24, data em que
perfaz 10 anos após o seu falecimento.

Participam que será celebrada Missa
pelo seu eterno descanso amanhã, domin-
go, dia 24, pelas 12h na igreja do Maxial.

Agradecem antecipadamente a todos
os que participem nesse ato religioso.

Torres Vedras

=
12º Ano de Saudade

RUI HÉLDER CUNHA TARECO
CASCALHEIRA

“Casca”
Nasceu 16-08-1977          Faleceu 25-10-2009

Mãe, esposa, filha, amigos e restante
família recordam-no com muita saudade
e participam que será celebrada Missa
pelo seu eterno descanso, na próxima
segunda-feira, dia 25, pelas 19 horas na
igreja da Graça em T. Vedras.

Agradecem muito reconhecidamente
a todos os que participem nesse ato reli-
gioso.

Escravilheira
S. Pedro da Cadeira

=
4º Ano de Saudade

ELVIRA DE JESUS SANTOS
SIMÕES

Nasceu 22-06-1944          Faleceu 28-10-2017
A tua família recorda-te com grande

saudade.
Participa que será rezada Missa no dia

24 pelas 10h30 na igreja da Camila.
Há quatro anos que partiste
continua esta paixão
viver sem ti é tão triste
custa muito a solidão.

Álvaro Simões

A dos Cunhados

=
8º Ano de Saudade

LÚCIA DA CONCEIÇÃO
BARREIRA FEIJÃO

Nasceu 8-06-1947          Faleceu 20-10-2013
Marido, filho, nora, netos, irmãs e restan-

te família recordam com saudade o seu ente
querido, especialmente dia 20, data em que
perfaz oito anos após o seu falecimento.

Participam que será celebrada Missa pelo
seu eterno descanso no próximo domingo,
dia 24, pelas 11h, na igreja de A dos Cunha-
dos.

Agradecem desde já a todas as pessoas
que se dignem participar nesse ato religioso.

Torres Vedras

=
Agradecimento

MARIA LUÍSA DE JESUS
ALVES

Nasceu 27-04-1930          Faleceu 30-09-2021
Os familiares agradecem reco-

nhecidamente à Direção e a todos
os funcionários do Lar de São José,
pela sua dedicação e carinho para
com a nossa tia.

Bem hajam!

Ermegeira

=
12º Ano

de Saudade

ALCINO DUARTE SILVA
Faleceu 26-10-2009

As saudades são imensas em toda a nossa vida, mas também
abriram um novo caminho, em que a vida e a morte são santifica-
das e recebe um novo sentido para acreditarmos na ressurreição.

E encontrar a Paz e a Esperança diante do sofrimento humano.
Esposa, filha, genro, netos e bisnetos participam que será cele-

brada Missa, pelo seu eterno descanso, no domingo, dia 24, pelas
12h na igreja do Maxial.

Agradecem antecipadamente a todos que participem.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE TORRES VEDRAS
A CARGO DA NOTÁRIA ANA RITA PEREIRA ANTUNES NOBRE SARAIVA
CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia vinte e um de setembro de

dois mil e vinte e um, a folhas dezanove e seguintes do livro de notas para es-
crituras diversas número TREZENTOS E SETENTA E TRÊS - A deste Cartório
Notarial, foi outorgada escritura de JUSTIFICAÇÃO na qual MARIA HELENA
RAMOS DA SILVA, NIF 116 102 373, natural da freguesia de Ramalhal, con-
celho de Torres Vedras, casada com Vítor Manuel dos Santos Andrade, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Estrada Vale de Água, nú-
mero 14, no lugar de Ameal, 2565-641 Ramalhal, POR SI e na qualidade de
ACOMPANHANTE de seu irmão BALTASAR RAMOS DA SILVA, NIF 201
839 296, solteiro, maior, natural da freguesia de Ramalhal, concelho de Torres
Vedras, residente na Rua José Ramos, no dito lugar de Ameal; JOSÉ RAUL
RAMOS DA SILVA, NIF 109 279 166, natural da freguesia de Ramalhal, con-
celho de Torres Vedras, casado com Maria Manuela Ramos Félix no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua José Ramos, número 6, em Ameal,
2565-641 Ramalhal; ANÍBAL MANUEL DA CUNHA RAMOS DA SILVA,
NIF 149 523 106, natural da freguesia de Ramalhal, concelho de Torres Vedras,
casado com Augusta Maria da Silva dos Santos no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua José Ramos, número 8, 2565-641 Ramalhal; e
ANTÓNIO AUGUSTO RAMOS DA SILVA, NIF 166 563 838 natural da refe-
rida freguesia de Ramalhal, casado com Maria Helena da Costa de Oliveira Fer-
nandes, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua José Ca-
laia, número 10, em Ameal, 2565-641, freguesia de Ramalhal, DECLARARAM,
enquanto únicos herdeiros de RAÚL RAMOS DA SILVA e mulher LAURIN-
DA DA CONCEIÇÃO RAMOS, falecidos, respetivamente, a 09.12.2002 e
30.10.2016, residentes que foram na Rua José Ramos, número 10, no lugar de
Ameal, freguesia de Ramalhal, deste concelho de Torres Vedras, que, com ex-
clusão de outrem, são donos e legítimos possuidores, em comum e sem deter-
minação de parte ou direito, de UM TERÇO INDIVISO do Prédio rústico,
denominado “Fonte da Costa”, sito no lugar e freguesia de Ramalhal, concelho
de Torres Vedras, composto por vinha, hortejo, leito de curso de água, árvores
de fruto e oliveiras, com a área de cinco mil quinhentos e sessenta metros qua-
drados, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1, secção S, da referida
freguesia, com o valor patrimonial tributário para efeitos de IMT de um terço
indiviso €2.649,19, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras sob o número três mil setecentos e oitenta e um, da freguesia de Ra-
malhal, mas omisso quanto ao direito ora justificado, e ao qual atribuem
igual valor ao patrimonial. Que, em data que não conseguem precisar, mas
algures no ano de mil novecentos e oitenta e nove, os falecidos RAÚL RAMOS
DA SILVA e LAURINDA DA CONCEIÇÃO RAMOS de quem são os únicos
e universais herdeiros, adquiriram o direito ora justificado por compra verbal a
Margarida Maria Elias César Lopes e marido Alfredo da Silva Lopes, casados
sob o regime da comunhão geral de bens, e residentes que foram na Rua 25
de abril, número 55, no lugar de Ameal. Que, portanto, os falecidos RAÚL
RAMOS DA SILVA e mulher LAURINDA DA CONCEIÇÃO RAMOS, entra-
ram na posse do direito ora justificado há mais de trinta anos, posse essa que
sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de
toda a gente, sendo, por isso, uma posse pacífica, porque sem violência, con-
tínua e pública, à vista e com conhecimento de toda a gente e sem oposição
de quem quer que seja, de boa fé, por ignorar lesar direitos alheios, sempre
utilizando o referido prédio rústico com ânimo de quem exercita um direito
próprio, dele recolhendo os seus frutos e gozando de todas as utilidades por
ele proporcionadas, cultivando-o e administrando-o, praticando assim, todos os
atos normais que definem a qualidade de proprietários, e em face do faleci-
mento destes, eles, os seus únicos e universais herdeiros, são reconhecidos co-
mo seus donos por toda a gente, tudo isto por lapso de tempo superior a vinte
anos, pelo que adquiriram o referido direito por usucapião, que invocam para
justificar o seu direito de propriedade plena. Está conforme o original, nada ha-
vendo na parte omitida que restrinja ou altere o conteúdo do presente extrato. 

Cartório Notarial de Ana Rita Antunes em Torres Vedras, 21 de setembro de
2021.

A Notária, 
Ana Rita Pereira Antunes Nobre Saraiva

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DO
CONCELHO DE TORRES VEDRAS

REUNIÃO ABERTA AOS SÓCIOS
Com a finalidade de procurar encontrar uma solução para o re-

gular funcionamento da Associação, convido todos os sócios a parti-
cipar numa reunião aberta, a realizar na sede da Associação no pró-
ximo dia 30-10-2021, com início às 15 horas.

Apelamos à partIcipação de todos os sócios, para evitar o encer-
ramento da Associação.

O Presidente da Direção em Funções 
“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

CARTÓRIO NOTARIAL HELENA QUINTAS
AMARO - CADAVAL

EXTRATO
Certifico para efeitos de publicação que, no dia oito de outubro de dois mil

e vinte e um, a folhas cinquenta e oito e seguintes, do Livro de Notas para Es-
crituras Diversas número Dez-B, deste Cartório Notarial de Cadaval, da Notária
em Substituição, Helena Isabel Quintas Amaro, foi outorgada uma escritura de
Justificação Notarial na qual, Arminda das Dores Correia Martins, casada, na-
tural da freguesia de Maxial, concelho de Torres Vedras, com domicílio profis-
sional na Rua Princesa Maria Benedita, número 12-D, em Torres Vedras e Ma-
nuel da Conceição Neves, casado, natural da freguesia e concelho de Pombal,
residente na Praceta Professor José Carvalho Mesquita, número 9, 4º andar
esquerdo, em Torres Vedras, outorgaram respetivamente, na qualidade de Pre-
sidente e de Tesoureiro do Conselho Diretivo da Fundação de Solidariedade
Social, denominada “LAR DE SÃO JOSÉ”,  NIPC 501 110 151, com sede na
Avenida da Liberdade, Conquinha, Torres Vedras, freguesia de  Santa Maria,
São Pedro e Matacães, concelho de Torres Vedras, a qual se declarou com ex-
clusão de outrém, dona e legítima possuidora do seguinte imóvel: 

Prédio urbano, com a área total de oitocentos metros quadrados, correspon-
dendo à superfície coberta a área de duzentos metros quadrados e à superfície
descoberta a área de seiscentos metros quadrados, composto por casa de habi-
tação abarracada, duas dependências para arrecadação, adega pegada e logra-
douro, sito na Quinta do Pátio ou Casal das Figueirinhas, no lugar e freguesia
de Ponte do Rol, concelho de Torres Vedras, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras, sob o número dois mil e cinquenta e quatro,
freguesia de Ponte do Rol, inscrito na respetiva matriz, em nome da Fundação
“Lar de São José”, sob o artigo 223, da referida freguesia, com o valor patri-
monial tributário de 40.752,25 euros, o mesmo que lhe atribuem.

Que, o prédio urbano supra identificado já se encontra registado na aludida
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, na proporção de três, barra,
oito avos indivisos, a favor de Maria da Conceição da Vaza, casada com Maxi-
miano Nicolau dos Santos sob o regime da comunhão geral de bens; na pro-
porção de três, barra, oito avos indivisos a favor de Maria da Cruz Vaza, solteira,
maior; e na proporção de dois, barra, oito avos indivisos a favor de Maria Paula
da Vaza, casada com Francisco António da Cruz sob o regime da separação de
bens, conforme Apresentação – Oito, de quinze de junho de mil novecentos
e cinquenta e seis.

