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Praça da Fruta regressa 
ao tabuleiro na quarta-feira
Depois de vários meses de funcio-
namento provisório no pavilhão da 
Expoeste, a Praça da Fruta está de 
regresso ao tabuleiro da Praça da 
República a partir da próxima quar-
ta-feira, dia 12 de Agosto. A Câmara 

Municipal das Caldas da Rainha defi -
niu aquela data para o retorno daquele 
mercado diário ao “coração” da cidade 
e está a preparar toda a logística ne-
cessária para que a operação decorra 
em segurança. As autoridades de saú-

de apontam um limite máximo de 100 
clientes em permanência no mercado 
e o tabuleiro da praça será fechado 
com gradeamento e com três entra-
das, além de ter um sentido único de 
circulação. Pág. 4

Spal negoceia 
rescisões com 
trabalhadores
A Spal está em lay-o�  há vários meses 
e propôs a rescisão de contrato com de-
zenas de trabalhadores. A administração 
da empresa assegura que aquela medida 
visa manter a viabilidade da empresa e 
260 postos de trabalho. Pág. 13

CEERDL entre 
as maiores 
cooperativas de 
solidariedade
O Centro de Educação Especial Rainha D. 
Leonor é uma das cinco maiores coopera-
tivas do ramo Solidariedade Social do país, 
segundo o ranking da Cooperativa António 
Sérgio. Já a Frubaça é a 18ª maior coopera-
tiva em volume de negócios. Pág. 5 e 12

Viagem à 
tradição dos 
produtores de 
trigo no Cadaval
A Gazeta das Caldas acompanhou a de-
bulha do trigo barbela na aldeia da Póvoa 
do Cadaval, onde João Vieira tem pre-
servado as sementes de trigos (e não só) 
ancestrais. O Guardião das Sementes da 
Estremadura tem um sistema integrado 
de autoconsumo de pão e defende a fi -
gura do agricultor-moleiro. Da semente 
ao pão, venha connosco nesta viagem a 
meados do século passado. Pág. 2 e 3

Caldas deu início 
aos trabalhos de 
pré-temporada
O plantel dos pelicanos regressou aos 
treinos sob medidas de contingência de-
vido à pandemia de covid-19. Nesta al-
tura ainda não há jogos de preparação 
marcados e os treinos decorrem à porta 
fechada. Os reforços alinham na ambição 
de lutar pela subida. Pág. 24

Campanha por depósitos de 
embalagens lançada no Baleal
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Aprecie os parques de 
merendas do Oeste Pág. 15

Visita à freguesia 
de Alvorninha Pág. 15
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