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AVISO
Em virtude do feriado de 1 de 
Maio (5.ªf), o próximo jornal 
chegará mais tarde a casa dos 
nossos assinantes. Agradece-
mos a vossa compreensão.

OLIVEIRA DO BAIRRO
Câmara deve pagar 
refeições e subsídios a 
horas às associações, 
alerta presidente da AM 
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ANADIA
Autarquia quer atribuir 
348 mil euros 
às Juntas de Freguesia
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Novo rótulo levará 
Mata do Buçaco
“a quatro milhões
de contactos”

Homem de 36 anos 
lança petardo e perde 
os dedos a festejar 
vitória do Benfica

ÁGUAS DE LUSO OLIVEIRA DO BAIRRO
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de quem a viveude quem a viveu
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FIGUEIRA DE BOIALVO
Menino de 8 anos 
gravemente ferido após 
ataque de cão da família
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CULTURAS
Bandas demonstram 
excelência em 
concertos e concursos
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∑ Junta anseia Junta anseia 
reafirmar freguesia reafirmar freguesia 
como destino como destino 
turísticoturístico

∑ Garrafões empalhados Garrafões empalhados 
há mais de 50 anos há mais de 50 anos 
pelas mãos calejadas pelas mãos calejadas 
de Natália Moraisde Natália Morais

∑ João Moura, João Moura, 
o fotógrafo o fotógrafo 
que regista o Luso que regista o Luso 
há quatro décadashá quatro décadas


