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Plano de mobilidade prevê 
rede efectiva de ciclovias
Tornar as Caldas uma cidade mais ciclá-
vel, através do aumento da rede existente, 
e tornando-a mais coesa entre os estabele-
cimentos de ensino, serviços, equipamen-

tos desportivos e zonas comerciais e habita-
cionais é um dos objectivos estratégicos do 
Plano de Mobilidade Sustentável das Caldas 
da Rainha. Realizado pela MPT, empresa de 

planeamento e gestão da mobilidade, o do-
cumento defende também a promoção da 
circulação pedonal e do transporte público, 
em detrimento do uso do automóvel.  Pág. 4

Caldas quer  
reforçar votação  
no Orçamento
Participativo
O município das Caldas está a estudar 
a implementação de medidas que in-
centivem a participação no Orçamento 
Participativo, procurando, ao mesmo 
tempo, restringir a votação aos muníci-
pes caldenses. A autarquia tem por exe-
cutar nove dos 24 projectos aprovados 
naquele instrumento.  Pág.s 2 e 3

Caldas SC recebe 
1,5 milhões
pelo posto de 
combustíveis
A Petrogal vai pagar 1 milhão de euros 
a pronto ao Caldas e mais 500 mil eu-
ros em 15 prestações anuais, como co-
rolário das negociações para a cessão 
do posto de abastecimento de combus-
tíveis do clube até 2033. A proposta foi 
ratificada pelos sócios do clube, na pas-
sada sexta-feira, numa assembleia con-
corrida.  Pág. 9

Conferência  
sobre código do 
trabalho reúne 
uma centena
Cerca de uma centena de pessoas assis-
tiram, na quinta-feira da semana pas-
sada, à conferência sobre as alterações 
ao Código do Trabalho organizada pela 
Gazeta das Caldas e a Lacerda Dias & 
Associados. Leia a reportagem do even-
to nas páginas centrais desta edição.  
Pág.s 16 e 17
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suplemento 
Cutelarias

Lota do porto 
de Peniche
é a que mais 
vende no país
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