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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE  

Rui Rocha – Santa Catarina
Santa Catarina é uma das freguesias 
do concelho com mais baixa taxa de 
natalidade e das que mais população 
tem perdido, apesar de possuir vários 
equipamentos públicos incluindo es-
paços desportivos como a piscina mu-
nicipal. Só que esta deu mais de 25 mil 
euros de prejuízo e, a três quilómetros, 
na Benedita há outra maior. 
Rui Rocha não concorda com a fusão 
das escolas de Santa Catarina com a 
Bordalo Pinheiro e questiona o argu-
mento, invocado por Tinta Ferreira 
para essa decisão, da manutenção ter-
ritorial do concelho, já que constata 
que 75% dos alunos prosseguem estu-
dos na Benedita. 
Santa Catarina tem na cutelaria o seu 
ex-líbris e o ganha pão de quase meio 

milhar de pessoas, mas a agricultura e 
a agropecuária são áreas que também 
têm um papel relevante.
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“Os Bêbados” estão no Museu de 
José Malhoa
O quadro “Festejando o S. Martinho 
ou os Bêbados”, de José Malhoa, 
pode ser apreciado desde a passada 
terça-feira, 30 de Junho, no Museu de 
José Malhoa. É uma das suas obras 
mais importantes, um óleo sobre tela, 
pintado pelo artista caldense em 1907. 
Mede 1,50 por dois metros.
A obra pertence ao Museu de Arte 
Contemporânea desde 1911, tendo 
sido adquirida ao artista, em 1908, 
pelo Legado Valmor. Mas ficará ago-
ra em depósito de longa duração no 
museu do seu autor que nele retra-
tou um grupo de homens, já embria-
gados que se encontram a Festejar o 
S. Martinho.
“É uma obra de grande realismo”, 
disse Carlos Coutinho, director dos 
museus Malhoa, Cerâmica e Nazaré, 
acrescentando que vai continuar esta 
política de cooperação entre museus. 
 N.N.

A Junta de Freguesia da Foz do 
Arelho esteve encerrada durante 
dois dias, 23 e 24 de Junho como 
forma de protesto por ter sido con-
denada a pagar uma indemnização 
de quase 900 mil euros por ter ce-
dido a exploração de uma pedrei-
ra quando o terreno em causa era 
considerado um baldio. O recurso 
a esta decisão está agora a ser pre-
parado, desta vez com a ajuda de 
especialistas desta área.
A condenação é para a Junta e para 
os herdeiros de João Batista (o 
empresário já faleceu), mas as in-
formações que a autarquia fozense 
tem é que em relação aos restan-
tes réus não existe possibilidade 
de pagamento da indemnização.
Mas, na pior das hipóteses, se 

a Junta de Freguesia da Foz do 
Arelho perder o recurso e tiver que 
pagar os 897 mil euros de indem-

nização, e se o tribunal lhe penho-
rar 20% das receitas que tem direi-
to do Estado, então é provável que 

esta dívida venha a ser paga ao 
longo de ...150 anos.
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Passos Coelho em Óbidos

Rua Heróis da Grande Guerra 
só encerra depois do Verão  

O primeiro ministro, Pedro Passos 
Coelho, estará em Óbidos, no pró-
ximo dia 11 de Julho (sábado), pe-
las 10h00, para inaugurar oficial-
mente os edifícios centrais do 
Parque Tecnológico de Óbidos. 
Estas infra-estruturas, que cus-
taram mais de cinco milhões de 
euros (com apoio de fundos co-
munitários), já estão em funcio-
namento desde Setembro do ano 
passado. Actualmente contam 
com cerca de 60 empresas, me-

tade delas ali instaladas e as res-
tantes em regime de escritório 
virtual. 
A inauguração dos edifícios cen-
trais acontece num momento em 
que se “encontram reunidas to-
das as condições para o aco-
lhimento de novas empresas e 
deenvolvimento de mais pro-
jectos, tendo o edifício já uma 
taxa de ocupação na ordem dos 
70%”, refere nota de imprensa 
daquele Parque Tecnológico.  F.F. 

Será em Outubro, Novembro, ou 
até Dezembro, que a Rua Heróis 
da Grande Guerra voltará a estar 
encerrada ao trânsito aos sábados 
entre as 9h00 e as 14h00. A data 
é vaga porque a autarquia diz que 
esta medida será executada “no 
quarto trimestre deste ano”.
Este pseudo-encerramento da 
Rua Heróis da Grande Guerra (cin-
co horas por semana) foi aprova-
do na Assembleia Municipal de 23 
de Junho pela maioria dos deputa-
dos, contando apenas com os vo-

tos contra do CDS e a abstenção de 
dois deputados do PS. 
O encerramento manter-se-á até à 
elaboração do Plano de Mobilidade, 
que o presidente da Câmara, Tinta 
Ferreira, quer ver concluído até ao 
final do actual mandato, em 2017. 
O autarca justifica esta suspensão 
da circulação automóvel com o fac-
to de ser ao sábado que se registam 
“momentos de maior intervenção 
comercial” e assim garantir uma 
melhor mobilidade dos peões.

Junta da Foz do Arelho se for condenada 
pagará a indemnização em 150 anos
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