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Uma centena para ouvir 
pianista Helder Bruno
na reabertura do CCC

Pág. 18

Covid-19 Mais 95
casos no Oeste 
numa semana
Esta semana registaram-se mais 95 ca-
sos de infecção nos concelhos do Oeste. 
Até ao fecho desta edição, estavam iden-
tifi cados 288 casos activos e 326 recupe-
rados, ou seja, mais de metade dos 632 
casos confi rmados. As situações mais 
graves estão localizadas nas Caldas, 
Alenquer e Alcobaça, com 62, 67 e 55 ac-
tivos, respectivamente. Pág. 2 a 5

Benefi ciários de 
Óbidos gerem 
rede de rega
Desde o início do mês que a Associação 
de Benefi ciários do Plano de Rega das 
Baixas de Óbidos passou a ter autono-
mia para gerir o aproveitamento hidroa-
grícola. Aquela era uma ambição com 
quatro décadas e permite abrir um novo 
ciclo para os agricultores. Pág. 10

Gracal edita livro 
escrito em tempo 
de pandemia
A Gracal está a estrear um equipamen-
to para imprimir o livro “Um dia de cada 
vez - Sugestões, ideias e instruções para 
quem está fechado em casa”, que co-
meçou por ser uma parceria digital entre 
o escritor David Machado e o ilustrador 
Paulo Galindro, na pandemia. Centrais
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             Novo clube de futebol nasce na Nazaré Pág. 27

Óbidos implementa circuitos 
de sentido único na vila
A Câmara Municipal de Óbidos está a adop-
tar zonas de circulação de sentido único no 
interior das muralhas da vila, com o ob-
jectivo de evitar cruzamento de pessoas 

durante os percursos. Para aquele efeito, 
a autarquia instalou um sistema de conta-
gem, em tempo real, que limita o acesso a 
mais de 875 pessoas dentro do perímetro 

muralhado, sendo que o habitual passeio 
de ida e volta pela Rua Direita não é reco-
mendado nos próximos tempos. O execu-
tivo liderado por Humberto Marques subli-

nha, contudo, que estes circuitos não são 
uma imposição, mas apenas uma sugestão 
para os visitantes, como forma de tentar 
evitar a propagação da covid-19.   Pág. 5
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