
Barragem de Alvorninha 
com obras em Fevereiro

A-dos-Francos 
recebe Benfica 
no arranque  
da Liga BPI
O Benfica é o adversário do A-dos-
Francos, no próximo domingo 
(14h00), na 1ª jornada da Liga BPI. 
A partida tem transmissão no canal 
11 e marca o arranque de uma tem-
porada que se antevê difícil para a 
equipa de Isabel Osório.  Pág. 25

Urgência 
Pediátrica nas  
Caldas decorada  
por artistas
O francês Guillaume Ozon e a hún-
gara Kata Koleszár estão a embe-
lezar as paredes brancas da nova 
Urgência Pediátrica do Hospital das 
Caldas. Os artistas pretendem “hu-
manizar” aquele espaço da unidade 
de saúde.  Pág. 2

Bombeiros 
das Caldas 
baptizam  
novas viaturas
O 125º aniversário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários das Caldas da Rainha as-
sinalou-se, no passado domingo, 
com várias iniciativas. A corporação 
“baptizou” três novas viaturas com os 
nomes dos patronos Manuel Barreto, 
Américo Tomás, Tinta Ferreira, Nelson 
Cruz e Abílio Camacho.  Pág. 6

O Ministério da Agricultura prevê que, 
dentro de um ano, a Barragem de 
Alvorninha esteja em condições de fun-
cionamento, na sequência de obras que 
visam solucionar os problemas técni-

cos que impedem a retenção das águas 
e que devem avançar dentro de cin-
co meses. O projecto tem um custo de 
1,2 milhões de euros, sendo financiado 
em cerca de 80% por fundos europeus. 

A obra é há muito ansiada, dado que, 
quando estiver em funcionamento, be-
neficiará quase duas centenas de agri-
cultores das freguesias de Alvorninha, 
Vidais e Salir de Matos.  Pág. 6
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desde 1925

Caldas recebeu
mestres internacionais
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Adega da 
Vermelha com 
medalhas 
em concurso 
internacional 
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Conheça a freguesia de Santa Catarina  Centrais
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