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Escola Bordalo 
Pinheiro e a 
Gazeta das Caldas

A actual Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro, antes Industrial e 
Comercial das Caldas da Rainha, come-
mora meio século do edifício onde está 
instalada, momento alto da sua história 
quando as mais altas autoridades do 
regime de então lhe prestaram a devi-
da homenagem pelo papel que teve no 
ensino nesta região.

Gazeta das Caldas, que durante 
toda a sua vida cultivou sempre uma 
relação amiga e próxima com a Escola 
e com muitos professores, não podia 
ficar indiferente a esta data e a esta 
comemoração

Concretamente, quem dirige hoje e 
desde há precisamente quatro décadas 
este jornal, como outros colaboradores 
desde a sua fundação, tiveram ligações 
como alunos ou professores com aquela 
que foi durante muitos anos e desde 
o último quarto do século XIX um dos 
principais centros de transmissão do 
saber da cidade e da região.

Por aquela escola, ao longo dos últi-
mos 140 anos, passaram figuras proemi-
nentes local e nacionalmente, nos vários 
campos do saber, da arte, da cultura e 
da actividade empresarial, tendo no seu 
início tido o privilégio de ter estado sob 
a égide de Rafael Bordalo Pinheiro que 
veio para as Caldas da Rainha criar uma 
fábrica de cerâmica.

As dragagens de abertura e aprofun-
damento dos canais da zona inferior 
(junto ao mar) da Lagoa de Óbidos te-
rão inicio em Março de 2015 e deverão 
estar concluídas no final do ano. Quem 
o diz é o ministro do Ambiente, Jorge 
Moreira da Silva, e o seu secretário de 
Estado, Paulo Lemos.

O valor da intervenção é de 6,5 mi-
lhões de euros, comparticipados a 85% 
por fundos comunitários, podendo a 
segunda fase das dragagens realizar-
-se pouco tempo depois, tal como 
referiu o ministro do Ambiente.

Presentes na cerimónia que teve lu-
gar no dia 17 de Outubro em Óbidos, os 

autarcas dos dois concelhos pediram a 
atenção da tutela para a manutenção 
dos equipamentos instalados nas 
margens da lagoa e comprometeram-
-se a, no futuro, gerir em conjunto as 
dragagens de manutenção daquele 
ecossistema. 

Lagoa de Óbidos com dragagens 
marcadas para Março de 2015

O delegado geral da European 
Historic Thermal Towns Association 
(EHTTA), Michel Thomas Penette, 
que também é o director do Instituto 
Europeu dos Itinerários Culturais, 
visitará as Caldas em Dezembro para 
conhecer a cidade e o seu património 
termal. Caso a sua apreciação for 
favorável, Caldas da Rainha poderá 
integrar a rede europeia que junta 
as mais famosas estâncias termais. 
A decisão será anunciada a 5 de Mar-
ço, em Bath (Inglaterra), na próxima 
assembleia geral. 

Esta visita resulta do interesse das 
Caldas em integrar esta rede termal. 
O vereador Hugo Oliveira esteve, 
entre 16 e 18 de Outubro, na cidade 
italiana de Acqui Term, onde teve 
lugar uma assembleia geral desta 
organização que funciona na égide 
do Conselho da Europa e apresentou 
o interesse caldense em aderir à as-
sociação. A candidatura das Caldas 
é apadrinhada pelos representantes 
da cidade espanhola de Ourense que 
entregaram uma “carta de confor-
to” em defesa desta candidatura 
portuguesa.

De acordo com Hugo Oliveira, “as 
coisas estão bem encaminhadas 
pois eles gostaram da nossa can-
didatura”, disse, acrescentando que 
fez logo notar que neste momento as 
termas não se encontram a funcionar. 
O autarca destaca, no entanto, que 
as “termas caldenses possuem 
uma vertente histórica e cultural 
muito forte, o que nos deixa muito 
bem posicionados para o efeito”.  
Integram esta associação as mais 
importantes termas europeias como 
Baden Baden (Alemanha),), Karlovy 
Vary (Rep. Checa), Budapeste (Hun-
gria),  Spa (Bégica), Vichy (França), 
alem das já referidas.

F.F. 

Apresentada 
candidatura à 
rede europeia de 
cidades termais

As Caldas quer posicionar-se como 
um dos concelhos com impostos mais 
baixos do Oeste. Em 2015 continuará 
a cobrar a taxa mínima aos prédios 
urbanos (0,3%), a devolver 2% do 
IRS aos munícipes, a não cobrar taxa 
municipal de direitos de passagem e a 
aplicar uma taxa de derrama de 0,75% 
apenas a empresas com um volume 

de negócios superior a 150 mil euros. 
Estes impostos foram aprovados na 

Assembleia Municipal de 14 de Outu-
bro, que fez também aprovar a Matriz 
Energética do concelho e o Plano de 
Acção para a Sustentabilidade Ener-
gética, que prevê uma redução de 20% 
das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) até 2020. 

Na Assembleia Municipal, que se 
realizou no dia 14 de Outubro, o presi-
dente deste órgão, Luís Ribeiro, disse 
que está a ser planeada uma visita dos 
deputados municipais às termas de 
Ourense e Mondariz, na Galiza, para 
verem o aproveitamento que ali foi 
feito do património termal. 

Caldas quer os impostos mais baixos do Oeste

A segunda edição do Caldas Nice 
Jazz abre hoje com um concerto da 
luso australiana Melissa Oliveira, que 
apresenta um sexteto com Rui Silva, 
José Carlos Barbosa, João Martins, 
J.A.M. e Jason Palmer. O ponto de 
encontro é no CCC às 21h30.  Amanhã, 
sábado, também às 21h30, o pianista 
Tigran Hamasyan sobe ao palco para 
demonstrar todas as qualidades que 

lhe valeram vários prémios ao longo 
da sua ainda curta carreira.  

Durante a semana decorrerão tam-
bém alguns concertos em vários 
pontos das Caldas. Sábado de manhã, 
pelas 10h30, nas ruas da cidade, a 
actuação de Cottas Club Jazz Band. Do-
mingo, no Hotel Sana Silver Coast, às 
16h00, realiza-se o concerto de Vicente 
Valentim que se apresentará num 

trio, assim como João Dias Ferreira, 
na segunda-feira, dia 27, no café Ca-
pristanos, às 18h00. Na terça-feira, na 
EHTO, tocará João Neves em duo, pelas 
16h00. No dia 29 decorrerá a actuação 
do duo musical de Luís Vicente na Casa 
Antero pelas 21h30. Para quinta-feira, 
dia 30, os Raging Jazz actuam na ESAD, 
também às 21h30.

I.V.

Começa hoje o Caldas Nice Jazz
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Um suplemento dedicado à 
Escola Rafael Bordalo Pinheiro
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