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Praça da Fruta está de volta
A Praça da Fruta regressou, na passa-
da quarta-feira, à localização original: 
o tabuleiro da Praça da República. 
Depois de cerca de quatro meses a 

funcionar na Expoeste, aquele mer-
cado reabriu sob fortes medidas de 
segurança, numa mudança que foi 
aplaudida por alguns vendedores e 

contestada por outros. A partir de 
agora, apenas 100 pessoas podem 
estar em simultâneo na Praça, ha-
vendo um circuito de circulação de 

sentido único. No dia da reabertu-
ra, o “coração” da cidade voltou a 
encher-se de cor e vida, apesar da 
chuva que caiu. Pág. 8

Emigrantes da 
região vivem um 
Agosto diferente
Agosto é mês de emigrantes, mas este 
ano muitos milhares de portugueses que 
se encontram espalhados pelos quatro 
cantos do mundo não farão a viagem de 
regresso a casa. E se a maioria terá opta-
do por manter-se no país de acolhimento, 
também houve quem decidisse arriscar e 
viajar para Portugal. Págs. 2 a 7

Praia da Nazaré 
esteve dois dias 
sem banhos
Durante dois dias foram proibidos os ba-
nhos na praia da Nazaré, devido a uma 
descarga numa antiga conduta, que re-
sultou em elevados valores microbioló-
gicos na água. O problema foi resolvido 
pela Câmara, em conjunto com várias en-
tidades, mas a oposição aproveitou para 
criticar a maioria do PS. Pág. 13

Atleta corre 
contra a violência 
doméstica
João Félix está a atravessar o país para 
chamar a atenção para a problemática 
da violência doméstica e terminou umas 
das etapas nas Caldas, tendo sido acom-
panhado por atletas da região. À chega-
da, o atleta foi recebido pela União de 
Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório. Pág. 9

Frubaça investe 
7,5 milhões em 
nova central 
na Maiorga
A Frubaça está a completar um inves-
timento de 7,5 milhões de euros numa 
nova central, na Maiorga, que garantirá 
capacidade de frio para toda a produção 
dos associados e e elimina dependência 
dos alugueres de frio. Pág. 16
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Nesta edição: 
lista de 
algumas 
das praias 
mais secretas 
do Oeste
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Conheça melhor a freguesia de Carvalhal Benfeito Pág. 15
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