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Multidões na abertura das iluminações de Natal nas 
Caldas e em Óbidos

Filomena Rodrigues é a nova directora 
clínica do CHO

PS quer hotel nos pavilhões do Parque 
mas deixa críticas ao projecto

A médica Filomena Rodrigues é 
a nova vogal executiva, com car-
go de directora clínica do Centro 
Hospitalar do Oeste (CHO). A res-
ponsável pela consulta multidisci-
plinar de pé diabético no Hospital 
de Torres Vedras, vai suceder 
a Francisco Javier San Martín y 
Sánchez, que pediu a sua demis-
são em finais de Julho, alegando 
razões pessoais.
Filomena Rodrigues, de 60 anos, 
é licenciada em Medicina pelo 

Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade 
do Porto e já exerceu funções 
nos Hospitais de Torres Vedras, 
Peniche e Caldas da Rainha. É 
autora e co-autora de trabalhos 
e pósteres científicos apresenta-
dos em reuniões e congressos na-
cionais, exerceu funções de peri-
ta médica no Tribunal Judicial da 
Comarca de Mafra e é Provedora 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Venda do Pinheiro.   F.F.

Para os sectores da fruta e dos le-
gumes continuarem a crescer nas 
exportações precisam de ganhar 
competitividade e isso depende 

de uma maior concentração ao 
nível das organizações de produ-
tores. Esta foi a principal conclusão 
das Conversas de Exportação, um 

workshop que decorreu no CCC no 
passado dia 6 de Novembro, pro-
movido pelo Crédito Agrícola e 
pela Portugal Fresh.  Pág. 10

O projecto para a construção de 
um hotel de cinco estrelas nos 
Pavilhões do Parque foi aprova-
do na sessão de câmara de 18 de 
Novembro, com a abstenção dos 
vereadores do PS. Luís Patacho e 
Jaime Neto defendem que a en-

trada do hotel deverá ser feita 
pela “parada” e não pelo Céu de 
Vidro, assim como a utilização de 
outros materiais, mais leves, nos 
novos edifícios a criar. 
O Montebelo Bordallo Pinheiro 
Hotel, a construir pelo grupo 

Visabeira, compreende um in-
vestimento estimado de 15 mi-
lhões de euros e a reabilitação 
dos edifícios centenários.  

  Pág. 12

O acender das luzes de Natal levou milhares de pessoas, na sexta-feira e sábado, a Óbidos e Caldas, res-
pectivamente. Na vila medieval nem o frio nem a chuva desmotivaram os curiosos para assistir ao acen-
der dos mais de 80 mil leds de luz, distribuídos pela Árvore de Natal de nove metros, pela roda gigan-

te, pela muralha do Castelo e pela Rua Direita. Marionetas gigantes e o grupo Maxi garantiram a animação.
Nas Caldas cerca de 6000 pessoas deslumbraram-se com o acender da árvore de 25 metros na Praça 25 de 

Abril. O momento foi antecedido por um concerto dos Lucky Duckies. O programa natalício deste ano terá 
como grandes novidades como a pista de gelo no CCC, a partir de 30 de Novembro, e o balão de ar quente, 
no dia 7 de Dezembro, no parque de estacionamento junto ao chafariz das 5 Bicas.
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É necessária maior concentração 
de produtores para ganhar 
competitividade nas exportações


