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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE  

Joaquim Clérigo – S. Martinho do Porto
São Martinho do Porto é uma freguesia 
com características diferentes das ou-
tras. Estima-se que a população residen-
te seja de seis mil moradores, número que 
se multiplica por 10 no pico do Verão. A 
Junta de Freguesia é quase uma “mini-
-câmara”, com 60 trabalhadores, e um 
orçamento de 1,2 milhões de euros. O 
parque de campismo é uma importante 
fonte de receita, que contribui para o de-
senvolvimento da terra. Joaquim Clérigo, 
presidente eleito pelo movimento “Força 
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com introdução de círculos uninominais 
Depois de Manuel Isaac (CDS/PP) 
e de Maria da Conceição Pereira 
(PSD), deputados caldenses na 
Assembleia da República, Gazeta 
das Caldas entrevista agora de-
putados de outros partidos eleitos 
pelo círculo de Leiria, ou que duran-
te o mandato tenham acompanha-

do mais de perto as questões deste 
distrito ou da região Oeste.
Nesta semana, em entrevista por 
escrito, Odete João defende a in-
trodução de círculos uninominais 
na lei eleitoral e debruça-se sobre 
as questões da educação, contes-
tando a municipalização do ensino 

tal como apresentada pelo actual 
governo. Sobre o Hospital Termal 
e os pavilhões do parque, diz que 
a sua tomada de posse pela autar-
quia deve ser vista como prenúncio 
da recuperação e devolução à cida-
de.   Pág. 10 e 11

Viva”, fala de pressão para vender 
os terrenos do parque de campismo, 
mas não cede, embora não feche a 
porta a que ali seja instalada, no fu-
turo, uma grande unidade hoteleira 
pelo preço certo.  Pág. 8 e 9

BALANÇO DO MANDATO

Junta da Foz do Arelho 
contra dragagens na praia

A Junta da Foz do Arelho contestou o facto 
de as dragagens estarem a decorrer em pleno 
Verão na zona balnear da praia, que tem ban-
deira azul. A Junta recebeu queixas devido à 
mudança de localização da draga que passou 
a laborar numa zona de praia concessionada. 
Ainda assim, quem parece já se ter habitua-
do a esta estranha presença são alguns dos 

frequentadores da praia, que até se sentam e 
brincam no tubo de sucção por onde passam 
os dragados.
O secretário de Estado do Ambiente, Paulo 
Lemos, diz que razões técnicas obrigaram à 
deslocação da draga para mais perto da praia 
a fim de poder prosseguir com os trabalhos.
  Pág. 3
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Mini caixotes do lixo instalados em frente
aos antigos Paços do Concelho
São cinco e têm apenas meio me-
tro de altura acima do nível do 
solo, os novos contentores coloca-
dos na passada sexta-feira, 21 de 
Agosto, frente aos antigos Paços do 
Concelho. 
Esta foi a forma que a Câmara en-
controu para substituir os que ti-
nha inicialmente previsto, mas que 
a Direcção-Geral do Património 
Cultural mandou suspender devido 
ao impacto visual negativo que pro-
vocava junto ao edifício classificado.
As novas campânulas, com ape-
nas 50 centímetros de altura, “já 
não afectam a visibilidade do edi-
fício”, explicou o vereador Hugo 
Oliveira, destacando que assim es-
tão de acordo com o parecer do or-
ganismo público.     Pág. 2

Oposição une-se em torno das Áreas de 
Reabilitação Urbana
CDS/PP, PS, MVC e CDU, ou seja, 
toda a oposição caldense, uniu-se 
para alterar a proposta da Câmara 
de limitar a Áreas de Reabilitação 
Urbana apenas às freguesias urba-
nas, deixando de fora as rurais. Uma 
ideia que agora a Câmara recupera, 
mas cuja autoria é reclamada por 
aqueles partidos.

A oposição queixa-se que a Câmara 
não ouviu partidos nem população 
num assunto estratégico em que 
estão em causa 10 milhões de eu-
ros em apoios comunitários para 
revitalizar também os núcleos ha-
bitacionais de aldeias e vilas do 
concelho.
Em conferência de imprensa con-

junta, toda a oposição mostrou-se 
disponível para continuar a coorde-
nar em conjunto as suas acções, até 
porque as populações também exi-
gem que os partidos se saibam con-
ciliar e trabalhar uns com os outros 
para bem das Caldas.    Pág. 9
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