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Jornal fundado em
1 de Outubro de 1925 PORTE PAGO

Reatando uma tradição que se repetiu anualmente de 1975 a 1997, 
Caldas da Rainha volta este ano a comemorar solenemente a Re-
volução do 25 de Abril, com uma sessão no Salão Nobre dos Passos 
do Concelho em que usarão da palavra representantes de todos os 
partidos, bem como do presidente da Câmara, Tinta Ferreira e será 
escutada uma comunicação do historiador João Bonifácio Serra 
intitulada “Caldas no 25 de Abril”.

Em 1998 a ausência deste tipo de comemoração foi justificada 
pelo presidente da Assembleia Municipal, Luís Ribeiro, pela neces-
sidade de “acabar com os tradicionais discursos e fazermos uma 
coisa mais participativa e virada para as pessoas.”  Acrescentou que 
“além disso há muita gente nova que quer saber coisas sobre o 25 
de Abril e o ideal é uma conversa informal, num sitio informal e daí 
a escolha do Camaroeiro Real” para esse fim, iniciativa que nunca 
mais se concretizou até hoje.

No ano anterior (1997) a sessão solene tinha-se realizado nos 
Paços do Concelho, tendo discursado Fernando Costa, presidente 
da Câmara, Lalanda Ribeiro, presidente da Assembleia Municipal, 
e Ana Rebelo, Hermínio Oliveira e Sandra Correia respectivamente 
em representação do PCP, PS e PSD. 

Nessa sessão Lalanda Ribeiro havia lançado uma ideia – que viria 
a ficar pelo caminho depois de uma experiência sem sequência – da 
“realização de um congresso de caldenses e pessoas ligadas às 
Caldas sobre os desafios do próximo século e o futuro do nosso 
concelho”. Tempos antes também havia sido feita uma proposta no 
mesmo sentido do deputado do PS, Pereira da Silva.

UMA ASSEMBLEIA DE JOVENS 

O programa do 40º aniversário do 16 de Março e 25 de Abril vai 
passar ainda nas Caldas da Rainha pela realização no dia 23 de 
Abril à tarde, pelas 15h00, no auditório do município da simulação 
de uma sessão da Assembleia Municipal com a participação de 
estudantes das escolas secundárias do concelho, para a discussão 
dos problemas  dos jovens e para o lançamento de um orçamento 
participativo da juventude.

No dia 24 de Abril, às 17 horas, será inaugurada na Galeria Osíris 
uma exposição de cartazes alusivos ao 16 de Março e 25 de Abril, 
realizados por alunos das mesmas escolas.

Estão também a decorrer desde o início do mês actividades dos 
várias forças políticas locais intituladas “A Voz da Democracia 
Local”, com a realização a 29 de Abril no café concerto do CCC de 
um debate “Cultura e Democracia” com Francisco José Viegas, or-
ganizado pelo PSD e no dia 9 de Maio, no auditório da ETEO, de um 
debate de ideias organizado pelo CDS.

No dia 25 de Abril está previsto também uma alvorada de 25 mor-
teiros, um desfile da fanfarra dos bombeiros pelas ruas da cidade, 
com paragens frente às instalações das juntas de freguesia e da Câ-
mara Municipal das Caldas da Rainha. Simultaneamente, decorrerão 
nos vários dias actividades desportivas e culturais, entre os quais um 
espectáculo musical no dia 25 das 15h30 às 23h00 no Largo da Copa, 
com a Banda Comércio e Indústria, Rancho as Ceifeiras da Fanadia, 
Cavaquinhos das Caldas e Casa do Pessoal do Centro Hospitalar.

No dia 25 à noite, no Largo do Hospital, decorrerá ainda um es-
pectáculo de vídeo mapping organizado pela Associação Destino 
Caldas, a exemplo de outro realizado no Natal em Óbidos que atraiu 
muitas pessoas.