Que José Maximiano Vaza dos Santos, residente que foi na dita Estrada
Nacional Nove, número trinta e cinco, no lugar de Benfica, freguesia de Ponte
do Rol, concelho de Torres Vedras, adquiriu o identificado imóvel, àqueles
titulares inscritos, seus pais e tias maternas, respetivamente, Maria da Concei-
ção Vaza e marido Maximiano Nicolau dos Santos, Maria da Cruz Vaza e Maria
Paula Vaza, por doação verbal, não titulada, em data que se desconhece, inexis-
tindo, portanto, título formal que a comprove.

Que apesar das diligências efetuadas, a justificante, não conseguiu encontrar
a escritura de doação  que titula esse contrato, ignorando também qual o
Cartório que a lavrou, não tendo assim, possibilidade de obter o respetivo tí-
tulo, para fins de registo. Posteriormente, no ano de dois mil e dezoito, a Funda-
ção “LAR DE SÃO JOSÉ” adquiriu o identificado imóvel, por sucessão testa-
mentária daquele José Maximiano Vaza dos Santos, falecido em quatro de
agosto de dois mil e dezoito, no estado de solteiro, maior.

Que em consequência da qualidade de herdeira testamentária do referido
José Maximiano Vaza dos Santos, a ora justificante está por si e seus anteces-
sores na posse e fruição do identificado imóvel, gozando desde então de todas
as utilidades por ele proporcionadas, com ânimo de quem exercita direito
próprio, sendo reconhecida como sua dona por toda a gente, fazendo-o de boa
fé, por ignorar lesar direitos alheios, pacificamente, porque sem violência,
contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente, e sem
oposição de ninguém, usando e fruindo o identificado imóvel e tudo isto por
um lapso de tempo superior a  sessenta anos.

Que dadas as enunciadas características de tal posse, adquiriu a referida
propriedade por usucapião, título este que, por sua natureza, não é suscetível
de ser comprovado pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido está conforme não havendo nada que restrinja, omita, amplie,
modifique ou condicione o que foi certificado.

Cartório Notarial de Cadaval, aos oito de outubro de dois mil e vinte e
um.

A Notária em Substituição, 
Helena Quintas Amaro

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

CARVALHAL ATLÉTICO CLUBE
CONVOCATÓRIA

A Mesa da Assembleia Geral convoca os seus sócios a reunir em
Assembleia Geral Ordinária, para o próximo dia 7 de novembro de
2021 pelas 21h, na sede do Carvalhal Atlético Clube, com a seguinte
ordem de trabalhos:

PONTO UM: Apresentação e aprovação das contas de 2020 e
2021;

PONTO DOIS: Eleição dos novos corpos gerentes;
PONTO TRÊS: Outros assuntos.

Se à hora marcada não estiver presente o número de sócios
suficiente a Assembleia realizar-se-á meia hora mais tarde com o
número de associados presentes e com a mesma ordem de trabalho,
sendo válidas todas as deliberações tomadas.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Mário Rui Camilo

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, CULTURA
E RECREIO DE FONTE GRADA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ao abrigo dos Estatutos desta instituição, convoco a Assembleia
Geral  Extraordinária que se irá realizar no próximo dia 31-10-2021
pelas 21h na sede da AMCR Fonte Grada, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1 - Eleição dos novos corpos sociais
Ponto 2 - Outros assuntos de interesse da Associação
Se à hora marcada não estiverem presentes metade dos sócios,

esta começará 30 minutos depois com qualquer número que estiver
presente.

O Presidente em funções,
Sérgio Cipriano

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

UNIÃO SINDICAL DE TORRES VEDRAS, CADAVAL,
LOURINHÃ, MAFRA E SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo dos artigos nºs 65º e 67º dos Estatutos da União Sindical de

Torres Vedras, Cadaval, Lourinhã, Mafra e Sobral de Monte Agraço
(USTCLMS), vimos por este meio convocar os Sindicatos filiados na
USTCLMS para participarem na VII Conferência Sindical da Zona Oeste,
que se realiza no dia 26 de novembro de 2021, às 9h30, na Associação
Cultural e Beneficente de S. António Varatojo, sita na Rua da Associação,
nº 17, Varatojo – Torres Vedras, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

1º - Discussão e Votação do Regulamento de Funcionamento da Con-
ferência;

2º - Discussão e Votação do Regulamento Eleitoral;
3º - Apresentação Discussão do Relatório de Atividades da USTCLMS

do Mandato Anterior e Discussão e Votação do Programa de Ação para o
Mandato 2021/2025;

4º - Eleição do Secretariado para o quadriénio 2021/2025;
Notas: A Conferência é aberta à participação de Sindicatos não filiados.
A Conferência funcionará estando presentes a maioria dos Delegados

inscritos ou 30 (trinta) minutos após a hora de início marcada, com os Dele-
gados presentes.

Torres Vedras, 22 de outubro de 2021
Pelo Secretariado da USTCLMS,

(assinatura ilegível)

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021

ADEGA SÃO MAMEDE DA VENTOSA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCATÓRIA
O Presidente da Assembleia Geral da Adega Cooperativa de S.

Mamede da Ventosa, C.R.L., vem ao abrigo do parágrafo 3º do artigo
20º dos Estatutos, convocar V. Exa. a comparecer na Assembleia
Geral a efetuar no dia 07 de novembro de 2021, pelas 10 horas, na
Adega Cooperativa de S. Mamede da Ventosa, C.R.L. que funcionará
com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1º - Deliberar sobre a aplicação da sanção de exclusão ao Coope-
rador Fraduagri Ldª, com fundamento no teor do processo disciplinar
instaurado pelo Conselho de Administração.

2º - Deliberar sobre a aplicação da sanção de exclusão ao Coope-
rador Luís Filipe Barbosa Aniceto, com fundamento no teor do pro-
cesso disciplinar instaurado pelo Conselho de Administração.

Se na primeira convocatória não comparecerem Cooperadores em
número suficiente, poderá reunir em segunda convocatória uma hora
depois da designada para a primeira reunião, podendo então delibe-
rar validamente com qualquer número de Cooperadores, conforme
preceitua o parágrafo 2º do artigo 23º dos Estatutos.

De acordo com o nosso plano de contingência Covid-19 deve
vir munido de máscara.

Arneiros, 18 de outubro de 2021
O Presidente da Assembleia Geral,
Henrique Alberto Pedreira Vilela

“Badaladas”, Nº 3433, 22/10/2021
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correio do leitor

Praia de Santa Cruz -
Segurança rodoviária
Na última edição do jornal Badaladas o senhor
Hermínio Saraiva, pessoa que infelizmente não
conheço pessoalmente mas que conhece há
mais tempo que eu a Praia de Santa Cruz, refe-
riu-se amavelmente ao meu texto publicado por
este jornal em 30 de julho passado, onde eram
feitas algumas referências às múltiplas carências
desta localidade, que não tem sequer estatuto
de freguesia mas que é hoje maior e mais po-
pulosa que muitas vilas deste país.

Certamente que a Praia de Santa Cruz não
é caso único a carecer de estruturas e apoios da
Câmara Municipal de Torres Vedras. O estado
lastimável em que se encontram as estradas de
acesso a Santa Cruz, especialmente através de A
dos Cunhados, são apenas mais um bom exem-
plo dessa necessidade.

Mas há melhorias que não precisavam de
grande investimento financeiro para serem im-
plementadas e que ao sê-lo poderiam melhorar
bastante a segurança individual, a qualidade de
vida e o bem-estar das populações da Praia de
Santa Cruz. Falo concretamente das passadeiras
rodoviárias.

A Praia de Santa Cruz tem passadeiras que
desde há muito deixaram de ser visíveis para
peões ou automobilistas, por falta de manuten-
ção. Passadeiras em sítios pouco ou nada movi-
mentados e que conduzem a lotes de terreno
sem habitações. Não tem passadeiras em sítios
movimentados, como cruzamentos e/ou locais
onde se situam os contentores do lixo, como é
o caso que a foto ilustra.

Não sei a quem cabe a responsabilidade
pela segurança rodoviária das populações, se
também às Juntas de Freguesia se apenas à Câ-
mara Municipal. Já alertámos as Juntas, assim
como a Câmara, sem que estas entidades te-
nham feito algo para resolver o assunto.

Agora que acabaram a campanha eleitoral e
o “verão de Santa Cruz“ espera-se que a Câma-
ra de Torres Vedras olhe para a Praia de Santa
Cruz não como uma “colónia de férias do con-
celho” ou fiscalmente como uma fonte de recei-
ta de “metade da freguesia Silveira” e “metade
da freguesia de A dos Cunhados”, mas como

uma localidade onde milhares de pessoas vi-
vem, trabalham e investem o ano inteiro. Por
isso com os mesmos direitos e as mesmas ne-
cessidades das pessoas que moram dentro da
cidade de Torres Vedras.

Viver na Praia de Santa Cruz é bom, mas
seria melhor ainda se a Câmara Municipal de
Torres Vedras lhe dispensasse mais e melhor
atenção!

NELSON HENRIQUES

(PRAIA DE SANTA CRUZ)

O Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais
está a comemorar 90 anos de existência. Foi
fundado em 1931. Nestas nove décadas de ati-
vidade formadora muitas foram as fornadas de
jovens padres que de lá saíram para o exercício
do trabalho pastoral junto das comunidades
cristãs que pertencem ao Patriarcado de Lisboa.
Que vai desde a área metropolitana da capital
até à Nazaré, mais a norte.

Recorde-se que a Diocese de Lisboa tem
286 paróquias e 18 vigararias, das quais 13 se
encontram fora do perímetro geográfico da ca-
pital do país e cinco dentro da sua própria ma-
lha urbana. A Vigararia de Torres Vedras, com
as suas 20 paróquias, é uma dessas 13. Por isso
todos os anos a Igreja Católica convida os seus
fiéis a rezar e ajudar os seus seminários em no-
vembro e as vocações sacerdotais e consagra-
das em abril.

Todos sabemos que as vocações estão hoje
em dia a atravessar um profundo processo de
crise, pois há cada vez menos jovens disponí-
veis, desejosos e interessados em doar a sua
vida e energia para o serviço e a missão à co-
munidade cristã de que fazem parte. Todos sa-
bemos, também, que “a messe é grande” mas
“os trabalhadores são poucos”.

O Patriarcado de Lisboa tem ainda os semi-
nários de São José de Caparide, no concelho de
Cascais, fundado em 1984; Redemptoris Mater
(Mãe do Redentor), em Caneças/Odivelas, des-
de o ano 2000; e o de Nossa Senhora da Graça
em Penafirme, aqui no concelho de Torres Ve-
dras, datado de 1960. Este último conhecido
como Seminário Menor, ou seja, onde começa
o processo de discernimento vocacional dos jo-
vens a partir do ensino secundário.

