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Nascido numa pequena aldeia do concelho de Pombal, aos 16 anos 
Manuel Lisboa foi ter com os irmãos à Bélgica para fugir à dureza da 
vida no campo e também à tropa, corria o ano de 1969. Começou a 
descascar batatas numa roulote em feiras, mas ao fi m de três anos já 
tinha a sua própria barraquinha. O “Manel das Fritas” chegou a pos-
suir três quiosques de batatas fritas e três restaurantes em Bruxelas. 
Veio para as Caldas da Rainha há 12 anos e o espírito aventureiro que 
mantém aos 66 anos fê-lo manter-se no ramo da restauração até 
hoje, com o Restaurante Lisboa XL nas Caldas, e o Manjar de Óbidos 
na Usseira. Pág. 4 e 5

Manuel Lisboa esteve 38 anos 
na Bélgica e aterrou nas Caldas 
da Rainha
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Empresários queixam-se 
de falta de mão-de-obra 
na construção civil
O sector da constru-

ção civil reergueu-
-se com a retoma 

económica, mas enfren-
ta agora grandes difi cul-
dades no recrutamento 
da mão-de-obra. Gazeta 
das Caldas falou com 
dois construtores calden-
ses que testemunharam a 
falta de pedreiros, carpin-
teiros, estucadores, arma-
dores de ferro e ladrilha-
dores. É que, antigamente, 
quem não gostava da es-
cola ia para as obras, mas 
hoje todos preferem um 
trabalho mais limpo e me-
nos esforçado fi sicamente. 
As mulheres e os imigran-
tes podem ser uma solu-
ção para este problema.  
Pág. 12

Câmara aprova memorial na Secla com votos contra do PS
Foi aprovado em sessão de Câmara 
o projecto do memorial da Secla que 
preserva a antiga entrada e o pórti-
co da fábrica, bem como o mural da 
artista Hansi Stael. O memorial terá 
dois espaços expositivos (um de 36 e 
outro de 16 metros quadrados).
Na sessão pública camarária, que de-
correu a 25 de Março, Hugo Oliveira, 
vice-presidente da Câmara, salien-
tou que este projecto garante a pro-
tecção do mural e das áreas expo-
sitivas e fez notar que a fachada da 
entrada será reconstruída porque 
actualmente já não está inteira.
Os cinco eleitos pelo PSD votaram 
a favor, mas os dois vereadores so-
cialistas votaram contra. Jaime Neto 
(PS) disse que “reduzir isto a um 
memorial fúnebre é uma opção 
política infame”. Salientou que, 
“ao mesmo tempo que as Caldas 
apresenta uma candidatura a cida-
de criativa com a cerâmica, está-se 

a delapidar e a destruir o edifício 
principal que seria o ideal para es-
paços de ceramistas e para reviver 
o legado da Secla nos nossos dias”.
O presidente da Câmara, Tinta 
Ferreira, recordou que o edifício 

era e é de particulares e disse que 
“é com satisfação que vemos que 
conseguimos que o promotor do 
projecto mantenha a memória”.
O edil disse que se inviabilizasse 
esta ideia, o edifício manter-se-ia 

abandonado e que não tem meios 
para o adquirir, restaurar e manter. 
E como também não tem razões 
objectivas para o indeferimento 
do projecto, considera que deve 
aceitá-lo. I.V.

Ministério da Cultura quer retirar 
escultura de José Aurélio da 
Fortaleza de Peniche
Câmara de Peniche foi confrontada com 
pedido da Direcção Geral do Património 
Cultural (DGPC) para retirar a escultura 
de José Aurélio dedicada ao 25 de Abril 
e aos presos políticos porque esta ocu-
pa um sítio de passagem da fortaleza. 
A autarquia ainda não tomou uma de-
cisão, mas o autor da obra de arte diz 
que foi o último a saber e promete “es-
pernear e esbracejar” para se opôr à 
decisão.
A DGCP, questionada sobre este pedido 
de remoção, nada explicou.  Pág. 14 

Assembleia de Freguesia da Foz do Arelho adiou discussão 
da auditoria às contas da associação
O relatório da auditoria às transferências 
de verbas da Junta de Freguesia para a 
Associação Para a Promoção Turística da Foz 
do Arelho (APDFA) revela mais situações de 
má gestão de dinheiros públicos e práticas 
contabilísticas irregulares. Entre estas, des-
tacam-se levantamentos de cheques e pa-
gamentos a terceiros sem qualquer suporte 
contabilístico. No período em análise a asso-

ciação foi gerida em regime totalitário pelo 
também presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Sousa, o que revela um confl ito de 
interesses.
Apesar da gravidade dos factos apurados 
– ou talvez por causa disso – este relatório 
não foi discutido na última Assembleia de 
Freguesia da Foz do Arelho, realizada a 22
de Março. O presidente da Assembleia, José 

Luís Quaresma (CDS/PP) decidiu suspender 
a discussão com receio de “estar a cometer 
alguma ilegalidade” uma vez que estava-se 
a analisar a gestão de uma entidade privada. 
Ficou decidido pedir um parecer à Direcção 
Geral das Autarquias Locais (DGAL) sobre se 
pode ou não discutir-se na Assembleia de 
Freguesia as transferências que esta última 
fez para a Associação. Pág. 8 e 9

Proposta uma solução mais leve 
para o muro da Mata

A União de Freguesias de Nª Sra. 
do Pópulo, Coto e S. Gregório 
apresentou à Câmara Municipal 
um projecto para reconstruir o 
muro da Mata através de uma es-
trutura de pedra na qual assenta-
ria um gradeamento. Uma propos-

ta mais leve do que a de há três 
anos que incluía o corte de mais de 
70 árvores a fi m de se poder, tam-
bém, alargar a estrada que circun-
da a Mata. O executivo camarário, 
porém, quer mais esclarecimentos 
sobre a nova solução.  Pág. 7
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