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Extensão de saúde no 
Vimeiro está pronta  
A Extensão de Saúde do Vimeiro está 
pronta para entrar em funciona-
mento. A cerimónia da entrega das 
chaves decorreu na passada segunda 
feira e falta só instalar o sistema in-
formático para a unidade de saúde 
poder estar ao serviço dos habitantes 
da aldeia.  

Sotão com um pé na fase 
final do nacional
Os nazarenos do Sotão venceram, no 
fim de semana, frente ao Leixões e 
ao Guimarães. Com esta dupla jorna-
da vitoriosa, os atletas estão muito 
próximos de confirmar a presença na 
fase final do campeonato nacional 
de futebol de praia, estando entre 
os melhores do País.
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Cistermúsica chega 
ao fim no domingo
Depois de um mês repleto de ativida-
des, o festival Cistermúsica encerra a 
sua edição no próximo domingo. Os 
Músicos do Tejo são o último conjunto 
a atuar, no cineteatro João d’Oliva 
Monteiro, pelas 18 horas. O grupo 
vai reproduzir a ópera “Il Mondo 
della luna”.
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Alojamento particular  
na Nazaré regista quebra
O alojamento particular na Naza-
ré registou uma quebra de 10% na 
procura nos últimos meses, rela-
tivamente ao ano anterior. É caso 
para dizer que os chambres, rooms, 
habitaciones ou zimmer, na vila, já 
viveram melhores tempos. 
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Homicida de solicitador 
condenado a 20 anos

Na praia de São Martinho do Porto há uma figura 
muito conhecida dos veraneantes que percorre o 
areal a vender bolas de Berlim. Conheça a história 
da dona Cecília e da sua atividade.

As obras de ampliação e requalificação das insta-
lações da Misericórdia da Benedita já foram inau-
guradas. As renovadas divisões foram abençoadas 
por D. José Traquina, bispo auxiliar de Lisboa.

5 Misericórdia da Benedita 
tem instalações renovadas

7 As famosas bolas de 
Berlim da dona Cecília
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