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Óbidos lidera ranking  
da reciclagem no Oeste
No ano passado, o concelho de Óbidos foi o 
“campeão” da reciclagem entre os 12 municí-
pios servidos pela Valorsul. Os obidenses reci-
claram uma média de 91 quilos por habitante, 

ou seja, quase o dobro da média nacional, que 
se fica pelos 55 quilos. No Oeste, apenas os 
concelhos de Peniche, com 71 quilos/habitan-
te, e Lourinhã, com 67 quilos/habitante, con-

seguem rivalizar com o concelho de Óbidos, 
enquanto a Nazaré, com 55 quilos/habitante, 
está dentro da média nacional, e as Caldas se 
fica pelos 52 quilos/habitante.   Pág. 4

Fábrica do Sabão 
pode reabrir  
as portas já no 
mês de Março
A administração da Sagilda pretende rea-
brir as portas da empresa e proporcionar 
as condições aos funcionários para voltar 
a laborar, ainda durante o mês de Março. A 
popular “Fábrica do Sabão” encontra-se 
parada há cerca de três meses, tendo os 
funcionários optado pela suspensão do 
contrato de trabalho, por forma a pode-
rem subsistir com o subsídio de desempre-
go. Os trabalhadores estão descrentes das 
promessas dos proprietários.  Pág. 2 e 3

Grémio Caldense 
organiza eventos 
para a população 
há já cinco anos
O Grémio Caldense tem-se afirmado no 
panorama cultural da região, através da 
organização de iniciativas, entre concer-
tos, feiras e eventos de cariz independen-
te. Depois de ter nascido na Associação 
DAR (com sede nos Silos) e sob, a coorde-
nação actual de Ricardo Pimentel, Susana 
Valadas, Francisca Branco e Nayara Siler, 
continua a propor uma programação re-
gular em espaços da cidade.  Pág. 22

Técnico Alex Pinto 
atinge a marca 
dos 100 jogos na 
Liga de futsal
O caldense Alex Pinto, que cumpre a quarta 
época como treinador da equipa de futsal 
do CCRD Burinhosa, completa, no próximo 
domingo, diante do Módicus, o centésimo 
jogo no escalão principal. O técnico iniciou a 
carreira na Casa do Benfica das Caldas e, de-
pois de uma passagem no futebol na Escola 
Académica e no Caldas SC, especializou-se 
no futsal. Em 2016/17 guiou os burinhosen-
ses à final da Taça de Portugal.  Pág. 30

Caldense vai às 
escolas falar sobre 
violência doméstica  Pág. 8

OesteCIM adquire 60 viaturas 
eléctricas para os municípios

Caldas quer concurso público 
para estudo do hospital

A Comunidade Intermunicipal do Oeste 
já recebeu as primeiras viaturas do lote 
de 60 veículos eléctricos que encomen-
dou para colocar à disposição dos 12 
municípios da região. A entidade pre-
tende reforçar a implementação de 

uma estratégia de combate às altera-
ções climáticas, que será complemen-
tada com a instalação de carregadores 
para essas viaturas. Os veículos estão a 
ser adquiridos no âmbito de candida-
turas ao Centro 2020.  Pág. 7

A Assembleia Municipal das Caldas pre-
tende que o estudo de localização do fu-
turo hospital do Oeste, que a OesteCIM 
quer entregar à Universidade Nova, 
seja contratado através de um concur-
so público.
A “Proposta de Metodologia do Estudo 

de Localização, Perfil e Dimensionamento 
do Novo Hospital do Oeste” tem levan-
tado polémica entre os presidentes de 
Câmara do Oeste e, no entender dos au-
tarcas caldenses, a abertura de um con-
curso público poderá trazer mais trans-
parência ao processo.  Pág. 13
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