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A agricultura e a restauração 
são os dois sectores de activida-
de onde existe mais trabalho não 
declarado nos concelhos s+do 
Oeste. Segundo a Autoridade 
para as Condições de Trabalho 
(ACT), esta situação é idêntica 
à do resto do país e ocorre tanto 
em pequenos cafés como em 
grandes empresas agrícolas que 
facturam milhões.

O trabalho não declarado é 
uma relação que se estabelece 
entre o empregador e o traba-
lhador que fica completamente 
clandestina, ou seja, sem qual-
quer documento que estabeleça 
essa relação e sem descontos 
para a Segurança Social ou ad-
ministração fiscal. Uma situação 
que não acautela os direitos dos 
trabalhadores nem os deveres 
do empregador. 

Painho, Caldas da Rainha, Luan-
da e Newark. Eis o percurso do 
homem que é hoje o presidente 
da Associação Regional Caldense, 
a colectividade que nos Estados 
Unidos congrega a chamada 17ª 
freguesia caldense. 

Jorge Ventura conta como foi 
fundada a associação de calden-
ses com o objectivo de congregar 
os oriundos das Caldas da Rainha 
no outro lado do Atlântico, num 
tempo em que nem sequer existia 
RTP Internacional nem a Internet e 
em que as notícias chegavam por 
carta ou pelas páginas da Gazeta.

A história de uma vida emigran-
te e um retrato dos portugueses e 
dos luso-descedentes em Newark, 
a cidade onde, “se fecharmos 
os olhos, perguntamos se 
estamos em Portugal ou nos 
Estados Unidos”.

Agricultura e restauração são os sectores 
onde há mais trabalho não declarado

Jorge Ventura - um homem do Painho na 
fundação da Associação Regional Caldense

Chama-se Irene Lérias Fer-
nandes e completou o seu 
101º aniversário no passa-
do mês de Junho. Mora nas 
Caldas desde 1935 onde foi 
modista, na época em que as 
costureiras trabalhavam em 
casa dos patrões. 

Hoje ainda conversa sobre 
as memórias que guarda do 
trabalho e de algum (pouco) 
lazer. Aos 101 anos Irene Fer-
nandes gosta de passear e 
ir ao café regularmente com 
a sua filha, de 75 anos, com 
quem vive.

Irene Fernandes tem 101 anos e gosta 
de passear nas Caldas da Rainha

De 12 a 14 de Setembro, Caldas da Rainha foi 
a capital dos bordados durante um evento que 
reuniu especialistas portugueses e italianos. 

Investigadores sobre o Bordado das Caldas e 
o “Punto Umbro, Sorbelo e Portughese” que se 
faz na região de Perugia, trocaram saberes e 
experiências relacionadas com esta arte manual 

que apresenta várias semelhanças. 
Na calha está um protocolo de cooperação 

entre caldenses e italianos destinado a uma maior 
troca de conhecimento e ao acesso a fundos 
comunitários que apoiem acções relacionadas 
com esta arte manual. 

As próximas duas semanas vão ser ricas na 
discussão de temáticas criativas nas Caldas 
da Rainha com a realização do Ingite, a 25 de 
Setembro nos Silos, e do Tedx no CCC, a 4 de 
Outubro.

“A Razão Áurea do Progresso” é o mote 
do evento TEDx que vai ter lugar nas Caldas 
da Rainha e que esteve previsto para Junho,  
mas que acabou por ser adiado para Outubro 
devido a alguns atrasos burocráticos.

Estão já confirmadas as participações, 
entre outros, do rapper Mundo Segundo para 
falar da cultura hip hop, Pedro Reis para abor-
dar o espaço do colaborativo Colab, sediado 
em Óbidos, o arquitecto Nuno Grande (um 
dos responsáveis pela exposição dos alunos 
do Mestrado da Universidade de Coimbra 
sobre as Caldas) e a bióloga caldense Sofia 
Reboleira. 

O tema escolhido da Ingite é “(re)Cidades” 
e pretende motivar a discussão sobre o actual 
momento de mudança nas Caldas, em que 
se aposta mais em empreendedorismo, nas 
novas tecnologias e com a própria autarquia 
a promover a regeneração urbana.

Cristina Manique Bento, de 48 anos, exige uma 
indemnização à Câmara das Caldas pelas lesões 
graves que sofreu devido a uma queda, em 3 de 
Outubro de 2013, no largo Heróis de Naulila (em 
frente à mercearia Simões), causada pela falta 
de algumas pedras de calçada na tampa de uma 
caixa subterrânea.

Há 11 meses que esta advogada caldense, com 
escritório em Lisboa, deixou de poder trabalhar, 
uma vez que partiu o joelho da perna esquerda, 
com gravidade.

A Câmara afirma que não tem qualquer respon-
sabilidade na matéria depois dos serviços técnicos 
terem analisado a situação porque a referida caixa 
tem a inscrição CTT (abreviatura daquela que foi em 
tempos a operadora única de telecomunicações e 
que foi substituída pela hoje PT Telecom).

Bordados vão ligar Caldas à região italiana de Perugia

TEDx e Ignite discutem 
tecnologia, entretenimento 
e design

Advogada caldense exige 
indemnização à Câmara 
por queda na calçada
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