
www. g a z e t a d a s c a l d a s . p t

Pu
b.

SEXTA-FEIRA 10 JULHO DE 2020 | Nº 5338 | ANO XCIV | SEMANÁRIO | PREÇO: 1€ DIRECTOR: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA SILVA | DIRECTOR-ADJUNTO: JOAQUIM PAULO

desde 1925

· Santarém
· Caldas da  Rainha
· Tomar

NA CAETANO AUTO

ENCONTRE O SEU

TOYOTA Visite-nos em:

Serra d’El-Rei 

mais atrativa! MUSEU FÓRUM DA SERRA ARTE E PATRIMÓNIO 

Visite
Pub.

Surtos em lar e infantário 
nas Caldas causam receio
O número de infectados com co-
vid-19 no Oeste continua a subir a 
uma média de cem casos por se-
mana, tendo-se registado esta se-
mana três óbitos, todos no conce-

lho de Torres Vedras. Em Caldas, 
os casos positivos registados no 
Centro de Apoio aos Idosos Dr. 
Ernesto Moreira, o lar do Montepio 
Rainha D. Leonor, e na Creche “O 

Brinquinho”, na Matoeira, estão 
a aumentar a apreensão entre a 
população. À hora do fecho desta 
edição, havia seis crianças infec-
tadas no infantário, além de duas 

educadoras, um motorista e qua-
tro familiares das crianças. No lar, 
estavam assinaladas 26 pessoas 
infectadas: 23 utentes e três fun-
cionários. Pág. 2 a 4

Óbidos quer dar 
a conhecer os 
seus segredos
Face à pandemia, os agentes culturais 
e económicos estão unidos para dar 
a conhecer aos turistas os “Segredos 
de Óbidos”, que são locais seguros e 
pouco conhecidos na vila. Pág. 15

Caldas prepara 
melhorias no 
Campo da Mata
Jorge Reis foi eleito para mais um 
mandato na presidência do Caldas e 
tem como prioridade a realização de 
obras no Campo da Mata, que devem 
avançar ainda este mês. Pág. 24

ICEL assinala 75 
anos e oferece 
ambulância
A pandemia não vai impedir a ICEL 
de assinalar os 75 anos da fundação 
da empresa, que decidiu oferecer 
uma ambulância aos Bombeiros da 
Benedita Pág. 14

Suplemento 
(Re)descobrir 

o Oeste

Banda Comércio e Indústria 
grava vídeo no Parque

Pág. 19

Infecciologista António Silva Graça em entrevista Centrais
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