Ora, todos sabemos igualmente que se há
90 anos os seminários estavam a abarrotar de
jovens rapazes aspirantes ao sacerdócio, eles
hoje em dia estão quase vazios. Daí a cau-
sa/efeito na vida moderna para a crónica falta
de disponibilidade para as vocações de serviço
à Igreja e às comunidades cristãs que formam e
enformam a missão do reino de Deus.

A situação resolvia-se se, por exemplo, cada
uma das 286 paróquias que pertencem ao pa-
triarcado fosse o alforge de doação para a vo-
cação de apenas um jovem rapaz de per si a
cada cinco ou 10 anos. Isso era sinal mais do
que evidente da riqueza espiritual e fecundi-
dade vocacional de cada uma delas. Que gran-
de obra seria se isso se efetivasse. Mas aí só o
Espírito Santo tem a força para dar a última pa-

lavra e o poder de soprar no seio de cada fa-
mília e no coração de cada jovem da diocese.

Noventa anos na vida existencial de uma
instituição formadora como é o Seminário dos
Olivais é obra dos homens e do próprio Deus.
Se ainda hoje existe fé por aqui é porque as
fornadas de jovens padres que ele deitou cá
para fora nestas nove décadas de existência as-
sim o permitiram. Deus seja louvado. Parabéns
Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais. Vo-
tos de muitos mais anos de vida, com muitas
outras tantas e numerosas fornadas de sacer-
dotes. Longa vida!

Noventa anos de Seminário Maior

bloco de apontamentos

FERNANDO MIGUEL SILVA
[ Diretor ]
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Freiria, as eleições e as mentiras
Durante o período eleitoral publiquei dois arti-
gos, numa análise sobre os candidatos a presi-
dente de Junta. Tudo o que foi escrito foi ba-
seado numa recolha de dados e documentos,
mais informação recolhida em testemunhos di-
versos.

Na edição do jornal Badaladas de 17 de
setembro, numa narrativa do então candidato
e agora reeleito presidente, Pedro Bernardes
começa por afirmar que o seu bom nome foi
atacado diversas vezes, o que muito lhe custa-
va, mas que as pessoas já o conheciam para
perceberem que eram injúrias medíocres e fal-
sidades.

Devo lembrar a Pedro Bernardes o seguin-
te: sendo presidente de Junta ocupa um cargo
público, logo está sujeito ao escrutínio público
dentro dos parâmetros legais e não se trata de
qualquer ataque pessoal ou à sua vida priva-
da.

Na parte que me toca, visto que houve
outros textos publicados que não são de mi-
nha autoria, digo ao agora reeleito presidente
da Junta o seguinte: o que publiquei é verdade
e reafirmo, e não vi da parte dele um desmen-
tido, mas sim uma fuga para a frente.

Na continuação da sua narrativa de pro-
paganda o mesmo desfia um rosário de obras
exemplificativas do seu mandato de quatro
anos, onde destaca que ajudou os pais dos
alunos da escola EB1 dos Chãos a reformular
o interior da mesma, instalou um parque in-
fantil, colocou dois portões novos e aumentou
o gradeamento em altura.

Na EB1 da Freiria foi construída uma sala
polivalente, resolveu os problemas de humida-
de e renovou a instalação elétrica. Estas foram
as grandes obras de bandeira dum presidente
de Junta durante um mandato de quatro anos.
(Para críticas medíocres e mentiras, a obra fala
por si).

Continua o agora reeleito presidente a nar-
rar a sua obra sobre a escola EB2,3 da Freiria,
onde afirma que só falaram dum corte de ca-
deado e não falam da obra feita. Pois, o falar
do corte de cadeado para demonstrar exata-
mente a atitude de boicote na luta justa dos
alunos pela sua escola, levada a cabo pelo en-
tão presidente da Junta que se afirma um de-
fensor da mesma.

E continua, referindo que se recorda de
várias reuniões com ministros e secretários de
Estado, pedidas por ele próprio para a reso-
lução das obras. Aqui o meu espanto! Que tão
proeminente presidente de Junta não estivesse
na foto oficial (site da Câmara Municipal) no
dia 24 de julho de 2020 na escola EB2,3 da
Freiria, aquando da celebração do auto de con-
signação da obra, onde foi celebrado o con-
trato para o arranque dos trabalhos entre o fa-
lecido presidente da Câmara, Carlos Bernar-
des, e o responsável da empresa Ruce. (Talvez

que fosse uma cerimónia medíocre, que não
merecia a sua presença).

Continuando ainda no assunto desta es-
cola, onde o agora reeleito presidente afirma
que de 2005 a 2013 nada foi feito e só de
2013 a 2021 é que o assunto foi tratado. Até
aqui está a contradição. Então, se até 2013 na-
da foi feito e depois é que de 2013 até 2021 foi
tratado o assunto, se as obras começaram em
2020. Em que ficamos afinal?

Ainda sobre este tema, visto que é um
assunto que envolve demasiada informação,
da minha parte tenho todo o prazer de publi-
camente debater com o presidente da Junta a
história da EB2,3 da Freiria desde a sua criação
até aos dias de hoje e a intervenção do mesmo
na concretização das obras.

Continuamos na senda das obras deste
autarca onde, segundo afirma, foram efetua-
dos muitos metros de passeios em toda a fre-
guesia. O que lhe faltou dizer foi que a maior
extensão de passeios feitos foi na Sendieira e
não foi obra sua, mas sim da vontade do povo
da Sendieira que se empenhou na sua con-
clusão através do Orçamento Participativo
2018 da Câmara, da autoria de Paulo Esteves.
Noutros lugares essas obras foram pagas pelos
residentes.

Vamos ao Centro de Saúde da Freiria. Na
ótica do presidente agora reeleito resolveu um
problema que foi a falta de médicos, esse tra-
balho é louvável e deve ser sublinhado, mas a
verdade é que só foi resolvido em parte, por-
que quando a única médica falta por doença
ou outro motivo a Freiria continua sem apoio
médico e as instalações estão em alguns sítios
num estado deplorável.

O reeleito presidente relata uma série de
ações por ele executadas, o que num mandato
normal de quatro anos não passa de gestão
corrente da Junta, com pequenas ações pon-
tuais. Continua o reeleito presidente afirmando
que nunca num mandato foram aplicados tan-
tos quilómetros de betuminoso na freguesia.

Esta obra, a que eu lhe dou nome de “ope-
ração camaleão”, para os que não sabem a
que me refiro convido todos a consultar o “jor-
nal Badaladas de 18 de setembro de 2020,
pág. 27” e lá encontram a resposta. Mas quero
responder a esta afirmação do reeleito presi-
dente, que foi uma obra realizada a 30 dias
das eleições, ”assim a promessa foi paga” e a
freguesia ficou com um melhoramento.

Falemos agora de mentiras. Nos textos por
mim assinados e publicados no jornal Bada-
ladas foi tema da minha análise a afirmação do
reeleito presidente que as finanças da Junta
estavam estabilizadas. Eu nesse texto afirmei
que a Junta tinha uma dívida ao banco de cer-
ca de 150.000 euros e tinha outra dívida ao
construtor, segundo informação, de cerca de
150.000, aqui o valor é variável.

Mas fui surpreendido que no texto de apre-
sentação de Pedro Bernardes ele me venha
corrigir na dívida ao banco como sendo de
155.000 euros, então eu pergunto onde estão
as mentiras? Ainda sobre outro tema que o
reeleito presidente diz que resolveu, que foi o
empreendimento urbanístico, aqui quero dizer
a Pedro Bernardes que lhe desejo a melhor
sorte até o problema estar resolvido e tenho
dito.

Outro assunto que falei foi sobre a remu-
neração do presidente da Junta e aqui man-
tenho tudo o que afirmei, acrescentando ainda
o seguinte: a lei nº 169/99 no seu artigo 27º,
nº 3, alínea a) diz “Pode exercer o mandato em
regime de meio tempo o presidente de Junta
nas freguesias com até 1.500 eleitores”). Até
aqui nada a apontar a Pedro Bernardes, visto
que a Assembleia de Freguesia concordou. O
busílis da questão é que Pedro Bernardes uti-
lizou o articulado da lei para ganhar 612,26
euros e nunca cumpriu a sua parte, que por lei
também diz que tem de cumprir meio tempo
presente na Junta. Então onde está a menti-
ra?

Este assunto é um tema que configura a
levar a outros desenvolvimentos, mas por ago-
ra deixamos assim. Encerro este meu texto du-
ma forma algo desiludido, pois de toda a aná-
lise e história que tenho feito à freguesia da
Freiria o que encontro refletido nos dias de
hoje é, exatamente, o mesmo provincianismo
obtuso na forma como são dirigidos os desti-
nos desta terra.

O mesmo que encontrei nos registos da
freguesia no início do século XX e que vai dei-
xando a Freiria no contexto do concelho de
Torres Vedras na cauda de todas as freguesias,
como tem acontecido ao longo dos tempos.

JOSÉ DE CARVALHO
[ Autor da monografia da freguesia de Freiria ]

…o que encontro refletido nos dias
de hoje é, exatamente, o mesmo

provincianismo obtuso na forma
como são dirigidos os destinos desta

terra.

Homenagem dos
empregados ao
ex-presidente
Carlos Gomes
Caro senhor ex-presidente
Já sentimos saudade,
Nós o admiramos sinceramente
Pelo seu sacrifício e boa vontade.

Do vosso trabalho feito
No seu dia após dia,
Trabalho bem feito
Que fez na nossa freguesia.

Trabalhou de sobremaneira
Com a sua respetiva simpatia,
Para São Pedro da Cadeira
Nos lugares da nossa freguesia.

Doze anos de presidência
Deveras incansável,
Com rigor e competência
Foi um presidente formidável.

De ímpares qualidades
Atento e servindo a população,
O povo lhe deseja felicidades
Senhor Carlos a nossa gratidão.

Pela sua dedicação
O nosso sincero agradecimento,
De alma e coração
Vai o nosso reconhecimento.

Vamos uma vez mais saudar
Nós todos boas almas,
Agora a terminar
Vai uma grande salva de palmas.

Obrigado ex-presidente amigo
Da obra que fez na nossa autarquia,
Lhe está muito agradecido
Todo o povo da nossa freguesia.

Não é estar a ser elegante
Para si senhor ex-presidente,
Foi um autarca brilhante
Um grande dirigente.

Pois nós como empregados
Nem conseguimos descrever,
Por si fomos bem tratados
Aqui estamos a lhe agradecer.

LUÍS CARLOS RUIVO DOS SANTOS
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Uma volta pela cidade - 2
Por culpa minha algumas notas sobre a organi-
zação urbana da cidade não foram explicitadas
no artigo aqui publicado no dia 8 deste mês.
Assim, ainda que brevemente, três notas sobre
o assunto.

”Pé direito”
A primeira para manifestar a minha concor-

dância com a crítica que Carlos Miguel faz à
redução para dois pisos dos edifícios habitacio-
nais da zona do IVV (Rua Cândido dos Reis).
Dificilmente a norma convidará os proprietários
à reconversão dos armazéns em habitação.

