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ENTREVISTA COM A PRESIDENTE

Alice Gesteiro – Nadadouro 
O PDM do Nadadouro vai ser revis-
to em breve e a presidente da Junta, 
Alice Gesteiro, crê que este é impor-
tante e necessário já que a constru-
ção no seu território (10 quilómetros 
quadrados) abrandou, “mas nunca 
parou” e “é preciso regras”. Entre 
as prioridades do seu mandato es-
tão o início da construção do lar e 
ainda o desassoreamento dos braços 
da Lagoa já que tem pensados pro-

jectos relacionados com o lazer. Alice 
Gesteiro não quer a sua freguesia 
agrupada com outras porque, afi rma, 
“temos uma identidade muito pró-
pria”.  Pág. 12 e 13

“Figurões” bordalianos na 
Assembleia da República 
Na próxima quarta-feira, 22 de 
Julho, pelas 14h00, a Assembleia 
da República e as Faianças Bordalo 
Pinheiro fazem o lançamento da 
nova colecção de caricaturas em 
cerâmica produzidas nas Caldas da 
Rainha, intituladas “Os Figurões” 
ou, na versão internacional, “The 
Big Shots”, de autoria do caricatu-
rista António.
Este conjunto de peças deste au-
tor que se notabilizou no semanário 
Expresso, resultaram de uma par-
ceria para dar continuidade ao le-
gado artístico de Raphael Bordallo 

Pinheiro na área do desenho hu-
morístico e da caricatura, onde foi 
pioneiro.
Esta primeira colecção de caricatu-
ras tem como tema três personali-
dades muito conhecidas a nível in-
ternacional e duas portuguesas 
(uma ligada à política e outra ao 
futebol).
Este projecto foi desenvolvido nos 
últimos meses pelo cartoonista 
António, em vindas sucessivas às 
Caldas da Rainha, tendo a colecção 
das peças sido produzidas nos últi-
mos meses na empresa.  JLAS

Partidos de esquerda já têm cabeças 
de lista pelo distrito de Leiria
Margarida Marques (PS), Ana 
Rita Carvalhais (CDU), Heitor de 
Sousa (BE) e Filipe Mil Homens 
e Leontina Pereira (Livre/Tempo 
de Avançar) são os cabeças de 
lista já conhecidos pelo distrito 
de Leiria para as próximas elei-
ções legislativas. 
Por escolher estão os candidatos 
da coligação “Portugal à Frente”, 
que junta o PSD e o CDS-PP e 

que deverão apenas ser conheci-
dos no fi nal do mês. 
Para ontem, quinta-feira, es-
tava prevista uma reunião da 
Comissão Política Concelhia cal-
dense do PSD para escolha do 
candidato, sendo que o seu pre-
sidente, Hugo Oliveira, irá propor 
a actual deputada na Assembleia 
da Republica, Maria da Conceição 
Pereira.   Pág.15

Ninguém quer a municipalização do Museu de José 
Malhoa

O governo quer passar os museus 
da Cerâmica e de José Malhoa para 
a Câmara das Caldas. A ideia já não 
é nova, dado que foram iniciadas 
entre o anterior governo PS e o mu-
nicípio. Mas agora é o executivo  li-
derado por Passos Coelho a insistir 
na passagem para a autarquia da-
queles dois espaços museológicos. 
Mas se há alguma aceitação em 
relação à passagem do Museu de 
Cerâmica para a autarquia, o caso 
muda de fi gura quanto ao Museu 
Malhoa pois há uma grande una-
nimidade entre especialistas e en-

tidades caldenses que dizem que 
este não deve sair da esfera da ad-
ministração central.
A maioria das pessoas que ouvimos 
considera que já foi um erro a pas-
sagem dos museus caldenses para 
a Direcção Regional de Cultura do 
Centro (DRCC), temendo, sobretu-
do no caso do Museu Malhoa, que 
a sua municipalização seja uma se-
gunda despromoção.
Já quanto ao Museu do Hospital e 
da Cidade, é pacífi co que este deve 
continuar ligado à instituição do 
qual nasceu e às Caldas.   Centrais
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Passos Coelho diz que não sabe 
quando é que o Hospital Termal 
passa para a cidade 

O 
primeiro-ministro Pedro 
Passos Coelho disse à 
Gazeta das Caldas que 
não sabe quando have-

rá uma decisão sobre a cedência 
do Hospital Termal e dos seu pa-
trimónio para a autarquia, nem se 
esta será tomada antes das eleições 
legislativas.
“Está-se a trabalhar e espero que 
uma solução seja encontrada tão 
rapidamente quanto possível por-
que sabemos a importância que 
toda aquela área termal tem”, dis-
se o governante à margem da inau-
guração do Parque Tecnológico de 
Óbidos, no passado sábado. 
Passos Coelho referiu que do lado 
da Direcção Geral do Tesouro e 
Finanças já houve um desfecho so-
bre o destino daquele património 

nas condições que foram negocia-
das com a autarquia. “A Câmara 
está nesta altura a desenvolver 
candidaturas que promovam a 
reabilitação daquele património e 
o estabelecimento de parcerias”, 
disse. 
Tinta Ferreira, questionado pela 
Gazeta das Caldas na sequência des-
tas declarações do primeiro-ministro, 
respondeu que já existe acordo entre 
a autarquia e o Estado e que este está 
a ser formalizado para ser enviado ao 
Tribunal de Contas a fi m de poder re-
ceber o respectivo visto prévio. Só 
depois disso será possível proceder 
à assinatura e operar a transferência 
do património. 
Sobre a eventualidade de que tal 
só venha a acontecer após as elei-
ções, o edil acredita que a transfe-

rência não fi cará posta em causa. 
“O Estado Português presume-se 
uma pessoa de bem que assume 
os seus compromissos”, disse.
Em Óbidos, Passos Coelho inaugu-
rou os edifícios centrais do Parque 
Tecnológico, um investimento de 
cinco milhões de euros, onde estão 

instaladas cerca de 60 empresas li-
gadas à criatividade. O primeiro-
-ministro destacou o trabalho “ex-
traordinário” que o município de 
Óbidos tem feito nos últimos anos 
e considerou-o mesmo um exemplo 
para os seus congéneres.  Pág.14
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