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Algas tornam água da
Lagoa de Óbidos castanha
motivo de preocupação. A Câmara das
Caldas garante que não há qualquer rotura no emissário e que a cor da água é
resultado de algas em putrefacção que

têm ficado retidas e com pouca oxigenação. A solução para este problema é a
dragagem, que, de acordo com a tutela,
deverá arrancar ainda este mês. Pág. 5

Feira da Cebola
substituiu FRIMOR
em Rio Maior
Pág. 6

Isaque Vicente

A água com um tom castanho e cheiro
nauseabundo que se verifica na Lagoa
de Óbidos, nas imediações do Parque
de Merendas do Nadadouro, está a ser

Novos prédios
em frente à
antiga EDP
inaugurados
A Finangeste investiu mais de 10 milhões de euros para concretizar o
projecto Caldas Terrace. Os prédios
em frente à antiga EDP foram inaugurados, esta semana, e mais de 70
apartamentos já estão vendidos. O
condomínio conta com piscina, parque infantil e sete lojas, que em breve serão comercializadas. Pág. 10

Conheça
actividades
náuticas para
apreciar no
Oeste Pág. 14
Desemprego
preocupa
associações
empresariais
A economia da região deu sinais positivos no mês de Julho, mas as associações empresariais e comerciais
revelam grande preocupação com o
futuro. Setembro e Outubro serão
essenciais para perceber os danos
causados pela pandemia. Pág. 2 e 3

Oeste com
cortes de 50%
no ensino
articulado

Visita à freguesia de Nossa Senhora
do Pópulo, Coto e São Gregório
15 a 17

O financiamento do Ministério da
Educação para o ensino artístico
especializado na região pode condicionar o funcionamento de algumas escolas do Oeste, que perderam, nalguns casos, mais de metade
das vagas previstas. Pág. 12