Os quatro pisos tornam, sem exagero, o
investimento mais convidativo, sem deixarem
de corresponder à altura dos armazéns que lá
existem. A largueza da rua suporta muito bem
esse aumento de volumetria, tornando o acesso
às residências mais confortáveis com elevador,
além de largos passeios.

Zona de grandes superfícies
A segunda para expor as minhas reservas

perante o que, na área confinante de Arenes,
Carlos Miguel chama de “área da cidade multi-
funcional, onde após a construção do centro co-
mercial se instalou o comércio de maior dimensão”.

Estou convicto que tal implantação teve um
enorme impacto sobre a diminuição e menor
rentabilidade da atividade comercial do centro
da cidade. Em troca a Câmara obteve um edifí-
cio de arquitetura original (o Museu do Ciclis-
mo que lá está instalado é do que de melhor se
fez nas exposições recentes).

Os autarcas gostam de homenagear o vi-

nho, porém foi o comércio que desde a década
de 60 fez o sucesso da cidade, bem como a
metalomecânica e a cerâmica. Bem pode a Câ-
mara instalar cartazes a apelar ao consumo no
comércio tradicional. Quem desiste de se dirigir
a um destino com espaço de estacionamento
garantido e gratuito?

Na cidade o comércio definha crescente-
mente, reduzido à atividade de proximidade:
cafeteria, restauração, panificação e pouco mais.
Ademais, as grandes superfícies comerciais ins-
taladas pagam impostos no concelho da sede,
quase sempre Lisboa.

O modelo de concentração aceite para Tor-
res Vedras foi implantado na periferia de muitas
cidades portuguesas, beneficiando os compra-
dores dos terrenos do baixo custo, apoiando o
seu lucro posterior. Mas não tem que ser assim:
Aveiro tem um centro comercial (Forum) com
estacionamento, bem no centro da cidade; Cal-
das da Rainha fez algo de semelhante, disper-
sando grandes superfícies pela periferia.

Não recordo quem o fez mas julgo que foi
alguém com ligações ao PS, que há anos suge-
riu a instalação de um centro comercial e admi-
nistrativo nos terrenos das escolas do 1º ciclo do
ensino básico da Rua Henriques Nogueira à
Cesar Lucas. Bem ganhariam as escolas com
uma modernização dos espaços noutra implan-
tação em qualidade de ensino/aprendizagem,
além de acessibilidade simultaneamente, reno-
vando a procura do centro urbano.

Posto de Informação Turística: de cá para lá;
de lá para cá

A terceira para confessar a minha perplexi-
dade perante a recente reformulação do Posto
de Informação Turística (PIT), requalificado no
início do milénio sob a direção, exatamente, dos
arquitetos que ofereceram os esboços para o
Centro Interpretativo das Linhas de Torres no
cocuruto do Monte da Forca.

Os arquitetos, eles próprios, desenharam os
acessos ao PIT, por assim dizer, do Largo da Ha-
vaneza, criaram mobiliário original de exposi-
ção, suportes informáticos, montras de exposi-
ção, etc, e mantiveram o grande painel de fun-
do, intitulado «Saída da Infanta Dona Leonor
desta vila de Torres Vedras, em 1451».

Essa filha de Dom Duarte foi imperatriz da
Áustria e, conforme a pintura retrata, daqui saiu
para o casamento real - aliança entre Estados -
que não deixa de ser historicamente significa-
tiva e percursora destes tempos de União Euro-
peia. 

A Câmara, no mandato que cessou, pro-
cedeu à relocalização do PIT nos Paços do Con-
celho, isto é, no destino dos visitantes, em vez
da zona de acolhimento onde estava há déca-
das (também mudou os dísticos informativos
dos monumentos colocados após 2005, que
duraram um nada).

No Posto de Informação Turística inicial en-
cheram as paredes de estantes para expor vi-
nhos e afins, destruindo a imagem anterior, de-
monstração de que nem os seus, a maioria da
Câmara cessante, respeita (a arquiteta Castelo
Branco foi vereadora eleita pelo PS).

Como seria de esperar, essa opção ilógica
não poderia funcionar bem e o PIT voltou à loja

“da Havaneza”, que manteve a exposição, pres-
tando uma primeira imagem desinteressante de
Torres Vedras aos turistas. O afã com os vinhos
foi tal que até implantaram uma enoteca no
Teatro-Cine. Como se estivessem à espera que,
depois de um espetáculo, os torrienses trouxes-
sem uma garrafinha na mão (e a Garrafeira São
Pedro ali tão perto! Deve ser um novo modelo
de parceria público-privada).

Assinalo que uma publicação da Comissão
Vitivinícola da Região de Lisboa - Guia de Eno-
turismo, Cidade Europeia do Vinho 2018, Torres
Vedras e Alenquer - regista 10 marcas de vi-
nhos em Torres Vedras e 16, quase o dobro, em
Alenquer.

Confesso que estou sumamente expectante
quanto à entrada de Dulcineia Ramos na ve-
reação, autora das 63 medidas do Plano Estra-
tégico para o Turismo em Torres Vedras, para
apreciar como as vai concretizar! Claro que não
quero ter razão em nada do que escrevo - em-
bora esteja convicto -, tão só mostrar como a fal-
ta de massa crítica, na sociedade e nos órgãos
autárquicos, nos empobrece.

JORGE RALHA

PromoTorres com prejuízo de 250 mil euros e dívidas
aos funcionários
Nas contas de gestão de 2020 entregues aos
deputados municipais em maio deste ano cha-
mou-nos a atenção a existência de uma dívida
na ordem dos 280 mil euros. Desta, 117 mil
para subsídios de férias e direitos dos trabalha-
dores, ainda não pagos na altura da entrega do
documento.

Isto é preocupante, quando se sabe que
existe uma prestação de serviços que a Pro-
moTorres faz à Câmara, nomeadamente o apoio
de assistentes operacionais para o funcionamen-
to de locais como: Edifício Multiusos; Paços do
Concelho; Parques da Várzea e do Choupal;
Biblioteca, Teatro Cine, Museu, Castelo, Fábrica
de Histórias, Loja do Cidadão, Posto de Turismo
e outros, num total de 15 locais. Serviço que a
autarquia paga.

Esses funcionários da PromoTorres são indi-
ferenciados e não ganham tanto como um as-
sistente operacional que a autarquia contratas-
se. Para além disso, quem tem funções especia-
lizadas como fiscalização não tem carreira e ga-
nha o mesmo, nalguns casos, há 10 anos. A au-
tarquia usa esses funcionários a troco de uma
cedência, mas se os tivesse de contratar pagava
mais. A PromoTorres, para além de tudo o resto,
cede mão-de-obra mais barata à Câmara, numa
situação muito questionável.

Isto levanta questões preocupantes do foro
laboral, o que, a juntar aos problemas financei-

ros, coloca em causa a gestão e a forma como
também se “agilizam” as relações laborais. Pela
primeira vez no mandato que agora terminou
as contas da PromoTorres não foram agendadas
para análise na Assembleia Municipal, como
sempre aconteceu, nem esteve presente o seu
responsável para esclarecer os deputados. O
não agendamento desse tema melindroso para
a Câmara deu-se precisamente quando a em-
presa dá um prejuízo recorde de quase 250 mil
euros, em vésperas de eleições autárquicas.

Uma gestão questionável, onde a pandemia
não explica tudo

Em relação às contas, o estacionamento
rendeu menos 33%, baixando dos esperados
670 mil euros em 2019 para 448 mil. A despe-
sa com funcionários rondou um milhão de eu-
ros. Acresce uma rubrica de horas extraordiná-
rias de 21 mil euros, num ano em que não se
realizaram a maior parte dos eventos. Nas re-
ceitas, o volume de negócio total é de um mi-
lhão e 663 mil euros, menos 20% que no ano
anterior, mas mesmo assim este volume é equi-
valente ao volume de negócios de 2016 quando
não havia prejuízo.

Os contratos programa para os eventos,
que representam normalmente transferências
de 600 mil euros, este ano foram de 345 mil. A
Câmara não fez as transferências diretas aos

eventos que não se realizaram, mas depois aca-
ba por ter de cobrir um saldo negativo de ges-
tão. Como resultado, temos prejuízo pelo tercei-
ro ano, com um saldo negativo de 248 mil euros,
mais 200 mil de prejuízo que no ano anterior.

Não havendo forma de suprir os compro-
missos, as dívidas e despesas, pelo que, de acor-
do com a lei, a Câmara como único acionista vai
ter de cobrir essa verba. Todo o prejuízo da
PromoTorres tem de ser reposto pela autarquia,
independentemente do dinheiro que já trans-
fere por diversas formas.

A pandemia não explica tudo, por exemplo,
a exploração do Mercado Municipal e do respe-
tivo parque subterrâneo sempre deram prejuí-
zo. Já em 2018 foi de 52 mil euros e agora é de
60 mil. Portanto, o Mercado Municipal só dá
prejuízo na exploração e a autarquia paga à ca-
beça 170 mil euros para a exploração.

Também a atividade de fiscalização sempre
deu prejuízo de mais de 200 mil euros desde
2018, sem falar dos eventos, que só se realizam
com um financiamento direto da autarquia a ca-
da um deles, em vez de serem redimensiona-
dos. 

O estacionamento e mobilidade em geral
passaram a ser uma grande fonte de financia-
mento da PromoTorres (este ano com 782 mil
euros), tendo ficado evidente nestas contas a
necessidade de cobrar estacionamento durante

a pandemia e no confinamento, pois sem essas
verbas tornava-se insustentável a sobrevivência
da empresa. Só porque não foi cobrado por
dois meses já se declara quebra de receita.

Toda esta situação levanta questões sobre o
crescimento, a gestão e o objeto da empresa
municipal e se esse crescimento não represen-
tará, cada vez mais, um peso para os contri-
buintes. Tudo isto deveria interpelar a autarquia
e todos nós, no sentido da PromoTorres ser
muito bem repensada e redimensionada, de
forma a ser minimamente sustentável e exercer
a sua função essencial.

Das entrevistas dadas pelos candidatos à
Câmara foi consensual que é necessário re-
pensar a PromoTorres, a sua gestão e os seus
objetivos, ficamos à espera que essas intenções
se concretizem.

JORGE HUMBERTO
[ Dirigente do Bloco de Esquerda de Torres Vedras ]
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Exposição de obras da
Coleção António Cachola
até dezembro

A «Queda de um Anjo»
apresentado no Teatro-Cine
de Torres Vedras

O futuro comunitário
e patrimonial

Diferentes organizações sociais definem não apenas as dinâmicas internas de cada
grupo a nível interpessoal, mas as suas práticas constituintes, nomeadamente as
suas práticas de produção de conhecimento.

É importante que estejamos atentos aos diferentes modos de organização
social que vemos surgir e, mais importante, o que essa emergência denuncia: ne-
cessidades que pedem respostas e que são fruto dessas novas organizações so-
ciais.

