
PREÇO: 0,90€  ASSINATURA ANUAL: 24,50€ DIGITAL: 15€ 
Director: José Luiz de Almeida Silva  Director Adjunto: Carlos M. Marques Cipriano 

Tel:262870050 / Fax: 262870058/59
redaccao@gazetacaldas.com / desporto@gazetacaldas.com / publicidade@gazetacaldas.com / assinatura@gazetacaldas.com

Jornal fundado em 1 de Outubro de 1925

www.gazetacaldas.com
facebook.com/gazetacaldas

HISTÓRIAS DA EMIGRAÇÃO

SEXTA-FEIRA 8 FEVEREIRO DE 2019 | Nº 5264

Is
aq

ue
 V

ic
en

te

Ca
rlo

s 
Ci

pr
ia

no

Francisco Antunes - o caldense 
que fundou uma construtora 
de sucesso na América

O caldense Francisco Antunes (ou Frank Antunes nos Estados 
Unidos) tinha 21 anos quando fugiu de um navio para entrar em 
terras americanas como ilegal. Aí, anos mais tarde, viria a fundar 
uma construtora de sucesso. Antes de emigrar para a América, ha-
via estado embarcado, a viajar pela Europa e África, já depois de 
ter sido mobilizado para a tropa na Índia.  Pág. 4 e 5

Assembleia de Freguesia da Foz do Arelho 
reuniu para decidir o que já estava decidido
O pagamento de uma dívida de 
4000 euros a Filipe Mateus por 
uma auditoria feita às transferên-
cias de contas entre a associação 
e a Junta da Foz do Arelho foi o 
tema em discussão numa inusita-
da Assembleia de Freguesia, reali-
zada a 1 de Fevereiro, que acabou 
por decidir – por unanimidade - 
que se saldasse a dívida.   Pág. 16

Um estudo estratégico realizado 
pela consultora Design Thinkers 
para o turismo do Oeste defende 
a criação de uma entidade promo-
tora de cariz intermunicipal, no seio 
da OesteCIM, reatando a tradição 

existente desde os anos 70 do sé-
culo passado. 
São apontadas graves deficiências 
ao actual modelo de promoção do 
destino turístico do Oeste herdado 
do período da troika, e defende-

-se simultaneamente a criação de 
eventos de exposição mediática in-
ternacional, a reprogramação da si-
nalética da região e a promoção de 
rotas temáticas.
A esta entidade deveria ainda ca-

ber directamente a gestão de pro-
jectos relacionados com o turismo, 
assim como as candidaturas a fun-
dos de financiamento e sua gestão, 
e ainda a relação com Lisboa e com 
o Turismo do Centro.  Pág. 10

Estudo defende o regresso da Região de Turismo do Oeste

Acórdão do Supremo 
obriga Câmara de 
Óbidos a pagar quase 
800 mil euros no 
processo do Pingo Doce

O Supremo Tribunal de Justiça considerou “improcedente” o recur-
so interposto pela autarquia de Óbidos relativamente ao processo 
da compra e venda de terrenos, no caso que ficou conhecido como 
o do Pingo Doce e fixou em 520 mil euros mais juros, que totaliza 
quase 800 mil euros, o valor a pagar aos antigos proprietários. Estes 
tinham pedido inicialmente 1,2 milhões de euros de indemnização, 
mas o Tribunal das Caldas decidiu-se que deveria ser 1,02 milhões, 
montante que depois de vários recursos interpostos pela Câmara 
acabou por ser fixado agora em quase 800 mil euros.  Pág. 17

Ministro do Ambiente disponível 
para as câmaras assumirem dragagem 
permanente da Lagoa de Óbidos

O Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, mostrou estar dis-
ponível para que, após a segunda fase das dragagens na Lagoa 
de Óbidos, os municípios das Caldas e de Óbidos comprem uma 

draga, com o apoio financeiro do Estado, para manter uma intervenção 

permanente naquele sistema lagunar. O governante esteve na Foz do 
Arelho a 5 de Fevereiro para lançar o concurso para as dragagens nos 
braços da Barrosa e do Bom Sucesso.   Pág. 2
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