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Herman José promete grande animação nas festas do Entroncamento

EntroncamEnto

fátimaalcanEna

Festas de S. João e da Cidade, entre 17 e 25 de junho
Foi já divulgada 
a programação 
das Festas 
de São João 
e da Cidade 2022, 
que se realizam 
entre hoje e 25 de 
Junho, um evento 
que dinamiza 
o entroncamento, 
e que marca 
a agenda cultural 
da região, com 
um programa 
diversificado.

o evento conta com várias 
iniciativas culturais e lúdicas, 
nomeadamente concertos, 
mostra de artesanato, ex-
posições, música, dança, 
espaço criança, desporto, 
animação de rua, DJ’s, tas-
quinhas e muitas diversões, 
um programa que pretende 
ir ao encontro de diferentes 
públicos, com uma dinâmi-
ca de espetáculos entre o 
palco do largo José Duarte 
Coelho e o palco da Praça 
Salgueiro Maia.

o primeiro dia de festa, 17 
de Junho, inicia pelas 18h30 
com uma salva de balonas 
e arruada pelos Drama & 

Beiço, pelas 21h a Banda 
da associação Cultural do 
entroncamento sobe ao palco 
do Centro Cultural, segue-
-se pelas 21h30 no Palco da 
Salgueiro Maia o espectáculo 
“Dancing Queen”, apresentado 
pela es-Passo de Dança. Pelas 
22h, o palco principal recebe 
herman José & Quarteto, 
com um espectáculo de mú-
sica e humor irresistível e a 
terminar a noite, pelas 00h, 
a animação estará a cargo 
do DJ hugo luz.

no dia 18 de Junho, pelas 
18h, o recinto da festa será 
animado pela Tuna Templária, 
do Instituto Politécnico de 

Tomar, e às 20h30 sobem ao 
palco do largo José Duarte 
Coelho os Memória de Peixe. 
a programação continua 
pelas 21h30 no palco da 
Praça Salgueiro Maia com 
os “The Gorgeous Geor-
ges”, segue-se pelas 22h no 
palco principal o concerto 
de “Bispo”, um rapper em 
ascensão mediática, que é 
neste momento um dos 
nomes mais carismáticos 
e com mais relevância do 
‘hip hop’ nacional e a noite 
termina com o som do DJ 
White aka Jorge Branco.

De destacar também, no 
dia 19, a partir das 20h, 

animação no recinto das 
festas com mascotes infantis, 
pelas 20h30, no largo José 
Duarte Coelho, haverá de-
monstração de kempo pela 
associação Kempo Koa, 
pelas 21h o Centro Cultural 
recebe a escola de Cava-
quinhos pela universidade 
Sénior do entroncamento. 
o palco da Praça Salgueiro 
Maia recebe, pelas 21h30, 
a academia de Dança do 
entroncamento e pelas 22h, 
no palco principal, vão estar 
os hotplay, com um tributo 
aos Coldplay, uma passagem 
pelos temas mais icónicos 
desta banda britânica.

Dia 20 de Junho, o dia 
da Cidade, ficará marcado 
pelo concerto dos Classic 
Band, pelas 21h30 na Pra-
ça Salgueiro Maia e pelo 
concerto dos alcoolémia, 
pelas 22h no largo José 
Duarte Coelho, uma banda 
da margem sul, com uma 
linhagem de composição 
que tem por base o rock, 
variando a textura sonora 
ora com punk rock, hard 
rock, com o pop, na busca 
de uma sonoridade própria.

o programa de dia 21 
conta com a Dançarte pelas 
21h30 na Praça Salgueiro 
Maia, com o espectáculo 
“Colorir os Sonhos” e, pelas 
22h, o palco principal recebe 
ana laíns para um concerto 
com um reportório eclético, 
em homenagem à língua 
portuguesa, com temas de 
fado e de música tradicional 
portuguesa, num espetáculo 
que se espera memorável.

no dia 22, o rancho Fol-
clórico do Cere “nova 
Geração” atua pelas 20h30 
no largo José Duarte Coe-
lho, pelas 21h o Centro 
Cultural recebe o orfeão do 
entroncamento e na Praça 
Salgueiro Maia haverá fado 
de Coimbra, pelas 21h30, 
pelo “Fado ao Centro”. o 
palco principal recebe, às 22h, 
Pedro Dionísio e banda, num 

concerto onde apresentará 
os seus melhores trabalhos, 
numa cumplicidade com o 
público a que já nos habituou 
nos seus espectáculos.