Torres Vedras tem vindo a dedicar-se a um processo de promoção e pre-
servação cultural que tem tido uma expressão particular ao longo desde ano e
que deve ser destacada. Aqui referimos dois momentos: a inauguração do Museu
do Ciclismo Joaquim Agostinho e a exposição “LU.GAR.CONTADO - Tradição
Oral, um património vivo”.

No passado mês de agosto foi inaugurado o Museu do Ciclismo Joaquim
Agostinho. Espaço que preserva, em primeiro lugar, a memória e o legado de
Joaquim Agostinho. Mas espaço que faz mais do que isso ao destacar positiva-
mente a modalidade do ciclismo e ao conferir a essa mesma prática uma posição
de relevo, no qual se afirma uma prática a proteger e preservar.

Num momento de transição, não ape-
nas de organizações sociais mas de pa-
radigmas de mobilidade, é relevante que
o ciclismo seja destacado. Torres Vedras,
tal como o resto do país, tem tido uma
adição de ciclovias. Essas alterações estão
em conformidade com os objetivos euro-
peus e, mais importante, com novas prio-
ridades sociais e planetárias.

O aumento das ciclovias e a subse-
quente redução de transportes automó-
veis individuais são decisões fundamentais
na constituição de um futuro, antes de
mais, habitável e num futuro assente num
respeito e equilíbrio ecológico e ambiental. Num futuro sustentável, entre nós e
os que connosco coabitam o mesmo espaço.

Respeito e preservação são os aspetos basilares a partir dos quais se torna
possível um desenvolvimento sustentável. A preservação do património imaterial
é, por esse motivo, fundamental. A quase hyper valorização do material descura
por vezes o imaterial.

A exposição “LU.GAR.CONTADO - Tradição Oral, um património vivo” na
Fábrica das Histórias -Casa Jaime Umbelino é por isso um exemplo do tipo de
práticas que devemos promover e preservar. A manutenção e partilha das his-
tórias e contos preservados constituem uma prática cultural fundamental.

Ações de preservação do património imaterial como esta permitem que a
comunidade local trabalhe entre si, que faça a manutenção do património local e
que mantenha um conhecimento claro do legado histórico e cultural pela qual é
constituída.

Tanto o “elogio” do ciclismo e da mobilidade leve como a preservação do
património local imaterial contribuem para uma interdependência comunitária.
Interdependência que reconhece a necessidade de uma aproximação e coope-
ração coletiva e que coloca em segundo plano a tão prevalente atuação indivi-
dualista.

É através destas mesmas ações de preservação de legados culturais e práticas
de produção de conhecimento que se torna possível um desenvolvimento e
evolução sustentável. É a partir destes que devemos considerar e construir os tipos
de governação, de organizações sociais e práticas coletivas que fazem sentido
para nós em 2021 e de 2021 em diante.

JOÃO MATEUS
[ Investigador independente ]

«Entre paredes: futuros» é a exposição que está
patente na Paços - Galeria Municipal de Torres
Vedras até ao dia 4 de dezembro. A mostra, que
reúne um conjunto de obras pertencentes à Co-
leção António Cachola, foi inaugurada no dia 18
de Setembro com a presença do colecionador.

A vereadora da Cultura da edilidade torriense,
Ana Umbelino, explicou que “o projeto expositivo
foi especialmente concebido para a Paços - Galeria
Municipal, sendo único e irrepetível”. A exposição,
para além de tornar acessíveis “obras de uma cole-
ção de Arte Contemporânea notável e singular”,
será complementada com “atividades de media-
ção que oferecem chaves para a interpretação e
apropriação reflexiva dessa instigante exposição”.

Com curadoria de Sara Antónia Matos a mos-
tra é composta por obras de artistas de diferentes
géneros e gerações, que estão instaladas nos
vários espaços da Galeria Municipal. Segundo Sa-
ra Antónia Matos, “a exposição adota a ideia de
um confinamento entre paredes, de certa forma
familiar ao enclausuramento vivido em período de
pandemia. Porém, longe de transmitir a sensação
de catástrofe ou de fim dos tempos, as obras em
exposição parecem propor futuros, melancólicos
mas também visionários”.

A Coleção António Cachola começou a ser
construída no início da década de 1990 e reflete
os últimos 25 anos da criação artística visual rea-
lizada por artistas portugueses.

A Companhia João Garcia Miguel leva ao palco
do Teatro-Cine de Torres Vedras hoje dia 22, pe-
las 21h30, o teatro «Queda de um Anjo». Segun-
do refere o diretor daquela companhia, João Gar-
cia Miguel, a propósito desse espetáculo o mesmo
insere-se “num gesto mais vasto de investigação
sobre ‘A Arte de Ser, Pensar e Sentir’, que tem co-
mo fundo as geografias portuguesas: sejam elas os
territórios, as singularidades e universalismos, a lín-
gua, os afetos e mitologias.

É uma extensão das relações entre o homem e
as naturezas: a sua natureza e a natureza que o
envolve e as suas reciprocidades, portanto. Neste
caso as crónicas, os contos e novelas curtas, a bio-
grafia, as ideias de Camilo Castelo Branco serão a

paisagem por onde circular e sobre a qual vamos
erigir a nossa criação”.

Ficha técnica

Texto: João Garcia Miguel, reescrito a partir dos
originais de Camilo Castelo Branco
Direção e espaço cénico: João Garcia Miguel
Interpretação: Sara Ribeiro
Criação e interpretação musical: Vítor Rua
Assistência de encenação: Mariana Ballardin
Figurinos: Rute Osório de Castro
Direção técnica: Roger Madureira
Direção de produção: Georgina Pires

DR
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Talvez seja um pouco exagerado falar de “monografia” para
referir um manuscrito que sistematiza várias informações sobre
a História e o Património de Torres Vedras. Mas existe nesse
documento uma primeira tentativa de organizar um conjunto
de informações históricas sobre o concelho, atitude que é pio-
neira em relação à História local deste concelho.

Referimo-nos ao manuscrito intitulado «Livro de Notícias Va-
rias, composta por hum vario autor. Anno de 1729», que esteve,
primeiro, depositado na Biblioteca Municipal de Torres Vedras e
se encontra actualmente à guarda do Arquivo Municipal.

Quando consultámos pela primeira vez esse manuscrito, em
1988, encontrava-se junto um pequeno papel em anexo onde
se indicava que esse “manuscrito foi feito pelo capitão Luiz Botto
Pimentel Corte Real e pertencia ao sr. Augusto Botto Pimentel,
morador na casa da Ribeira, na Bulegueira, que em 1926 o
mostrou a Júlio Vieira”.

Essa anotação, datada de 26 de Maio de 1976, era assinada
pelo conhecido arqueólogo torriense senhor Leonel Trindade.
Pouco se sabe sobre a vida do capitão Boto Pimentel. Terá vivido
entre 1684 e 1741, a fazer fé na placa toponímica que se en-
contra na rua baptizada com o seu nome, e pertencia a uma das
mais antigas famílias do concelho ainda hoje existente.

Júlio Vieira afirmou que a família dos Bôtos “em 1729 era
representada pelo capitão Luiz Bôto Pimentel Côrte Real, autor
do manuscrito a que faço referência (…)” e que naquela época
era “vereador mais velho”. Voltando ao manuscrito em causa,
ele foi pela primeira vez mencionado com data e autoria cor-
recta pelo citado Júlio Vieira, na sua «Torres Vedras Antiga e
Moderna», obra editada em 1926.

Contudo, na 2ª edição da obra de Madeira Torres, «Des-
cripção Historica e económica da villa e termo de Torres-Ve-
dras», publicada em 1862, os seus editores e anotadores, dr.
José António da Gama Leal e bacharel José Eduardo Cezar de
Faro e Vasconcelos, referem-se amiudadas vezes a uma “me-
mória” de 1734, que nos parece ser o mesmo documento a que
nos estamos a referir.

Comparando as informações por eles atribuídas à tal me-
mória de 1734 com as informações do «Livro de Notícias Vá-
rias» de 1729 elas são, na grande generalidade, coincidentes.

Isto leva-nos a colocar duas hipóteses:
- ou aqueles editores copiaram mal os dois últimos algaris-

mos do rosto do manuscrito, o que é perfeitamente possível
pois a forma como os números 2 e 9 estão grafados podem ser
confundidos com os números 3 e 4;

- ou o manuscrito de 1729 foi uma primeira versão, uma
espécie de “caderno de apontamentos”, que serviu de base para
uma outra versão passada a limpo, com a data de 1734.

Esta última hipótese também é credível já que, em 1734, o
capitão Boto Pimentel ainda estava vivo. Porém, até hoje nunca
foi encontrada qualquer versão datada de 1734. É igualmente
importante analisar o «Livro de Notícias Várias (…)» no contexto
da historiografia característica da época.

Oliveira Marques, no volume primeiro da sua «Antologia da
Historiografia Portuguesa», editada em 1974 pelas Publicações
Dom Quixote, considera que, sendo a historiografia portuguesa
de setecentos dominada por uma “ideologia clerical”, conse-
quência do predomínio eclesiástico na historiografia da época,
marcada pela profusão de “histórias monásticas (…) tradutoras
de uma lamentável ausência de espírito crítico e de uma assom-
brosa guarida à lenda e à patranha”, já se registavam então
alguns progressos na “maneira de redigir a história” marcada

pela influência humanista, concedendo o “documento como fon-
te primeira da história”.

Esta influência provoca na época, apesar do domínio da tal
“história clerical”, um “surto de novos métodos críticos e compa-
rativos com os primeiros passos das ciências auxiliares, a diplo-
mática, a paleografia, a filologia, a arqueologia, a cronologia, etc”,
atitude que se reflecte na historiografia portuguesa.

Apesar deste avanço Oliveira Marques alerta para o facto
“de que o recurso a essas ‘ciências auxiliares’, pelo estado mais
que infantil em que se encontravam ainda, escondia perigos

imensos, entre os quais os de extrair conclusões e fomentar hipó-
teses a partir de dados que de verídico nada tinham”.

De facto, o documento por nós aqui recordado revela al-
gumas das novidades que começam a surgir em setecentos,
pois o texto do capitão Boto Pimentel recorre a várias fontes,
citando a sua origem (obras impressas, manuscritos existentes
nos arquivos da Câmara, pedras tumulares, etc), mas também
comete alguns erros.

Quanto ao estilo o «Notícias Várias (…)» parece estar mais
de acordo com a caracterização feita por Oliveira Mar-
ques para as narrativas ao estilo medieval que ainda
eram dominantes na época: o documento em causa
apresenta uma “ordenação e abundância desconexa de
factos”, residindo aqui um dos maiores defeitos do ma-
nuscrito.