Gazeta das Caldas associa-se a estas comemorações lançando 
no dia 24 um número especial que relembrará as notícias que foram 
publicadas nas Caldas da Rainha no período do 16 de Março e do 
25 de Abril de 1974.
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O programa do 25 de Abril das Caldas 
este ano promete

O secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, disse 
à Gazeta das Caldas que a intervenção a ser feita em 2015 
na lagoa de Óbidos não contemplará a construção de um 
dique junto à aberta, conforme chegou a ser estudado pela 
estrutura técnica do Ministério do Ambiente.

“Os próprios técnicos também tinham sérias dúvidas 
sobre se essa solução era a mais adequada”, disse.

O próprio governante sempre questionou a necessidade 
de se fazer aquela obra, tendo em conta, como referiu, que 
“na Natureza não há garantias absolutas” e que não havia 
certezas acerca do dique de guiamento conseguir segurar 
o canal de comunicação entre a lagoa e o mar. Por outro 
lado, o impacto paisagístico daquela estrutura, com seis 
metros de altura, era também muito negativo.

Com esta decisão os custos da intervenção na lagoa 
de Óbidos descem de um intervalo entre os nove e os 10 
milhões de euros para os cinco a seis milhões.

O projecto terá de estar concluído e o concurso público 
pronto a ser lançado antes do Verão por forma a que as 
dragagens decorram no próximo ano. “Tem de ser em 2015, 
senão perdemos os fundos comunitários”, disse Paulo Lemos, que está convicto que estes prazos serão respeitados.

C.C.

Dragagens na lagoa de Óbidos avançam em 
2015 sem dique na aberta

Inspecção de Saúde diz que Hospital Termal 
não é um verdadeiro hospital

Uma auditoria da Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) 
defende que o Hospital Termal deve sair da alçada do Ministério da 
Saúde e passar a ser gerido pela autarquia, sendo retirados do edifício 
todos os serviços que ali estão instalados e que não têm relação com 
a actividade termal (Medicina Física e Reabilitação, Psiquiatria e Te-
rapia da Fala). Caso a cedência das instalações à Câmara das Caldas 
não seja concluída até final do ano, o hospital deverá ser entregue à 
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.

Contrariando o facto de o Hospital Rainha D. Leonor ser considerado 
o hospital termal mais antigo do mundo, o relatório diz que esta uni-
dade é apenas uma estância termal “e não um verdadeiro hospital”.

Esta auditoria, realizada entre 10 de Janeiro e 16 de Março, foi re-
querida pelos promotores do abaixo-assinado contra a privatização 
do Hospital, que entretanto se constituíram como comissão, mas teve 
um efeito contrário ao que preconizavam, visto que o documento vem 
precisamente defender os actos de gestão de Carlos Sá, que tem dado 
prioridade ao hospital distrital em detrimento do Hospital Termal.

Cerca de 200 cidadãos (mais 130 do que no ano passado) esco-
lheram, no passado dia 8 de Abril, em Assembleia Participativa e 
através de votação pela Internet, as propostas que querem ver 
implementadas no concelho das Caldas, no âmbito do Orçamento 
Participativo. As cinco propostas mais votadas ascendem a um 
montante de 135 mil euros e privilegiam a manutenção e cons-
trução de espaços públicos. Como em sexto lugar ficaram dois 
projectos empatados, cabe agora aos vereadores decidirem em 
sessão de Câmara qual a proposta a concretizar neste orçamento 

Orçamento Participativo ainda pouco participado
que tem um limite de 150 mil euros. 

Apesar de duplicar o número de participações em relação ao 
ano passado, e de este ano ter sido permitida a votação online 
(aproveitada por 150 pessoas), o envolvimento dos caldenses 
neste exercício de cidadania é ainda mais escasso, o que dá azo 
a que qualquer grupo minimamente organizado (partido, junta de 
freguesia, movimento associativo) consiga mobilizar participações 
em favor das suas candidaturas.
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