as festas contam no dia 
23 junho, pelas 21h30, na 
Praça Sagueiro Maia com o 
espectáculo “a magia clássica 
de lanydrack y Faty”, pelas 
22h30 no mesmo palco, é 
a vez do concerto “ricardo 
Costa acústico”. a Banda 
remember Tributo 80’s e 
90’s, anima o palco principal, 
pelas 22h, num concerto que 
passará pelos temas mais 
icónicos dessas décadas.

no dia 24 de junho, pelas 
21h30 o Palco da Salgueiro 
Maia acolhe PSX – Para 
Sempre Xutos – Tributo 
e no palco principal, pelas 
22h, o concerto de Fernando 
Daniel, uma das vozes do 
momento, que nos últimos 
tempos tem passado pelos 
maiores palcos do país. a 
noite termina com o DJ 
addline a partir das 0h.

o programa desportivo 
conta com o V Torneio Futsal 
Jovem “Cidade do entron-
camento”, entre os dias 17 
e 19, com a VII Caminhada 
José Canelo, no dia 18 e com 
o Jogo de Veteranos entre 
o entroncamento atlético 
Clube e o Sporting Clube de 
Portugal, no dia 25 de junho.

Saúde foi o tema debatido 
nas “Conversas à segunda” 

Alunos da escola 
de Hotelaria estagiam 
no estrangeiro

a formação peda-
gógica e profissional 
dos alunos da escola 
de hotelaria de Fáti-
ma e da escola pro-
fissional de ourém, 
contém a duração 
máxima de estágios 
permitida, sendo 
por isso uma escola 
com integração em 
centenas de empre-
sas da região, do país 
e do estrangeiro. 
Todos os alunos têm 
estágio assegurado 
e estes meses têm 
sido intensos na 
colocação de todos eles nos 
locais mais adequados ao seu 
perfil e à sua formação, diz a 
instituição em comunicado.

no dia 1 de Junho começaram 
os estágios dos alunos do 2.º 
ano, tendo sido colocados 100 
alunos da escola Profissional 

de ourém e 45 da escola de 
hotelaria de Fátima, com uma 
duração de 2 meses.

Cerca de 10% dos alunos 
fazem estágios por toda a eu-
ropa, ao abrigo do programa 
erasmus+,  um marco e um 
desafio nas suas vidas.

o Cine-Teatro São Pedro, 
em alcanena, recebeu, no dia 
6 de Junho, a quinta sessão do 
ciclo “Conversas à Segunda”, 
na qual esteve em análise a 
temática da saúde, com a 
primeira intervenção a cargo 
de Sara Torcato Parreira, 
enfermeira especialista coor-
denadora de enfermagem em 
oncologia, que falou sobre “a 
Importância dos Cuidados de 
Saúde Primários na Doença 
oncológica”. Partilhando 
da preocupação relativa à 
fragilidade do concelho de 
alcanena, no que toca à 
falta de médicos de família, 
Sara Parreira defendeu que a 
escassez de recursos huma-
nos nos cuidados de saúde 
primários, a nível nacional, 
e em particular no interior 
do país, tem grande impacto 
na prevenção, sendo que um 
diagnóstico atempado, desig-
nadamente em oncologia, é 

fundamental para salvar vidas, 
aludindo à importância dos 
médicos de família na deteção 
precoce da doença. 

edgar Pereira, assistente 
hospitalar graduado de Saúde 
Interna, sob o mote “Como 
encontrar uma luz na escuri-
dão”, começou por apresentar 
um gráfico com a evolução 
do número de utentes sem 
médico de família, que, em 
maio de 2022, se cifrava em 
1.299.736, sendo expectável 

que se chegue a 1.800.000 
até final de 2023. na opinião 
do orador, o investimento 
efetuado nos centros de 
saúde do norte do país, onde 
se fecharam mais cedo as 
extensões de saúde, é mais 
fácil desenvolver trabalho de 
equipa, pode justificar que 
ali existam apenas cerca de 
4% de utentes sem médico 
de família, face aos 24% na 
arSlVT e aos 17% na região 
do algarve.

Sobre este assunto, luís 
Pisco, Presidente da adminis-
tração regional de Saúde de 
lisboa e Vale do Tejo, afirmou 
que no norte se aproveita-
ram os fundos comunitários 
(indisponíveis para a região 
de lisboa e Vale do Tejo), 
para investir na construção 
de centros de saúde e atrair 
médicos mais jovens.

rui anastácio, presidente 
da Câmara, disse que, em 
reunião recente com a minis-
tra da Saúde, lhe transmitiu 
o seu desespero por ter 
cerca de 7580 munícipes 
sem médico de família. 
referiu ter saído dessa 
reunião com o compromisso 
de soluções a curto prazo, 
como a abertura de um 
concurso ainda no decorrer 
do mês de junho e com a 
contratação de dois jovens 
médicos de família, prevista 
para agosto.




