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Regional

“A magia do oceano”

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, recebe cerca de 150 

crianças, dos três aos dez anos, para assistir à dramatização infantil em luz negra “A magia 

do oceano”, nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro. 

13-12-2018 | 

A performance ganha vida com os estudantes do primeiro ano da licenciatura em Animação Turística e 
pretende sensibilizar os mais pequenos para a alimentação saudável e a higiene oral. A estória desenrola-
se no fundo do mar, e as personagens são peixes. 
Escolas de todo o concelho de Peniche estarão presentes na dramatização infantil, que tem a duração de 
cerca de trinta minutos, e que conta com duas sessões, às 10h e às 11h.
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Animais
Perdeu-se Cadela Labrador 

Terreno T0 | Procura
Em Construção, Lourinhã, 
Lourinhã, 400m2 

Coleccionismo
Selos em Prata 

Outros
Operador com Máquinas: faz 
limpeza de mato em qualquer 
tipo terreno. Faz podas, 
desbastes, varejo de azeitona. | 
Oferece-se 

Apartamento T1 | 
Arrendamento
Usado, Caldas da Rainha, Santo 
Onofre, 60m2 

1. Agenda do Carnaval de Alfeizerão 

2. Morrem duas figuras do concelho das Caldas

3. Professoras homenageadas pelos anos de serviço

4. Acidentes em Óbidos

5. Foz do Arelho foi palco de buscas por casal de 
jovens 

6. Aprovado concurso para instalação de hotel de 
cinco estrelas nos Pavilhões do Parque

7. AIRO avança com parceria para atrair investidores 
suíços à Região Oeste 

8. Mais de 200 idosos apresentam pedidos à Câmara 
de Óbidos

9. PCP de Óbidos contra a municipalização da escola 
pública

Start-Ups
Quer criar uma empresa no estrangeiro? Saiba as regras e 
receba fundos para novas empresas 
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Meteorologia Óbidos Caldas da Rainha

10. Agentes policiais e militares recebem formação em 
defesa pessoal

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

Jornal das Caldas
63 815 gostos

Gostar da Página

Escolhas do Editor

1800 presépios no Convento de São Miguel

Nona edição da Corrida P’la Vida foi um 
sucesso com 600 participantes 
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