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ACCCRO passa a associação 
empresarial
A Associação Comercial dos 
Concelhos das Caldas da Rainha e 
Óbidos (ACCCRO) vai chamar-se 
Associação Empresarial das Caldas 
da Rainha e Oeste na sequência de 
uma proposta da direcção agora 
reeleita e que constatou que a área 
de infl uência da inst ituição não se 
restringe às Caldas e Óbidos, mas 
sim a toda a região Oeste.
Por outro lado, há muito que a 
ACCCRO deixou de contar só com 
comerciantes (no sentido clássi-
co do termo comércio tradicional), 
havendo agora 40% dos associa-
dos que pertencem ao sector dos 
serviços para além do comércio, 
bem como a actividades ligadas à 
indústria, hotelaria, restauração e 
agricultura.
Paulo Agostinho, que foi reeleito 
para mais um mandato, diz que 
“ao fi m de 114 anos há necessi-
dade de alterar a nossa designa-
ção para que as pessoas se pos-
sam sentir mais representadas”. 
O dirigente diz que, enquanto as-
sociação empresarial, a ACCCRO 

poderá concorrer a fundos rela-
cionados com as áreas da indús-
tria, da agricultura e do turismo, 
podendo assim candidatar-se a 
programas como o Portugal 2020.
Questionado sobre se esta mu-
dança tinha implícita uma fu-
tura fusão com a AIRO, Paulo 
Agostinho não excluiu essa pos-
sibilidade, mas limitou-se a res-
ponder que isso não seria no seu 
mandato. 
A nova direcção – que é de conti-
nuidade - para o triénio 2016/2019 
foi reeleita a 16 de Maio.  
Os órgãos sociais que compõem 
a Assembleia Geral e o Conselho 
Fiscal foram renovados, contan-
do agora com Maria Margarida 
Maldonado Freitas como pre-
sidente da Assembleia Geral e 
Carlos Manuel Sequeira como 
presidente do Conselho Fiscal.  
A  cerimónia da tomada de pos-
se decorrerá este mês e nela será 
apresentada a nova imagem da 
Associação Empresarial das Caldas 
da Rainha e Oeste.  N.N. / C.C.

O Caldas Late Night fez 20 anos 
e a cidade festejou por três dias
O Caldas Late Night fez 20 anos e duran-

te três dias a cidade celebrou a chegada 
ao marco das duas décadas. De 26 a 28 

de Maio as ruas da cidade encheram-se de pes-
soas, curiosas por explorar o mapa que nesta 
edição indicava mais de 80 pontos de interesse. 
Ainda assim, a chuva pregou uma partida aos 
visitantes e este ano o evento foi menos parti-
cipado do que em 2015.
Exposições, performances, concertos, festas e 
instalações, invadiram vários estabelecimentos 
comerciais, o Parque D. Carlos I, o antigo com-
plexo fabril da Secla, os Silos, casas de estudan-
tes e de artistas e os principais largos e praças 
das Caldas. “Retrospectiva” foi o tema do vi-
gésimo CLN.
O Caldas Design Week foi uma das inovações 
desta edição, promovendo durante quatro 
dias exposições, workshops e palestras que fo-
ram “o ponto de partida para a afi rmação das 
Caldas da Rainha como o local privilegiado de 
encontro do design em Portugal”.  Centrais

A segunda fase de dragagens na Lagoa de Óbidos, 
nos braços da Barrosa e do Bom Sucesso, apenas 
deverá ter início em Setembro ou Outubro de 2017. 
A informação foi avançada pelo presidente da 
APA, Nuno Lacasta, durante a reunião pública da 
Comissão de Acompanhamento da lagoa, realiza-
da na Foz do Arelho no passado dia 25 de Maio.
Entretanto, os presentes mostraram a sua preo-
cupação com a toxidade dos dragados nos braços 
da Lagoa, pelo que a APA vai criar uma comissão 
técnica de acompanhamento da qualidade dos se-
dimentos que vão ser retirados daqueles locais.  
Pág. 5

Segunda fase de 
dragagens só em 
finais de 2017 Bombarral e Cadaval voltam 

a ter tribunais
Os tribunais do Bombarral e do 
Cadaval, que foram encerrados 
em Setembro de 2014 na sequên-
cia da reforma judiciária do gover-
no anterior, serão reactivados nos 
mesmos edifícios até Setembro 
de 2017. No entanto, vão fun-
cionar apenas como secções de 
proximidade.
Estes serviços não deverão reabrir 

nos mesmos moldes em que fun-
cionavam quando fecharam, mas 
sim como balcões de atendimen-
to, sem juízes residentes. Serão 
pontos de informações e de en-
trega de documentos, mas neles 
também se efectuarão alguns ti-
pos de julgamentos para os quais 
se  deslocarão juízes vindos de 
outros tribunais.   Pág. 3

Amanhã Caldas recua ao século XVIII

A Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro 
realiza amanhã, 4 de Julho, a segunda edição 
do mercado Mesteirais e Alquimia, que  este 
ano recua ao século XVIII recriando uma visita 
de D. João V às Caldas da Rainha. El Rey será 

recebido pela vila, reconhece a paternidade dos 
fi lhos ilegítimos e vai a banhos nas termas. A 
recriação vai contar com a vinda de Sebastião 
José de Carvalho e Melo (futuro Marquês de 
Pombal) e será ainda representada a câmara 
da vila, na qual a rainha concede audiência aos 
representantes do concelho.
O evento vai contar com bancas de mercadores 
de várias artes, restaurantes e cervejaria arte-
sanal, os Bordados da Rainha, armas de sedu-
ção (perucas, penteados e leques), a botica, o 
horto do hospital e a entrega de gelo vindo do 
Montejunto.
Animação com música, danças, jogos tradi-
cionais, saltimbancos, gaiteiros e malabaristas 
completam um serão que deverá repetir o êxito 
do evento do ano passado.  Pág. 5
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Mercado do séc. XVIII
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