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Prometemos na nossa edição do 89º aniversário no início de 
Outubro passado que iríamos realizar várias mudanças na 
Gazeta das Caldas ao longo deste ano em que completa as 
nove décadas.
Para além das obras que permitiram dar uma face nova 
às nossas instalações, agora fazemos a mesma mudan-
ça da cara e corpo do próprio jornal. É esta melhoria que 
hoje apresentamos.
Respeitando e assumindo, sem medo, a nossa tradição, 
esta mudança não é apenas “cosmética”, mas regista-se, 
principalmente, na estrutura de navegação, mais visivel-
mente, nos novos cabeçalhos de página e no código de 
cores que situam e guiam o leitor ao longo do jornal. 
Na verdade, mais do que um redesenho, o que foi fei-
to foi uma actualização estrutural do jornal e a criação 
de um conjunto de normas e regras de apresentação da 
informação.
Por exemplo, na Agenda Cultural, para além da sua nova 
apresentação, aparece agora a fechar a secção cultural, 
uma página de consulta e não de leitura.
Pode-se considerar o design de um jornal como uma 
espécie de kit de montagem. Por isso, criámos um con-
junto de elementos que vão ser reorganizados num nú-
mero infinito de maneiras, mas tentando sempre man-
ter e transmitir uma personalidade coerente e uma voz 
reconhecível.
E foi isso que foi feito, num projecto muito interessante desen-
volvido designer caldense João Caetano que convidámos para 
fazer este trabalho. 
Gazeta das Caldas agradece-lhe o trabalho, o empenho e a 
qualidade que colocou nas suas propostas, cabendo aos lei-
tores a última palavra.
Mas as alterações não ficam por aqui. A partir desta se-
mana o nosso espaço de opinião é enriquecido com seis 
novos cronistas que trissemanalmente escreverão nas 
nossas colunas. Jaime Neto, José Carlos Faria, José Rafael 
Nascimento, Jorge Varela, Lino Romão e Rui Gonçalves 
são os nossos convidados para problematizar e polemizar 
a cidade e a região, que cobrirão desejavelmente o espec-
tro político local.   

Um novo grafismo 
na Gazeta
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F
oi inaugurado, ao final da tarde de 
1 de Março, o parque de estaciona-
mento subterrâneo da Praça 25 de 
Abril. Trata-se de um equipamento 

com 293 lugares, divididos por dois pisos, 
que vai funcionar gratuitamente durante 
15 dias para criar na população o hábito de 
ali estacionar o seu carro.
O investimento ascendeu a 3,7 milhões 
de euros e a obra demorou mais de um 
ano em vez dos seis meses inicialmente 
previstos.
“Foi uma obra difícil de executar”, re-
conheceu o presidente da Câmara, Tinta 
Ferreira, que considera que este equipa-
mento irá contribuir para o desenvolvi-
mento das Caldas. 
Embora a tarde fosse de chuva, mais de 
uma centena de pessoas fez questão de 
assistir à inauguração – que teve direi-
to à presença do secretário de Estado 
da Administração Local, António Leitão 
Amaro - e que terminou com um lanche 
no primeiro piso subterrâneo. Centrais

Parque de estacionamento 
subterrâneo inaugurado 
com sete meses de atraso

As dragagens na lagoa de Óbidos deve-
rão começar ainda antes do Verão dis-
se à Gazeta das Caldas fonte oficial do 
Ministério da Agricultura Ordenamento do 
Território e Ambiente.  A adjudicação destes 
trabalhos deverá ser feita em Março à em-
presa Irmãos Cavaco SA, por 4,3 milhões de 
euros, podendo estes iniciar-se após o visto 
do Tribunal de Contas.  O prazo de execução 
previsto é de oito meses e meio.
O despacho de adjudicação da empreitada 
já foi assinado pelo secretário de Estado do 
Ambiente, Paulo Lemos, a 18 de Fevereiro.
Esta intervenção prevê a abertura e apro-
fundamento dos canais da zona inferior 
(junto ao mar) da Lagoa numa extensão 

de cerca de 5,3 quilómetros e um volume 
de dragagem de 650 mil metros cúbicos. 
As dragagens têm por objectivo, de acordo 
com o ministério, “contrariar o fenómeno 
de assoreamento e melhorar as condi-
ções hidrodinâmicas e de qualidade da 
água no interior deste sistema lagunar”.
Os dragados deverão ser “prioritaria-
mente reutilizados no reforço do cordão 
dunar litoral, que estabelece a fronteira 
entre o domínio marinho e o domínio in-
terno da Lagoa”, revela o documento. Já o 
excedente será aplicado também na mar-
gem sul da Lagoa em frente à urbaniza-
ção do Bom Sucesso ou a norte da lagoa.  
  F.F. / C.C. 

Dragagens na lagoa ainda antes do Verão

Caldas da Rainha é a primeira cidade termal portuguesa a fazer par-
te Rede Europeia das Cidades Históricas Termais (EHTTA), que já reúne 
26 cidades históricas termais de toda a Europa. A adesão será assinada 
hoje, 6 de Março, por Hugo Oliveira, numa assembleia geral da rede que 
decorre na cidade termal de Bath (Inglaterra).
O vereador diz que a integração das Caldas nesta rede - que contempla 
as melhores termas e mais antigas de toda a Europa - é bastante impor-
tante, sobretudo numa altura em que “queremos dar um novo ímpeto 
ao termalismo, com a passagem do património termal para o muni-
cípio”. Por outro lado, permite a participação nos cafés da Europa, que 
são fóruns de discussão sobre a temática e que juntam especialistas e 
elementos das cidades termais, como o que por estes dias se realizou 
naquela célebre cidade termal inglesa sob o tema “A Utopia do Passado, 
Presente e Futuro”. Pág. 6

Caldas vai integrar rede europeia 
das cidades históricas termais
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