O manuscrito é um único caderno que se pode
dividir em três partes distintas. Numa primeira parte
intitulada «Reys de Portugal», descreve-se, resumida-
mente, a vida dos nossos monarcas desde Afonso Hen-
riques até Dom João V, com pouco interesse. Numa
segunda parte, que é aquela que nos interessa, reú-
nem-se, de forma desordenada, várias informações so-
bre Torres Vedras, sendo a partir desta parte que o
autor começou a numerar as páginas do caderno.

Finalmente temos uma terceira parte de aponta-
mentos dispersos, uma descrição da evolução e valor
das moedas portuguesas, onde aparecem dados dis-
persos sobre História Universal e de Portugal sem nada
de relevante. Contudo, no meio dessas notas dispersas,
semeadas no conteúdo genérico desta terceira parte,
encontram-se mais algumas informações sobre Torres
Vedras.

Um dos aspectos a valorizar neste conjunto da
apontamentos sobre Torres Vedras é o facto de eles
terem sido escritos antes do incêndio do cartório da
Câmara, em 1745, e do efeito devastador do terramoto
de 1755, pelo que neste ensaio de monografia se en-
contram transcritos, em primeira mão, documentos de-
saparecidos na voragem dos referidos e trágicos acon-
tecimentos, como é o caso, por exemplo, de uma carta
de Dom Afonso IV, integralmente citado neste docu-
mento, sobre a doação de uma vinha.

Há ainda a tentativa de reproduzir graficamente símbolos
e letras de sepulturas, lápides e brasões, alguns já desapare-
cidos. Seria interessante editar e tornar acessível ao público
torriense este documento anotado criticamente, mais por cu-
riosidade do que pela novidade, pois, o que de mais importante
nele se encontra já foi usado por Júlio Vieira e pelos anotadores
da 2ª edição da monografia de Madeira Torres nas obras já
citadas.

Nota: o autor escreve segundo a antiga ortografia.

VEDROGRAFIAS
Torres Vedras e a História (breves apontamentos, esboços,
documentos, efemérides, estudos, fotografias, notícias...)

POR: VENERANDO ASPRA DE MATOS

Data de 1729 a mais antiga
“monografia” sobre Torres Vedras

“Rosto” do documento citado

Reprodução de uma das páginas do documento
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DD
Rota das Adegas a 7 de novembro

No próximo dia 7 de novembro realiza-se a 17ª edição do passeio de
BTT denominado Rota das Adegas, em Torres Vedras, com partida e
chegada junto ao Museu Joaquim Agostinho. Pelo caminho serão visitadas
as adegas do concelho. Inscrições: www.queroir.pt/rotadasadegas.

desporto@badaladas.pt

Futebol distrital:
Coutada perde em
Lisboa
Na quinta jornada da 1ª
Divisão Distrital, a equipa da
Coutada perdeu no campo do
Oriental por 3-0 e continua
ainda à procura da sua melhor
forma, já que soma quatro
derrotas e está em zona de
descida de divisão, em 15º
lugar da classificação.
Na 2ª Divisão Distrital, a turma
dos Arneiros foi perder no
campo do Vila Franca do
Rosário por 1-0 e está em 11º
lugar. A Série 1 da 3ª Divisão é
a que tem mais equipas do
concelho de Torres Vedras: o
Sobreirense perdeu a
oportunidade de liderar o
campeonato ao empatar a zero
em casa com o Barril e o FC
São Pedro derrotou em casa o
Bragadense por 3-1 subindo à
sétima posição. Destaque para
o Monte Agraço FC, que
venceu em casa o Alenquer e
Benfica por 2-1 e ocupa o
segundo lugar da classificação,
empatado com o Sobreirense.
O jogo entre A dos Cunhados
e Ericeirense B foi adiado.

Hóquei em patins:
equipas da Física
Seniores: Física, 7 - Biblioteca,
4. Sub19: Física, 1 - Paço
d’Arcos, 9; Alcobacense, 6 -
Física, 9. Sub17: Turquel, 3 -
Física A, 2; Física B, 6 -
Alcobacense, 1. Sub13: CACO,
1 - Física, 14. Benjamins: Física
A, 10 - HC Sintra, 0; Física B, 8
- Oeiras A, 3. Escolares: Física
A, 3 - Oeiras A, 10; Física B, 2 -
Oeiras B, 4.

Basquetebol:
equipas da Física
Seniores masculinos:
Marinhense, 70 - Física, 63.
Seniores femininos: Física, 78 -
Rio Maior, 39. Sub16:
SIMECQ, 40 - Física, 78.

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

O Torreense eliminou da Taça de Portugal o Fafe,
equipa que milita também na Liga 3, mas na Série

A (Zona Norte), onde ocupa o quinto lugar apesar
de ter apenas uma derrota. A partida do passado
domingo não foi nada fácil para a turma torriense,
que se viu a perder desde muito cedo e depois
enfrentou o anti-jogo do adversário perante a pas-
sividade do árbitro.

No começo o Fafe esteve melhor e o Tor-
reense encontrou muitas dificuldades para impor
o seu jogo. O primeiro remate com perigo surgiu
precisamente dos visitantes, que chegaram à van-
tagem aos 11 minutos. Bom passe de João Santos
a isolar Léo Teixeira, que sozinho frente ao guar-
dião Carlos Henriques não desperdiçou. Aos 35
minutos novo lance parecido, desta vez com João
Santos a aparecer isolado na cara do guarda-redes
da casa mas desta vez esteve muito bem Carlos
Henriques, a defender para canto.

Depois deste lance e até ao intervalo o Tor-
reense alcançou finalmente o domínio da partida,
empurrando o Fafe para o seu reduto. O segundo
tempo foi todo dos homens da casa, face a uma
equipa que preferiu segurar o resultado com mui-
tas simulações na tentativa de “queimar” tempo,
atitude à qual o árbitro demorou a reagir até final-
mente começar a sancionar essa estratégia com
cartões amarelos.

A segunda parte começa precisamente com
um grande momento de futebol, num remate em
pontapé-de-bicicleta de Mateus, obrigando Danny

à defesa da tarde. As ocasiões de golo sucediam-
-se para o Torreense, primeiro num grande rema-
te de Cícero a rasar a trave da baliza, depois uma
boa oportunidade para Frédéric Maciel e ainda
um bom remate de Diego Raposo ao poste e na
recarga João Victor quase marcava não fosse a
excelente intervenção de Danny.

Um jogo de nervos e o Torreense quase eli-
minado da Taça, até que já nos descontos Danny
faz falta sobre Guilherme Oliveira e Rui Silva
converte com êxito a grande penalidade, empa-
tando a partida e levando a decisão para o pro-
longamento. Na meia hora extra, com o Fafe re-
duzido a 10 elementos por expulsão de Danny no
lance do penálti, Chico faz falta sobre João Victor
e novo penálti a favor do Torreense, aos 106 mi-
nutos. Porém, estava escrito que as coisas não se-
riam fáceis e Frédéric Maciel permitiu a defesa do
guardião Rui Nibra (que entrou para a baliza do
Fafe numa substituição forçada). Ficou tudo adia-
do para o desempate por penalidades máximas e
aqui o Torreense conseguiu enfim o objetivo de
passar à eliminatória seguinte. Pelo Fafe, Didi e Rui
Areias atiraram por cima da baliza e Carlos Hen-
riques defendeu o remate de Bruno Alves, só o
“capitão” Paulo Monteiro marcou. Do lado do Tor-
reense, João Cardoso falhou o penálti, mas Diego
Raposo, João Victor e Pedro Marques não falha-
ram.

Futebol: Taça de Portugal (3ª eliminatória)

Até à última gota de suor!
DR

Terminou bem para o Torreense um jogo que durou mais de três horas

             



23BADALADAS | 22 outubro 2021 desporto

DUARTE COELHO

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

A equipa de voleibol de juvenis femininos da
Escola Madeira Torres, atual campeã nacional,
participou na 39ª edição do prestigiado torneio
internacional de sub19 Cornacchia World Cup,
em Pordenone, Itália, e obteve o terceiro lugar,
sendo a primeira equipa portuguesa da histó-
ria a chegar ao pódio daquela conceituada com-
petição. Já este mês, dias 9 e 10, o voleibol da
Madeira Torres organizou também a oitava edi-
ção do torneio Torres Vedras Volei. A propósito
do acentuado crescimento da modalidade na-
quela escola torriense, falámos com o respon-
sável pelo sucesso dessa atividade, o professor
Carlos Capela.

Como é que tem sido este crescimento
do voleibol da Madeira Torres até agora?

Nós começámos com duas atletas. Depois
criámos no primeiro ano uma equipa só para o
Desporto Escolar. Fomos crescendo, foram apa-
recendo mais alunas que queriam jogar volei-
bol, na altura só do secundário, e a partir de
determinado momento, como essa geração já
tinha alguma qualidade, criámos um nível de
competência muito elevado para aquilo que são
as equipas do Desporto Escolar.

Ou seja, a equipa já tinha demasiada
qualidade para competir só no Desporto Es-
colar e dá o salto para o desporto federado?

Foram os pais, numa reunião, também com
a Câmara Municipal através da então verea-
dora Laura Rodrigues e o Rodrigo Ramalho,
que nos convenceram a avançar para o projeto
federado. Queriam uma modalidade feminina e
uma nova oferta desportiva de qualidade. En-
tão fomos crescendo, num trabalho de parceria
com a Escola de S. Gonçalo e o professor Dario,
e começámos a ter equipas muito fortes a lutar
por títulos regionais e nacionais.

Mas nessa altura o voleibol não era mui-
to conhecido em Torres Vedras e certamente
não havia muitas atletas…

Faltava-nos massificar a modalidade aqui
no concelho, porque a modalidade era pratica-
mente desconhecida. Nós angariávamos meni-
nas para jogarem connosco e elas tinham von-
tade, mas ainda tínhamos equipas muito curtas
e sabemos que quanto mais novas começarem
melhor. Com a entrada da professora Susana
Maia aqui para a Escola Madeira Torres foi pos-
sível criar algo que eu já tinha pensado há al-
gum tempo, e também com a ajuda do profes-
sor Augusto Aniceto: uma articulação com o
nosso primeiro ciclo do agrupamento, o que
permitiu que nós começássemos a fazer ativi-
dades para mais de 600 alunos.

E assim cresceu significativamente a base
de recrutamento?

De repente passámos de um universo de
perto de 30 atletas para 120 ou 130, porque só
de escalões minis de primeiro e segundo ciclo o
aumento foi enorme. Aquele objetivo que nós
tínhamos de massificar foi atingido.

A própria modalidade passou a ser mais
conhecida em Torres Vedras, ou não?

Neste momento em Torres Vedras já se vive

muito o voleibol. Criámos aqueles equipamen-
tos com uma cor que chama a atenção e quem
vê as manchas de rosa-choque pela cidade já
sabe que são as meninas do voleibol da Ma-
deira Torres. Agora temos uma responsabilida-
de grande de manter a qualidade, o número de
atletas elevado e conseguir estar no topo, que é
a parte mais difícil.

A pandemia causou alguns problemas
nesse percurso?

