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EDITORIAL
Quebrar a 
unanimidade

F
ernando Costa recebeu a me-
dalha de honra da cidade 
com a aprovação unânime 
dos partidos da Assembleia 
Municipal. Inclusive dos par-
tidos da oposição e de de-

putados que foram dos seus maiores 
críticos nas décadas em que o então 
presidente da Câmara esteve no poder.
Ele próprio fez questão de agradecer 
aos seus opositores o terem votado 
favoravelmente.
Luís Ribeiro sublinhou que, mais do 
que esta medalha, a maior homena-
gem a Fernando Costa foi a do povo 
das Caldas que lhe garantiu sete vitó-
rias consecutivas.
Pelos vistos, nas Caldas da Rainha, para 
se ser homenageado basta estar mui-
tos anos no mesmo cargo, independen-
temente do mérito desse desempenho.
Convém, contudo, refrescar a memó-
ria e recordar que foi nos últimos 30 
anos que as Caldas da Rainha perdeu 
a oportunidade de ter seguido por um 
caminho diferente. Foi durante estas 
décadas que, à medida que o patrimó-
nio da cidade se degradava, se apos-
tava alegremente numa construção a 
esmo, sem qualquer planeamento nem 
vislumbre de qualquer sentido estético.
Foi durante os anos em que Fernando 
Costa esteve à frente dos destinos da 
cidade que este nunca mostrou uma 
ideia estratégica para aquilo que de-
veria ser o aproveitamento da sua 
História e do seu património. Não va-
lorizou aquilo que, agora no século XXI, 
poderia fazer a diferença: uma cidade 
termal bonita, com edifícios de facha-
da azulejar (que agora se prepara para 
trazer para Portugal mais uma distin-
ção da UNESCO), harmónica, com es-
paços verdes, com construção planea-
da, com vias pedonais e ciclovias, com 
um centro histórico requalificado e pu-
jante, com esplanadas, galerias de arte, 
restaurantes e, sobretudo, um fluxo de 
turistas (estrangeiros e portugueses) 
permanente, interessados em visitar 
uma localidade que poderia ser uma 
referência nacional.

Primeiro-ministro visita as Caldas 
num 15 de Maio em que o Parque 
voltou a ter o brilho dos velhos tempos

O 15 de Maio deste ano ficou marcado pela presença do primeiro-ministro, Passos 
Coelho, que presidiu à sessão solene municipal e à cerimónia de homenagem à 
rainha. Foi uma visita divulgada com muito pouca antecedência - o que levou o 

PS local a questionar o porquê de tanto secretismo por parte de quem convidou o go-
vernante -, mas que não evitou que fosse organizado um pouco participado protesto à 
sua chegada junto ao CCC.
Passos Coelho, que ouviu uma autêntica lição de História sobre a fundação das Caldas, 
não pode dizer que ignora os problemas do Hospital Termal e do património histórico 
da cidade, tais foram as intervenções que sempre bateram na mesma tecla. 

Na cerimónia, em que foram atribuídas 22 medalhas, os aplausos maiores foram para 
Vasco Oliveira e Fernando Costa.
Mas fora da arena política e institucional, o Dia da Cidade teve o seu maior palco no 
Parque D. Carlos I onde se realizou o Festival Oeste Lusitano. 
Se na sexta-feira, ainda antes da abertura, já havia centenas de pessoas a passear pelo 
certame, o dia maior foi o domingo em que o Parque ganhou o brilho dos velhos tem-
pos com a visita de muitos milhares de pessoas. 

ENTREVISTA COM A PRESIDENTE  

Maria João Querido – Carvalhal Benfeito 
Maria João Querido está a meio 
do seu terceiro mandato à fren-
te dos destinos da freguesia de 
Carvalhal Benfeito. Queixa-se 
que as alterações ao PDM pena-
lizam os jovens que querem vi-
ver na sua terra e elege a edu-
cação como a sua prioridade na 
freguesia, orgulhando-se de ter 
conseguido que a escola do pri-
meiro ciclo não tivesse fechado.
Diz que é a favor da limitação 
dos mandatos e encontra di-
ferenças entre trabalhar com 
Fernando Costa e Tinta Ferreira.
Esta é a primeira de uma sé-

rie de entrevistas que Gazeta 
das Caldas inicia nesta semana 
aos presidentes das Juntas de 
Freguesia. 

Agrupamento Bordalo Pinheiro contra 
mais turmas nos colégios privados

O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro quer 
que o ministro da Educação, Nuno Crato, fundamente a pro-
posta de rede escolar para o ano lectivo de 2015-2016 nas 
Caldas das Rainha. Em causa está o facto de continuarem a 
ser atribuídas turmas aos colégios Frei Cristóvão e Rainha D. 
Leonor enquanto os estabelecimentos do ensino público fi-
cam subaproveitados.
Um documento aprovado pelo Conselho Geral daquele agru-
pamento e enviado à tutela, questiona os critérios das pro-
postas de atribuição de turmas nas escolas do concelho e 
alerta para a duplicação de despesa pública, já que o Estado 
paga a privados para prestarem o mesmo serviço que a escola 
pública fica impedida de fazer. 

Lojas do cidadão 
sobre rodas
Alguns concelhos do Oeste 
poderão vir a ter “carrinhas 
do cidadão”, que irão des-
locar-se às freguesias para 
prestar serviços camarários, 
das Finanças, de correios 
e Segurança Social, entre 
outros.
Este é um dos projectos 
que constam do progra-
ma Aproximar, gerido pela 
Comunidade Intermunicipal 
do Oeste, no qual se prevê 
também a existência de uma 
loja do cidadão em todos os 
concelhos oestinos. Última
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