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As obras que sempre se atrasam

As obras que decorrem na Rua de Camões voltaram a atrasar-se 
e não fi caram concluídas a 30 de Março (como foi dito aos co-
merciantes da zona) nem a 15 de Abril (como foi dito à Gazeta 

das Caldas). A estimativa agora é que os trabalhos decorram durante 
mais um mês devendo terminar antes do 15 de Maio 
Outras obras marginais à regeneração urbana também se atrasam 

e incomodam moradores e comerciantes. Nas ruas José Filipe Neto 
Rebelo e 1915 têm-se arrastado (à mercê de várias interrupções que 
deixam o piso empoeirado ou lamacento) os trabalhos de colocação 
de colectores pluviais numa empreitada que, segundo a autarquia, 
estará terminada a 27 de Abril.   

Já começou a ser montado o 
estaleiro para as dragagens 
na Lagoa 

Começou a ser montado no passado dia 10 
de Abril o estaleiro de suporte à empreitada 
de dragagens na Lagoa de Óbidos, localiza-
do junto à lota (após o parque das carava-
nas). “A intervenção deverá arrancar den-
tro de aproximadamente 15 dias”, disse à 
Gazeta das Caldas o presidente da Junta 
da Foz do Arelho, Fernando Sousa, sobre a 
empreitada de abertura e aprofundamen-
to dos canais da zona inferior da Lagoa de 
Óbidos que foi adjudicada por 3,5 milhões 
de euros à fi rma Irmãos Cavaco, SA. 
A consignação teve lugar a 8 de Abril e a 
empresa terá agora nove meses para exe-
cutar a obra de dragagem de 650 metros 
cúbicos de areia que permitirá a criação de 
um canal principal e vários canais secundá-
rios para aumentar a circulação de água na 
lagoa. As areias serão aproveitadas para re-
forçar o cordão dunar e também o cordão à 
volta da lagoa. 

Num ofício enviado às autarquias de 
Óbidos e das Caldas da Rainha, a Agência 
Portuguesa do Ambiente refere que ten-
do em conta as características da interven-
ção e os trabalhos que serão desenvolvidos 
durante a época balnear, “irão surgir al-
guns condicionamentos na utilização da 
praia”. Estes decorrerão sobretudo na sua 
zona central, implicando “movimentação 
de embarcações em zona imersa e má-
quinas na zona emersa”, refere. 
Entretanto, na passada semana, a lagoa já 
estava de novo sem ligação ao mar. O pre-
sidente da Foz do Arelho diz que a situação 
tem estado controlada no que diz respeito 
à qualidade da água pois têm vindo a ser 
feitas análises constantes. No entanto, des-
taca que as entidades estão alerta e, se for 
necessário, intervêm para remover a areia 
da aberta.   F.F. 

Henrique Lino é campeão 
nacional em tumbling

O ginasta Henrique Lino arrecadou no 
passado fi m-de-semana o título nacio-
nal absoluto no Campeonato Nacional 
de Tumbling e Duplo-Mini Trampolim. O 
Acrotramp Clube das Caldas foi um dos 
clubes em destaque na competição. 
Amealhou ainda dois títulos por equi-
pas (seniores em tumbling e iniciadas 
no duplo-mini) e outros cinco pódios. 

Câmara quer reabilitar quatro áreas urbanas nas Caldas
A Câmara das Caldas quer criar 
quatro áreas de reabilitação ur-
bana (ARU), na zona histórica e 
em algumas zonas específi cas 
onde o parque habitacional está 

mais deteriorado ou a necessitar 
de infra-estruturas. 
A oposição PS e CDS-PP quer 
ver as ARU estendidas às fre-
guesias e que estas sejam cria-

das em diálogo com a popula-
ção. No fi m de semana, também 
o CDS local organizou uma con-
ferência de imprensa para apre-
sentar um “livro negro da rege-

neração urbana”, onde aponta 
muitos erros que poderiam ter 
sido evitados. 

Simone de Oliveira encantou 
os caldenses no CCC
Foi num clima intimista, com histórias e cantigas de Simone de 
Oliveira, acompanhada ao piano por Nuno Feist, que decorreu 
o espectáculo do passado sábado no CCC. A intérprete de A 
Desfolhada – canção que marcou o momento mais alto da noi-
te – a comemorar quase seis décadas de carreira, mostrou uma 
jovialidade muito própria  e uma sobriedade e independência 
que sempre marcaram o seu discurso. O serão teve momentos 
divertidos, gargalhadas e palmas, muitas e sinceras palmas dos 
espectadores que assim homenagearam uma artista que andou 
sempre à frente do seu tempo. 
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