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Pub.

90anos
A palavra 
aos leitores

Procuramos neste 90º aniversário ouvir alguns dos leitores da Gazeta das 
Caldas, alguns que já ultrapassaram esta bonita idade, outros mais novos, mas 
já com um historial grande de conhecimento e de vida com o nosso jornal. Nas 
páginas interiores encontrará testemunhos importantes e signifi cativos que nos 
enchem de emoção e de satisfação pelo dever cumprido.

Maria Celeste Rehn - “A Gazeta das Caldas tem feito o re-
gisto da história das Caldas da Rainha”

Augusto Carlos, assinante nº 50 - “Quando estava lá [França], a 
Gazeta mexia mais comigo porque era o meu elo de ligação com 
as Caldas”

Célia Tavares – “Não sou só eu a ler, em casa todos lemos e 
às vezes os vizinhos também pedem para dar uma olhadela”

Fernanda Coelho - “É uma maneira de saber o que se passa 
na nossa terra porque as televisões só falam do que aconte-
ce por cá quando são desgraças e na Gazeta podemos ler um 
pouco de tudo”

Lurdes Calado - “Ficávamos sempre muito contentes quan-
do recebíamos a Gazeta em França!”

Francisco Crespo – “Sem a Gazeta não tinham como saber o que 
se passa nas Caldas e na região. Seria algo muito triste”

Maria Rosa Fidalgo - “A Gazeta é importante para mim pois 
há coisas que se passam aqui nas Caldas e na Foz e eu, como 
estou no Painho, não tenho outra maneira de saber o que se 
passa”

Esperidião Sabino dos Santos Sobral - “Até hoje a Gazeta das 
Caldas foi sempre a minha ânsia de espera”

Maria e José Augusto Tavares - “Há muitas 
coisas que não sabíamos se não víssemos 
na Gazeta. É um jornal que comunica mui-
tas coisas”
Silvino Felizardo Sousa - “O Zé Povinho traz umas coisas engraçadas...” 
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Editorial

G
azeta das Caldas comemora com esta 
edição 90 anos de publicação, em que 
chegou todas as semanas aos seus lei-
tores, com poucas excepções (que ti-
veram lugar nos difíceis tempos a 
seguir à instauração da ditadura cor-

porativa em 1926 e depois nos tempos do raciona-
mento da 2ª Guerra Mundial).
A história deste jornal já foi iniciada há alguns anos 
por dois historiadores locais, Luís Nuno Rodrigues 
e João Bonifácio Serra (em http://www.gazetacal-
das.com podem ser consultados ambos os estudos), 
havendo ainda outros caldenses que conhecem tão 
bem como nós ou ainda melhor, as trajectórias per-
corridas e as crises vividas e ultrapassadas. Contudo, 
nos últimos 41 anos conhecemos bem a história por 
dentro.
Se o jornal começou em 1925 sob o signo do regiona-
lismo e da defesa intransigente dos interesses locais 
e regionais, apesar de integrar pessoas ligadas ao 
poder instituído localmente, veio depois a atravessar 
outros momentos em que, declaradamente, a voca-
ção foi dirigida para outros objectivos, como a defesa 
dos valores nacionalistas e do regime vigente. Mais 
tarde e depois do fi nal da 2ª guerra volta bastante à 
sua vocação inicial de regionalista.
Neste período acentuou a sua vocação original para 
a defesa intransigente dos interesses locais, quando 
o regime colocou à frente do município um político 
estranho à cidade e a tratava mal, bem como ao con-
celho e à região, ou seja, de forma menos apropriada 
e prejudicando os interesses directos da população a 
favor de outras cidades e regiões. 
Quem percorrer as páginas das edições passadas en-
contrará momentos em que o jornal mostra uma luta 
objectiva contra o poder que havia sido nomeado, e 
que, na opinião dos responsáveis pelo jornal na épo-
ca, não defendia os interesses próprios dos calden-
ses e das Caldas da Rainha.

No Arquivo da Torre do Tombo encontrámos recen-
temente documentação de verdadeiras “guerras” 
de nervos entre o jornal e os serviços de censura em 
Leiria, com ameaças de multas e mesmo do encer-
ramento compulsivo do jornal, com correspondên-
cia da direcção do jornal queixando-se amargamen-
te aos dirigentes nacionais da União Nacional desse 
comportamento. Pasme-se e refl icta-se em relação 
às controversas ordens atrabiliárias dos militares co-
locados com essas responsabilidades de censura na 
imprensa e a reacção local por questões apenas de 
foro regional.
A criação do jornal em 1925 foi encabeçada por dois 
cidadãos caldenses, Guilherme Nobre Coutinho e 
Nuno Infante da Câmara, que nos propósitos mani-
festados nos primeiros números, tinham em vista a 
defesa e promoção das Caldas da Rainha. Antes da 
criação deste jornal, houve outro com um nome se-
melhante, intitulado “A Gazeta das Caldas”, que pu-
blicou apenas seis edições entre Outubro de 1922 e 
15 de Janeiro de 1923, que tinha como lema “quinze-
nário noticiário, humorístico e sportivo”. Era dirigido 
pelos proprietários João de Campos e Abel Augusto 
dos S. Simões, sendo impresso na Tipografi a 
Caldense.
Como referimos, a sua história atravessou várias 
convulsões e transformações, tendo alguns meses 
depois do 25 de Abril de 1974 passado para a pro-
priedade de uma cooperativa de caldenses, que se 
associaram para assumir o jornal, especialmente do 
ponto de vista económico e editorial.
Vão passadas mais de quatro décadas e hoje a Gazeta 
das Caldas é um semanário consolidado, sendo o 
mais antigo do distrito de Leiria em publicação, e 

mesmo um dos mais antigos a nível nacional. 
Deste último período podemos dar testemunho com 
mais de 2000 edições realizadas, mostrando essa 
trajectória que representa um esforço hercúleo para 
manter uma instituição, especialmente nos últimos 
anos de crise do país e da Europa, período em que 
tantos soçobraram pelo caminho.
Gazeta das Caldas tem enfrentado estes tempos 
com inovações, como a mudança de grafi smo, novas 
apostas editoriais, de que se destaca a edição de va-
riados suplementos que respondem a públicos no-
vos, uma intervenção activa e permanente nos no-
vos meios de comunicação na internet, tudo sem 
transigir nos princípios pelos quais nos norteamos: 
independência, intervenção crítica e defesa intransi-
gente dos interesses locais e regionais. 
Cometemos erros como acontece com todos, mas 
o saldo é fortemente favorável, de que são prova os 
milhares de leitores e de anunciantes que nos prefe-
rem e reconhecem um jornalismo sério e sem con-
cessões a interesses partidários, económicos e de 
grupo.
Somos, com a provecta idade de 90 anos, um jornal 
respeitável e credível, que sabe afi rmar-se num con-
texto difícil e com uma concorrência múltipla em vá-
rios aspectos norteada pela facilidade e pelo preço. 
Este número representa ultrapassar uma barreira 
mítica que nos lança na corrida para o centenário. 
Oxalá consigamos lá chegar. É esse o empenho e o 
desígnio da equipa que realiza semanalmente o jor-
nal, como de todos os leitores e anunciantes. Vamos 
em frente e ousemos criar novos desafi os para atin-
gir o objectivo único: servir os leitores! 
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