Houve três ou quatro jogadoras mais velhas
que acabaram por desistir, mas acreditamos
que ainda vão voltar. Neste momento estamos
muito fortes, com títulos nacionais e regionais,
com atletas nas seleções nacionais e somos ex-
tremamente respeitados a nível nacional. Acho

que o mais difícil era termos um clube com uma
dimensão local, porque já tínhamos dimensão
regional e nacional.

E dimensão internacional, porque recen-
temente ficaram em terceiro lugar num tor-
neio prestigiado em Itália. Que balanço faz
dessa viagem?

Sim, é verdade. É isso que nós queremos,
que as nossas jogadoras tenham experiências
internacionais. O voleibol aqui está muito atra-
sado relativamente a outros países. Em alguns o
voleibol é o desporto número um, como na Po-
lónia, por exemplo.

A nossa prestação na Itália foi muito boa. O
torneio Cornacchia World Cup tem cerca de 40
anos, é um dos mais prestigiados da Europa.

Costuma ter seleções nacionais e muitas equi-
pas italianas que são das mais fortes do mundo.
Estava marcado um ano e tal antes da pande-
mia e já nem fomos com o grupo que inicial-
mente estava previsto, mas fomos igualmente
com um grupo muito forte, com as nossas cam-
peãs nacionais, e as coisas correram todas muito
bem. Só tivemos uma derrota contra uma
equipa que tem jogadoras profissionais sub18 e
uma média de altura de 1,85m, mas mesmo
assim foi um jogo equilibrado até nós termos
quebrado fisicamente.

Uma experiência gratificante, portanto?
Foi um momento incrível de voleibol e tam-

bém social. De certa forma podemos dizer que
já foi atingida uma certa dimensão internacional
e já recebemos o convite para irmos ao mesmo
torneio, na Páscoa, o que é um orgulho muito
grande, porque é seletivo e se não tivermos
qualidade eles não aceitam. Já solicitámos al-
guns apoios. A Câmara Municipal tem sido ex-
cecional e muito tem feito por esta modalidade,
que muito agradecemos, assim como a direção
do agrupamento, a professora Rita Sammer tem
sido incrível.

E este torneio da Madeira Torres tam-
bém correu bem?

Este é um torneio que vai na oitava edição.
Era para as nossas jogadoras aprenderem e nas
primeiras duas ou três edições ficámos sempre
em último, porque na altura estávamos a come-
çar. Fomos evoluindo e passámos a ser nós a
ganhar praticamente todos os títulos. Este ano
foi a retoma, porque foi interrompido, esta edi-
ção era para ter sido o ano passado. Neste mo-
mento é o torneio de formação mais prestigiado
da zona sul, vêm cá as melhores equipas. O
nosso objetivo é ter um torneio competitivo,
bem organizado e de preferência ganhar, por-
que faz parte da nossa matriz jogar para ga-
nhar.

Carlos Capela, coordenador do voleibol feminino da Escola Madeira Torres

“Criámos um nível de competência muito elevado”
DR

Carlos Capela: “Agora temos uma responsabilidade grande de manter a qualidade”

DR

A equipa de juvenis da Madeira Torres é campeã nacional absoluta de voleibol
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Região recebe
Rally de Lisboa
este sábado
Os amantes de ralis da região
podem apreciar ao vivo a
primeira edição do Rally de
Lisboa, que este sábado, dia
20, atravessa vários concelhos,
em especial Sobral de Monte
Agraço, Alenquer e Arruda dos
Vinhos, para além da serra de
Montejunto e também Lisboa,
onde está o centro de
operações.
A primeira classificativa “Arruda
dos Vinhos” arranca às 9h22,
perto da Ajuda, e termina na
Arruda, com duas zonas para o
público, uma na Louriceira de
Cima e outra na interceção
entre a M528 e a N115 sentido
Arruda dos Vinhos. A segunda
classificativa “Oeste Portugal”
parte às 10h10 das Cardosas e
termina em Cadafais. Há várias
zonas espetáculo: na Loja Nova
após cruzamento para as
Cachoeiras, na N115-4 no
sentido Cadafais em direção a
Antas, na localidade de
Corredouras e na Estrada da
Costa.
A PEC3 “Alenquer” começa às
13h04 em Carnota e vai até à
Aldeia Galega da Merceana,
com zonas para o público em
Cabeços, Pipa, Casais da
Marinela e Silveira do Pinto. A
PEC4 é toda ela disputada na
serra de Montejunto, a partir
das 13h57. A PEC5 “Vinhos de
Lisboa” começa às 15h no
cruzamento para a N9-3, um
pouco antes da Casa Santos
Lima, e termina na Setinheira.
Ribafria e Pereiro de Palhaca
são os melhores locais
espetáculo.
A seguir os concorrentes
atravessam a vila do Sobral em
trânsito (fora de competição)
para iniciarem a PEC6 “Sobral
de Monte Agraço” em Cabêda,
às 15h46, seguindo até
Seramena (uma das zonas para
o público) em direção à
Arranhó (outra zona de
público) até à Arruda. A PEC7
“Super Especial Alta de Lisboa”
disputa-se toda na capital, na
Alta de Lisboa, com partida às
17h19 no Alto do Lumiar.

JOAQUIM RIBEIRO
[ joaquimribeiro@badaladas.pt ]

Depois da vitória na ronda inaugural na estreia do
Torreense na Liga Placard em futsal, na segunda
jornada a equipa de Torres Vedras foi ao Fundão
perder com com a Associação Desportiva local
pelos mesmos números, o que coloca a formação
torriense no quinto lugar, com três pontos e os
mesmos golos marcados e sofridos (oito).

A Desportiva do Fundão continua em bom
plano neste arranque de época, somando a se-
gunda vitória em dois jogos realizados, igualando
Quinta dos Lombos, Eléctrico e Sporting com seis
pontos. O triunfo caseiro sobre o Torreense, por
5-3, foi suado, com os visitantes a darem muito
trabalho à turma local. O Fundão marcou cedo,
por Nem, jogador que depois ampliou a vanta-
gem para 2-0 e assistiu Felipe Leite para o 3-0.

Antes do intervalo os homens de Torres Ve-

dras reduziram para 3-1, por intermédio de Djael-
son.

No início do segundo tempo a equipa da casa
chegou ao 4-1, por Mário Freitas, o que colocou
algum gelo na excelente reação do Torreense, a
cair de rendimento nesta fase do encontro, mas
logo voltando à pressão dobre o adversário, numa
atitude que promete muitas alegrias aos adeptos
torrienses. Um erro infantil de Thales possibilitou

o segundo golo forasteiro, por Rafa Félix, jogador
que esteve os 40 minutos em campo, a um mi-
nuto do fim do encontro. Mas o brasileiro redi-
miu-se logo a seguir, fazendo o 5-2. Nos derra-
deiros segundos do jogo ainda houve tempo pa-
ra o terceiro golo do Torreense, novamente por
Djaelson, quando a equipa já alinhava com guar-
da-redes avançado, mas insuficiente para evitar a
derrota.

O Sport Clube União Torreense recebeu o
Prémio Comunicação, relativo ao mês de se-
tembro, que distingue o trabalho desenvolvido
nesta área pelos clubes que participam na Liga
3.

Trata-se de um galardão instituído pela Fe-
deração Portuguesa de Futebol que tem como
propósito premiar os clubes que mais se des-
tacam na comunicação ao longo da tempo-
rada 2021/22. Esta é uma forma que a enti-
dade organizadora criou para promover não
só a marca Liga 3, como também o seu lema
“Puro Futebol” e, claro, o trabalho que é de-
senvolvido por cada um dos clubes premiados.

Marco Castro, diretor de marketing e co-
municação do Torreense e da SMS Brands for
People (agência responsável por toda a co-
municação do SCUT) recebeu o galardão no
Estádio Manuel Marques, entregue por Ro-
mão Afonso, assessor de comunicação da FPF.

Futsal: Liga Placard (2ª jornada)

Derrota ao segundo jogo

Da Federação Portuguesa de Futebol

Torreense recebe Prémio Comunicação

DR

DR

Sévio tenta ultrapassar um adversário do Fundão

Entrega do prémio pela FPF ao diretor de comunicação do SCUT
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futebol profissional.
22/10 - Liga (9ª): V. Guimarães - Marítimo (20h15, Sport
TV1). 2ª Liga (9ª): Ac. Viseu - Varzim, Vilafranquense - Lei-
xões (18h, SportTV+).
23/10 - Liga (9ª): Santa Clara - Famalicão (15h30, Sport
TV2), Tondela - FC Porto (18h, SportTV2), Sporting - Mo-
reirense (20h30, SportTV1). 2ª Liga (9ª): Penafiel - Rio Ave
(11h, SportTV3), Casa Pia - Chaves (14h, SportTV3), FC
Porto B - Farense (15h30, Porto Canal), Benfica B - Acadé-
mica (18h, BTV).
24/10 - Liga (9ª): P. Ferreira - Arouca (15h30, SportTV2),
Vizela - Benfica (18h, SportTV1), Portimonense - Estoril
(20h30, SportTV2). 2ª Liga (9ª): Feirense - E. Amadora
(11h, SportTV1), Nacional - Mafra (14h, SportTV+), Trofen-
se - Sp. Covilhã (19h30, Canal 11).
25/10 - Liga (9ª): Gil Vicente - Sp. Braga (19h, SportTV1),
Boavista - B-SAD (21h15, SportTV1).

futebol nacional.
23/10 - Liga 3, Zona Sul (6ª): U. Santarém - C. Piedade,
Sporting B - Alverca, Real - V. Setúbal.
24/10 - Liga 3, Zona Sul (6ª): Caldas - Torreense (11h,
Canal 11), Ol. Hospital - Amora, U. Leiria - Oriental Dragon.

futebol feminino.
24/10 - Nacional 3ª Divisão, Série H (3ª): Monte Agraço -
Fazendense (15h).

futebol jovem.
23/10 - Sub19: Nacional 2ª Divisão, Série D (8ª): Damaien-
se - Torreense; Distrital 1ª Divisão (4ª): Torreense B - San-
joanense; Distrital 2ª Divisão (3ª): Coutada - Despertar;
Distrital 3ª Divisão (3ª): Tenente Valdez - Monte Agraço,
Arrudense - Ponterrolense, Negrais - Arneiros, Santa Maria
B - São Pedro. Sub14: Distrital 2ª Divisão (3ª): EAS Turcifal
- Torreense, Monte Agraço - Lourinhanense, Carregado -
Janitas.
24/10 - Sub21: Taça Distrital (6ª): Casalinhense - Belenen-
ses, Sobreirense - Alverca. Sub17: Taça Nacional, Série C
(10ª): Torreense - Marialvas; Distrital 1ª Divisão (4ª): Estoril
- EAS Turcifal; Distrital 2ª Divisão (3ª): Torreense B - Car-
regado; Distrital 3ª Divisão, Série 1 (3ª): São Pedro - Pon-
terrolense, Igreja Nova - Casalinhense, Sobreirense - Cada-
val, Mafra B - Arneiros, Pedra - Janitas, Aveiras - Coutada;
Série 2 (3ª jornada): Alenquer - Monte Agraço. Sub15: Na-
cional 1ª Divisão, Série E (8ª): Real - Torreense; Distrital 2ª
Divisão (3ª): EAS Turcifal - Alta de Lisboa, Povoense - São
Pedro; Distrital 3ª Divisão (3ª): Coutada - V. Pinheiro, Ca-
salinhense - Torreense B, Azambuja - Sobreirense.

