
POLÍCIA/TRIBUNAIS
∑ Tribunal absolve três jovens de Malhapão

acusados de furto de cabos em cobre

∑ Homicida de comerciante de leitões 

com pena reduzida de 14 para 11 anos de prisão

∑ Tribunal de Menores de Oliveira do Bairro é recordista 

nacional no número de processos por juiz

Osvaldo Amado considerado 
Melhor Enólogo de 2014,
pelos Prémios W

Quartel das Artes acolhe evento 
de moda, música e dança 
para ajudar menino deficiente

MÉRITO SOLIDARIEDADE

SANGALHOS
Misericórdia quer Hospital 
sustentável e de novo
ao serviço da população
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VAGOS
Atletismo é modalidade 
individual ou coletiva? 
Dúvida impede GRECAS de 
receber subsídio camarário
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ATLETISMO
Atleta da ADREP conquista 
ouro e prata no Campeonato 
Nacional de Juvenis

Carnaval sem
rei brasileiro e 
mais “trapalhão”

MEALHADA

Sempre tendo por base o conforto, 

a eficiência e a poupança, apresentamos,  

neste suplemento, soluções eficazes para 

que o frio não leve a melhor. Aqueça o seu 

inverno!

aqueÇa o seu

inverno

Cli
matiz

ação | Impermeabilização

O  i n v e r n o 

rigoroso que se faz sentir 

este ano obriga-nos a pensar 

nas melhores soluções para as 

nossas casas e também para as nossas 

empresas. Os dias frios vieram para ficar, 

por isso, é a altura ideal para reunir 

condições que lhe garantam conforto, 

a melhor eficiência energética e 

também alguma poupança 

económica.
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Aquecimento central a lenha, gás e gasóleo

Recuperadores de calor | Salamandras

Sistemas de energia solar | Ar condicionado

Serviço de canalização e electricidade

Salamandras e Caldeiras a pellets 

Bombas de calor

Visite-n

Aproveite Campanha

REDUÇÕES EM 

CALDEIRAS, 

RECUPERADORES 

E PELLETS

PUB
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última

Processo 
ainda em estudo

MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
EM OLIVEIRA DO BAIRRO
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AQUEÇA 
O SEU INVERNO!
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