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Oeste ultrapassa 700 infectados 
desde o início da pandemia

Câmara muda 
sentido de rua 
após protesto
Um grupo de moradores na Rua 
Hermenegildo Gomes Pereira entre-
gou um abaixo-assinado à Câmara 
das Caldas da Rainha, solicitando que 
a via passe a ter apenas um sentido. 
Assunto já foi debatido em sede de 
Assembleia Municipal. Pág. 5

Veco Urban 
Design investe 
em plena crise
A Veco Urban Design avançou em 
Fevereiro com o projecto de ampliação 
das instalações, num investimento su-
perior a 1 milhão de euros. Especialista 
em equipamentos para o espaço pú-
blico, a empresa alcobacense respon-
de à crise com inovação. Pág. 14

Fonte Luminosa 
vai ser alvo de 
intervenção
Vai custar 47 mil euros a interven-
ção que está a ser preparada pela 
Câmara para a Fonte Luminosa, no 
Bairro dos Arneiros. Aquele espaço 
vai ser recuperado e passará a dis-
por de jogos de água, tendo um pe-
ríodo de execução previsto de três 
meses. Pág. 6

Alcobaça e 
Nazaré querem 
unir-se pelo rio
As Câmaras de Alcobaça e Nazaré es-
tão a desenvolver esforços no senti-
do de apresentar uma candidatura a 
fundos comunitários para desenvol-
ver um projecto de mobilidade suave 
do rio Alcoa. A obra prevê uma liga-
ção entre os centros das duas sedes 
de concelho. Pág. 7

Câmara das 
Caldas com 
contas positivas
A Assembleia Municipal das Caldas 
aprovou as contas do exercício de 
2019 da Câmara Municipal, que apre-
sentam um saldo positivo de mais de 
2 milhões de euros. Porém, a oposi-
ção criticou o aumento de receitas 
da autarquia, por considerar que foi 
feito à base de impostos. Pág. 10

Vítor Severino 
festejou título 
na Ucrânia
O ferrelense Vítor Severino festejou 
a conquista do título de campeão 
da Ucrânia de futebol, ao serviço do 
Shakhtar Donetsk. O adjunto de Luís 
Castro tem 36 anos e uma carreira 
como técnico de década e meia, mas, 
para já, ainda não pensa em ser trei-
nador principal. Pág. 26
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FALU quer
causar 
impacto
nas Caldas

FALU quer
causar 
impacto
nas Caldas

Centrais

No espaço de uma semana o Oeste re-
gistou mais 98 casos de infecção por co-
vid-19, ultrapassando, assim, os 700 in-
fectados desde o início da pandemia. A 
situação na região tem vindo a agravar-se 

e já afecta um lar de idosos e um colégio 
da cidade das Caldas. O lar do Montepio 
Rainha D. Leonor registou oito infectados, 
embora um tenta dado resultado incon-
clusivo. Entretanto, foram testados 108 

utentes e funcionários da instituição e os 
casos positivos estão confi nados. O mes-
mo sucede com um bebé, de 18 meses, da 
creche do colégio O Brinquinho, institui-
ção que viu duas funcionárias serem in-

fectadas. Em Óbidos, há o registo de uma 
menina, de 12 anos, que vive em guarda 
partilhada, que terá sido infectada com o 
novo coronavírus junto da família com que 
vive num concelho vizinho. Pág. 2 a 4

Caldas de luto por Abílio Camacho Última