futebol distrital.
24/10 - 1ª Divisão (6ª): Coutada - Damaiense. 2ª Divisão
(6ª): Arneiros - Sanjoanense. 3ª Divisão (6ª): Recreio - A
dos Cunhados, Ericeirense B - Monte Agraço, Alenquer -
São Pedro, Bragadense - Sobreirense.

futsal.
23/10 - Liga Placard (4ª): Fundão - Sporting, Sp. Braga -
Azeméis, Viseu 2001 - Benfica, Modicus - Q. Lombos,
Leões P. Salvo - Candoso. Distrital 1ª Divisão (7ª): Sp. Tor-
res - JOMA (19h). Distrital 2ª Divisão (7ª): Aldeia Gran-
dense - Frassati (20h30).
24/10 - Liga Placard (4ª): Eléctrico - Torreense, Portimonen-
se - Nun’Álvares.

hóquei em patins.
23/10 - 2ª Divisão, Zona Sul (4ª): Benfica B - Física.

agenda desportiva

EUNICE FRANCISCO
[ eunicefrancisco@badaladas.pt ]

Manuel Teixeira é o novo presidente da direção do Spor-
ting Clube de Torres Vedras. Tomou posse no passado dia
15, numa cerimónia simbólica, que contou com a presença
da presidente da Câmara, Laura Rodrigues. O dirigente
pediu “o apoio de todos”, para “catapultar o Sporting Torres
para o lugar onde achamos que deve estar”.

O tempo agora é de “arrumar a casa”, volvidos que
estão quase dois anos de pandemia, para em janeiro apre-
sentar aos sócios um plano de trabalho em Assembleia Ge-
ral. O novo presidente adiantou desde já que o clube quer
“servir os torrienses” em todas as modalidades e em todas
as categorias, dinamizar as suas instalações e divulgar as

suas atividades junto da comunidade mais jovem.
Os novos órgãos sociais do Sporting Clube de Torres

para 2021/2023 ficaram assim constituídos:
Assembleia Geral - António Carneiro (presidente), Fran-

cisco Caseiro (vice-presidente) e João Martins (secretário).
Conselho Fiscal - Vítor Marques (presidente), Vítor Rodri-
gues (secretário) e Joaquim Gago (relator). Direção - Ma-
nuel de Carvalho Teixeira (presidente), Nuno Luís Ferreira
Gabriel (vice-presidente), Inês Isabel Castanho Branca Pe-
droso e Helena Carolina Alberto Alves (secretárias), João
Ricardo Marques Canas (tesoureiro), Hugo Miguel Par-
rinha, José Pedro André de Jesus e Fábio Emanuel da Pie-
dade Passos (vocais), Nuno Alberto Ramos Costa Miranda,
José Filipe Aguiar Mota e Hélder José Santos Silva (suplen-
tes).

Teve lugar em Paris, no dia 10, mais uma etapa do AJP
Tour, com a equipa Checkmat a conquistar mais três meda-
lhas para o jiu-jitsu torriense.

O atleta João Moreira finalizou todos os seus adversá-
rios, sagrando-se campeão na categoria de -69Kg da faixa
castanha, Master 1. Por seu turno, Rafaela Rosa competiu
na categoria mista de faixa castanha e preta de -55Kg,

tendo vencido a meia-final por finalização e a final, contra
uma atleta de graduação superior, por decisão do árbitro.
Na faixa preta, na categoria de -69KG, Master 1, Hugo
Miranda foi derrotado na final por pontos.

Os atletas, que treinam na Associação de Educação do
Movimento, participam no próximo dia 30 na etapa por-
tuguesa do AJP Tour, em Matosinhos.

Sporting Clube de Torres tem
novos órgãos sociais

Jiu-Jitsu: torrienses na etapa do AJP Tour em Paris

Checkmat conquista três medalhas

EF

Manuel Teixeira é o novo presidente

DR

Comitiva torriense que competiu em Paris
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Euromilhões de sexta
21  26  31  34  49  +  2  5

M1lhão
XXX 39267

Euromilhões de terça
4  20  36  40  41  +  1  6

Totoloto de sábado
3  16  24  41  46  +  12

Totobola
122  121  2X2  2XX1

Super 14: Juventus - AS Roma - 1

PP
Frases e pensamentos
“O que está a acontecer no mundo não é só profundamente
imoral, como também suicida”.

NOAM CHOMSKY, TEÓRICO DA LINGUAGEM, PENSADOR E CIENTISTA NORTE-AMERICANO

aniversários

22 de outubro - Vicente da Silva, José Alberto Botelho,
Mário José Serrano, António da Silva Rosa, Maria Laura
Ventura Correia Macieira,  Carlos Alexandre Crisóstomo,
Luís Augusto Afonso Nicolau, António Salavessa Rodri-
gues, Maria Cecília Santos Lourenço, Hugo Daniel Oli-
veira Renda dos Santos, Maria Celeste de Jesus Cordeiro
Costa.
23 de outubro - António Luís Leitão Queirós, Rui José
Prudêncio, Maria Madalena Bernardes de Carvalho, Ál-
varo da Silva, Esmeralda Maria Gomes Ramos, Maria
Espírito Santo Santos Constantino, João António dos
Santos Silva, Maria Dulce Lopes Martins, Maria Hermí-
nia Marques Cunha, Marco António da Cruz Ramos,
Vasco Miguel da Silva Sobreiro, Joaquim Cândido dos S.
Vital, Camila Narciso, Ana Catarina Nunes Pereira, José
António dos Santos da Silva, Marisa Ferreira Santos,
Luísa Joaquina Mota da Silva, Pedro Alexandre da Silva
Vicente, Irene Mota, Marina Alexandre Cordeiro Fernan-
des, Matilde Runa Barbosa.
24 de outubro - Filipa Bacelar Quintela, Fernando da
Silva Pires, Eva Prazeres Valentes, Horácio Martins, José
Luís Prazeres Francisco, Maria da Conceição Mota Vi-
cente Vítor, Carlos Augusto Chagas Torres, Augusto Ma-
nuel Dias de Oliveira Carriço, Maria Laura Gomes Ma-
deira, José Tomás, Laura de Jesus Carvalho, Francisco
Rafael Roque, Joaquim José Esteves Barbosa, Vítor Ma-
nuel Raimundo Lopes Runa, Carlos Humberto Santos
Ferreira, Vítor Manuel Santos Assunção, Francisco Fran-
co Santos.   
25 de outubro - Vítor Luís Duarte dos Santos, Carlos
Rodrigues Marques, Ana Maria Oliveira Meira, Maria do
Rosário da Cruz Ferreira, Segismundo Ventura, Henri-
que Ferreira Severino, Ana Cristina Ferreira Miranda,
Luís Miguel Geraldes Folgada Tapia da Silva, Raquel Ale-

xandra Batista Garcia, Marina das Neves Francisco, José
António Loureiro de Carvalho, Sandra Maria dos Santos
Cruz, Maria da Luz Pereira Pires, Jorge Augusto Santos
Ferreira, Lucinda de Jesus, Nuno André dos Santos Silva
Pereira, José Luís Correia, Henrique José Pereira Sá An-
tunes de Matos, Margarida Pinheiro Branquinho, Miguel
Alexandre Ferreira Magrinho, Luís Miguel Geraldes Fol-
gado Tápia Silveira.
26 de outubro - Dulce Maria Vagueira Ferreira dos San-
tos, Albertino Henriques, Luís Filipe Sá Simões Cortez,
António Maria Sá Leal, Laurinda de Sousa Almeida Tri-
gueiros, Joaquim Franco de Oliveira Fidalgo, Carlos Al-
berto Antunes Ferreira da Silva, Joaquim Chasqueira
Nabais, Maria dos Anjos Santos, Maria da Luz Pereira
Pires, Tony Ferreira, Edmundo Pereira Lucas, Jerónimo
Filipe Mateus, Joana d’Arc Alves Bernardes, Cláudio José
Ferreira da Silva, Filipe Jorge Freitas Almeida, Joaquim
Moreira Vicente.
27 de outubro - Maria Celina dos Santos Brilha, Maria
da Graça Mota, Paula Cristina Santos Quintas, António
Pires Ribeiro, Sílvia dos Prazeres Feliciano Duarte, Carlos
Gustavo dos Santos Morgado, Ana Raquel dos Santos
Silva Pereira, Inês Filipa Neves dos Santos, Maria Ondina
Paulo Nunes Deus, Sara Alves Bernardes, Américo Duar-
te, Emílio Luís Mota, Humberto Franco Vicente, Luís
Pedro Ramos Feliciano. 
28 de outubro - João dos Santos Marques, Rogério Pau-
lo Fernandes Rodrigues, Maria Isabel Moura Guedes
Santos Bernardes Bastos, David Hermano, Marco Au-
rélio dos Reis Charneca, Maria Isilda Silva Diogo, Helder
José Martins Nunes, Fernando Ambrósio Leiria, Maria
Angelina de Carvalho C. Silva Lopes, Liliana Marina Al-
buquerque Simões Santos, Nicole Vieira, David Fran-
cisco Dionísio Pereira e Rita Tomé Rosa. 

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

Farmácias de serviço
22 Quintela 261 336 870

R. Ana Maria Bastos (a poente do Hospital)

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

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

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

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

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

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

bacalhau: o fiel amigo

discos

«Rumors»
Rodrigo (Madd Rod) nasceu em Lisboa
e foi criado nos seus arredores, sendo
inevitavelmente influenciado por uma
mistura de culturas. A sua música re-
flete esta confusão, com um novo de-
sign sonoro tecnológico influenciado
pelo organic house, downtempo e melodic house, com ele-
mentos mais tradicionais. A música de Madd Rod viaja por estas diferen-
tes paisagens sonoras até encontrar a identidade do produtor. Para ele
a música é muito mais do que uma combinação de sons, é um lembrete
constante das experiências que viveu através dela. «Rumors» é um EP
de duas faixas vibrantes disponível na nova casa do produtor, a editora
Discotexas.

bocas e companhia…

A Noruega desenvolveu-se tendo por base o setor das pescas, com tradições sólidas fundamentadas no saber fazer e no respeito pela
natureza. Atualmente, é um país conhecido em todo o mundo pela forma sustentável como gere os seus recursos marinhos.

Eu e ali o meu amigo
António estamos prontos

para continuar na corrida de
fundo para chegar à Câmara

em 2025!!!
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