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Encontro reuniu 160 autocaravanistas 
na Foz do Arelho

O primeiro Encontro Na-
cional de Autocaravanistas 
reuniu mais de 160 viaturas 
na Foz do Arelho no passado 
dia 4 de Outubro.A iniciativa 
da Junta de Freguesia vai ter 
continuidade e até já tem data 
marcada: 13 de Junho de 2015, 
dia em que também se assina-
la o aniversário da vila da Foz 
do Arelho. 

O parque de caravanas so-
freu melhoramentos no último 
ano, nomeadamente com a 
reconstrução dos muros e 
reabilitação das instalações 
sanitárias. E também vai ter 
um espaço internet. A Junta 
de Freguesia quer torná-lo o 
melhor parque de autocara-
vanismo do país e uma refe-
rência europeia. 

Supressões e atrasos diários
na linha do Oeste devido a falta 
de material circulante

Óbidos e Caldas 
mantêm taxa
de IMI

Óbidos vai manter inaltera-
da a taxa de IMI (0,375%) e de 
IRS (1%) para o próximo ano. 
A decisão foi  aprovada na 
última reunião da Assembleia 
Municipal, a 30 de Setembro, 
mas contou com os votos 
contra da CDU e do PS, que 
propuseram em alternativa 
uma redução na taxa de IMI 
para 0,3%. Em causa está o 
facto de ir terminar a cláusula 
de salvaguarda que limitou o 
aumento da taxa, no âmbi-
to das reavaliações.

Nas Caldas da Rainha o 
executivo municipal pro-
põe também a manutenção 
do mesmo valor, mas neste 
concelho esta taxa já es-
tava fixada em 0,375%. A 
proposta será votada na 
próxima reunião da As-
sembleia das Caldas, a 14 
de Outubro.

Presidente da República 
em Alfeizerão 

Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro foi 
construída há 50 anos 

Suplemento escuteiros

O Presidente da República, 
Cavaco Silva, vai estar em Al-
feizerão na próxima segunda-
-feira, 13 de Outubro, para 
uma visita oficial ao Centro 
Equestre Internacional de 
Alfeizerão (CEIA). A visita 
insere-se num périplo pelo 
concelho de Alcobaça, que 
inclui ainda visitas a outras 
empresas e pólos de interes-
se no concelho. O Presidente 
será acompanhado de um 
grupo de empresários da re-
gião. O horário previsto para 
a chegada às instalações do 
CEIA será pelas 12h00, onde 
efectuará uma visita guiada 
seguindo-se o almoço no local.

A visita presidencial aconte-
ce pouco mais de uma semana 
depois daquele centro eques-
tre ter recebido a Champions 

League de Horseball, que 
trouxe à região cerca de 200 
pessoas, entre membros das 
equipas e acompanhantes, 
oriundas de Espanha, França, 
Bélgica, Itália e Portugal.

A Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro está a come-
morar os 50 anos das actuais 
instalações durante este ano 
lectivo. A 7 de Outubro de 1964 
tiveram inicio as primeiras 
aulas no edifício situado na 
Rua Dr. Leonel Sotto Mayor, 
transferidas do edifício onde 
hoje funciona a administração 
do CHO, junto ao Chafariz das 5 
Bicas. Na passada terça-feira, 
a data foi assinalada com o 
lançamento das comemora-
ções junto dos alunos, de que 

fizeram parte uma coreografia, 
um documentário e uma ses-
são musical. 

No próximo dia 24 de Outubro 
será publicado um suplemento 
sobre a escola na Gazeta das 
Caldas, o único jornal local exis-
tente na época e que fez a repor-
tagem do acto. Na segunda-feira 
seguinte, 27 de Outubro, será 
feita uma homenagem simbó-
lica a antigos professores, fun-
cionários e alunos, no auditório 
da escola, pelas 20h30.

Esta edição integra um 
suplemento dedicado ao Agru-
pamento 337 (escuteiros das 
Caldas da Rainha) e tem uma 
tiragem aumentada em 1000 
exemplares que serão ofere-
cidos a esta entidade.

Neste fim-de-semana os 

jovens escuteiros estarão 
nas ruas da cidade para ven-
derem a Gazeta das Caldas 
e o suplemento que lhes é 
dedicado ao preço de 1 euro 
por cada jornal. As receitas 
obtidas revertem a favor do 
Agrupamento 337.

“O teste da educação bem-sucedida não é uma criança ser reconhecida com os exames de escola, mas o que ela faz 10 anos depois”
Baden Powell
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a caminho dos

anos

Este suplemento faz parte integrante da Gazeta das Caldas de 10 de Outubro de 2014 e não deve ser vendido separadamente

Pub.

Nas últimas duas semanas a 
CP tem suprimido comboios na 
linha do Oeste a um ritmo quase 
diário (por vezes dois comboios 
no mesmo dia) porque as au-
tomotoras estão avariadas 
e a empresa não as substitui 
alegando que não possui mais 
material circulante.

As velhas automotoras Allan 
têm tido um elevado índice de 
imobilizações em oficina, mas 
isso não faz soar nenhum alerta 
na CP, que, simplesmente, se 
limita a suprimir os comboios, 
deixando os passageiros apea-
dos ao longo da linha, a maior 
parte deles sem qualquer in-
formação porque as estações 
estão fechadas e não há como 
saber que o comboio de que 

estão à espera, afinal, já não 
passa.

Esta situação tem tido espe-
cial incidência no troço Caldas 
da Rainha – Torres Vedras, o que 

levou já a Assembleia Municipal 
do Bombarral a fazer um voto de 
protesto contra a CP.
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