
McDonald’s 
e Burger King 
na Nazaré
Grandes cadeias internacio-
nais de fast food instalam-
-se no concelho ainda antes 
do início do Verão.  Pág. 15

Líder do PSD 
decidido na 
segunda volta
Luís Montenegro venceu as di-
rectas para a liderança do PSD 
nas Caldas e no distrito, mas 
Rui Rio sobreviveu. Vai haver 
segunda volta.  Pág. 18
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Gaeirense Fernando Santos
homenageado em Óbidos
O seleccionador nacional de futebol foi um 
dos homenageados pela Câmara de Óbidos, 
no passado sábado, dia em que se celebrou 
o feriado municipal. Fernando Santos pas-

sou grande parte da infância na região e as-
sume-se como um verdadeiro gaeirense. Na 
cerimónia em que foi distinguido, o treinador 
que guiou a Selecção Nacional aos títulos do 

Europeu de 2016 e da Liga das Nações de 2019 
não escondeu a emoção, tendo sido lida uma 
carta de um grupo de amigos que tornou o 
momento ainda mais especial.  Pág. 3

Onda solidária com 
jovem beneditense

Caldense faz 
vídeos para 
bandas musicais

Faltam postos nas 
Caldas para eléctricos

A onda solidária para com o jovem 
beneditense André Agostinho, 
que sofreu graves lesões neuro-
lógicas num acidente de viação 
há cerca de 9 meses, continua 
a crescer. São já mais de 120 os 
estabelecimentos que estão a 
recolher donativos nas fregue-

sias da Benedita, do Vimeiro e 
de Turquel, através da campa-
nha das “latinhas”. No dia 9 de 
Fevereiro realiza-se na Benedita 
um passeio de bicicletas solidá-
rio, no qual os participantes se-
rão convidados a deixar um do-
nativo.   Pág. 10

Roman SKL nasceu na Ucrânia 
mas vive nas Caldas há 17 anos. 
O jovem dá cartas no mundo do 
vídeo e neste momento já tra-
balha para grandes bandas na-
cionais como os Wet Bed Gang. 
 Pág. 20

Mais de 60 proprietários de car-
ros eléctricos reclamam, em 
abaixo-assinado, a reparação e 
entrada em funcionamento dos 
postos de carregamento para 
aqueles veículos nas Caldas da 
Rainha. Estes queixam-se que, 
dos seis postos existentes na 

cidade, apenas um pode ser 
utilizado. 
A Câmara responde que está a 
estudar soluções e informa que, 
entretanto, já começou a fun-
cionar um novo posto, na Rua 
Vitorino Fróis, perto do Centro 
da Juventude.   Pág.9
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