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A primeira fase das dragagens deverá avançar no próximo mês ou em 
Maio, depois de dado o visto do Tribunal de Contas devendo durar 
até ao fi nal do ano. Ainda este ano poderá ser lançado o concurso 

da segunda fase das dragagens da Lagoa de Óbidos, para a retirada de 700 
mil metros cúbicos de areia, segundo o secretário de Estado do Ambiente, 
Paulo Lemos, que acompanhava a visita à Lagoa dos deputados do PSD do 
distrito de Leiria.
Este encontro coincidiu com o início dos trabalhos de reabertura da ligação 
da Lagoa ao mar (na imagem), que terminaram no dia seguinte.

Os mesmos deputados visitaram também as baixas de Óbidos e Amoreira, 
locais que serão abrangidos pela rede de rega da barragem do Arnóia. Esta 
obra, orçada em 27 milhões de euros, ainda está em fase de concurso públi-
co esperando todos que o processo ande rapidamente.
Este projecto permitirá irrigar 750 hectares de terras do bloco de Óbidos e 
440 hectares do bloco da Amoreira, podendo benefi ciar cerca de 1300 agri-
cultores dos concelhos servidos pelo empreendimento. Pág. 17 

Deputados do PSD pelo 
Oeste para ver “obra”

Uma acção judicial intentada pela 
família Calado, proprietário da 
Quinta da Foz, poderá obrigar a 
Junta de Freguesia da Foz do Arelho 
a pagar uma indemnização de mais 
de um milhão de euros, por esta ter 
cedido por valor irrisório a explo-
ração da pedreira quando o terre-

no em causa era considerado um 
baldio. 
O processo está à espera da decisão 
fi nal do tribunal de Alcobaça que, 
a 13 de Março, deu como provadas 
muitas das alegações da família 
Calado e não atendeu os argumen-
tos da Junta de Freguesia. Pág. 4

No próximo domingo à tarde vive-
-se em Óbidos uma das mais im-
pressionantes cerimónias que inte-
gram a Semana Santa, a Procissão 
dos Passos. A partir das 17h00, e 
sob as ruas decoradas com um ta-
pete aromático e fl orido segue o 
cortejo encabeçado pela fi gura do 
“gafaú”, que tem a cabeça cober-
ta com um pano e transporta nas 
mãos um “serpentão” que anuncia 
à multidão a aproximação do con-
denado. Este cortejo simboliza o ca-
minho que Jesus fez até ao calvário. 

O ponto alto das solenidades tem 
lugar na sexta-feira Santa com a co-
movente Procissão do Enterro do 
Senhor, em que a iluminação é as-
segurada apenas por alguns archo-
tes colocados em pontos-chave do 
percurso. 
As cerimónias, que começam no 
próximo domingo e prolongam-
-se até dia 5 de Abril (Domingo de 
Páscoa), atraem anualmente milha-
res de pessoas, entre eles muitos 
estrangeiros. Pág. 5

Junta da Foz do Arelho 
“à procura” de mais 
de um milhão de euros 

Semana Santa de Óbidos 
começa no próximo domingo

DR

Semana Santa de Óbidos 

VALE 100€*

na 

Este jornal
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Utentes do CEERDL com novas 
instalações de lar residencial
O Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor passa a dispor 
do Lar Residencial e Serviço de Apoio Domiciliário, que teve a pre-
sença na inauguração do secretário de Estado da Solidariedade e 
da Segurança Social, Agostinho Branquinho. O novo equipamento 
que permite a reinstalação em Abril de 14 utentes custou 827,7 mil 
euros. No mesmo dia foi aprovado acordo de cooperação com a 
Segurança Social para instalar mais nove utentes. 
Em breve avançará a medida inovadora do apoio domiciliário para 
pessoas com defi ciência, cujo acordo está a ser negociado com a 
tutela. Pág. 16

Costa (do PS) 
vem às Caldas e 
Costa (do PSD) 

quer lugar 
em Leiria
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