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Como muitos da sua geração, Joaquim Bernardo Coito, hoje com 75 anos, 
também andou embarcado. Navegou pelo mundo inteiro, da América ao 
Japão, e quando resolveu pôr os pés em terra fi rme, fi xou-se numa cidade 
industrial alemã – Osnabrük – onde trabalhou como intérprete e adminis-
trativo, tendo acabado por abrir dois restaurantes. Um deles, o Alderman, 
acabaria por servir de modelo para realizar o sonho da sua vida, que era 
abrir um restaurante nas Caldas da Rainha. A Lareira, inaugurado em 1985, 
é o seu grande projecto. Algo que não passava pela cabeça do rapazinho 
de 11 anos que em 1955 foi do Peso (Santa Catarina) para o Sanguinhal 
(Bombarral) trabalhar numa quinta como aguadeiro. Pág. 4 e 5

O senhor Joaquim, da Lareira, 
ainda hoje recebe amigos da 
Alemanha
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Incerteza sobre a reabertura
do Hospital Termal a 15 de Maio
À hora de encerramento des-
ta edição ainda não se sabia se o 
Hospital Termal irá abrir portas a 15 
de Maio. A Câmara tem tudo pre-
parado para comemorar a reaber-
tura no Dia da Cidade, mas ainda 
falta o licenciamento da Direcção 
Geral da Saúde (DGS) para que no 
Balneário Novo comecem os trata-
mentos de inalações.
Gazeta das Caldas questionou o 
Ministério da Saúde para saber o 
que faltava para autorizar a rea-
bertura das termas, mas não ob-
teve resposta. 
O habitual ponto alto das come-
morações do Dia da Cidade po-
derá ficar marcado apenas pela 
visita ao Balneário Novo, que de-
correrá depois da habitual home-
nagem à Rainha, seguida de des-
file ao Largo do Termal. 
No passado dia 6 de Maio uma co-
mitiva do BE, liderada por Heitor 
de Sousa, realizou uma visita ao 
Hospital Termal para se inteirar 
do relançamento do termalis-
mo caldense. À saída, o deputa-
do na Assembleia da República 
disse que a verba alocada para 

comparticipação de tratamentos 
termais no âmbito do SNS  “deve 
necessariamente subir” nos pró-
ximos anos.
No feriado municipal serão tam-
bém visitadas as obras que decor-
rem no Centro da Juventude, Casa 

Amarela, USF Sto. Onofre e Teatro 
da Rainha. 
Durante a manhã de 15 de Maio 
o município homenageia 22 per-
sonalidades e instituições que se 
distinguiram pelo seu contributo 
no campo cívico, cultural, econó-

mico, humanitário e desportivo. 
O tradicional espectáculo do Dia 
da Cidade está marcado para ter-
ça-feira à noite com a banda cal-
dense Voodoo Childs (vencedora 
da última edição do Caldas Dá-te 
Música) e o artista Olavo Bilac. F.F. 

Investimento de 10 milhões de 
euros vai reabilitar prédios em 
frente à EDP

Rui Correia é o professor do ano

Uma década depois de terem sido 
deixados ao abandono devido à 
falência do empreiteiro, os prédios 
em frente à EDP estão a ser reabili-
tados. Trata-se de um investimento 
superior a 10 milhões de euros para 

recuperar cinco blocos com 73 apar-
tamentos. O fundo imobiliário que 
adquiriu este imóvel – a Finangeste 
- está ainda interessado em recupe-
rar mais dois empreendimentos nas 
Caldas. Pág. 8

Dois suplementos nesta edição

Salão da Marotice estreia-se 
na Expoeste

O World Press Cartoon, que marcou o panorama cultural da cidade no 
último fi m-de-semana, dá o mote a um dos dois suplementos que pu-
blicamos nesta edição, a par de outro sobre Saúde e Bem-Estar. Neste 
último partilhamos com os leitores algumas questões actuais relaciona-
das com a saúde e o lazer na nossa região. 

Este fim-de-semana a Expoeste 
transforma-se no Salão da 
Marotice, com palestras, exposi-
ções e animação diversa relacio-
nadas com a temática do falo. 
As portas abrem hoje às 15h00.
Amanhã às 21h30 e domingo às 
18h00 realiza-se um espectácu-
lo de vaudeville - Voix de Ville 
Cabaret Burlesque Show e du-
rante os dois dias o actor José 
Ramalho apresenta, o teatro 

maroto “Um nome de artista 
performista que não rima com 
nada”.
Estão previstas palestras com a 
psiquiatra Paula Carvalho, a ar-
tista plástica Umbelina Barros e 
o escritor Filipe Sarmento, entre 
outros. Do programa fazem ain-
da parte momentos de poesia 
erótica e de música.
O evento tem entrada livre e as 
portas encerram às 22h00. I.V.

Rui Correia, professor de História 
na EBI de Santo Onofre, foi o ven-
cedor da edição portuguesa do 
Global Teacher Prize, que pre-
meia as boas práticas de ensino.
O docente candidatou-se com um 
projeto baseado em métodos in-
teractivos para cativar a atenção 
dos alunos para a matéria leccio-
nada. Numa primeira fase, Rui 
Correia foi selecionado para os 10 
fi nalistas entre 200 candidaturas. 
Na fase fi nal a escolha do vence-
dor coube ao júri presidido por 
Álvaro Laborinho Lúcio e Afonso 
Mendonça Reis (fundador da 
edição nacional) com os jurados 
Pedro Carneiro, Sara Rodi, João 
Brites e o professor universitário 
e psicólogo Eduardo Sá.
A vitória na edição nacional vale 
um cheque de 30 mil euros e o 
acesso à edição mundial de 2020 
destes prémios que são conside-
rados os Nobel da educação.
A entrega dos prémios foi rea-
lizada na passada segunda-

-feira, 6 de Maio, numa cerimó-
nia que decorreu no Pavilhão 
do Conhecimento, em Lisboa, 
com apresentação do humorista 
Ricardo Araújo Pereira.
Rui Correia foi candidato à 
Câmara pelo PS e vereador, entre 
2009 e 2017, por aquele partido 
no executivo.  J.R.
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WORLD PRESS CARTOON destingue  autores espanhóis por caricatura de Bashar-al-Assad
O

s espanhóis Javier Carbajo e Sara Rojo 
foram os grandes vencedores da noite 
com uma caricatura de Bashar-al-Assad, 
feita a quatro mãos. O cartoon, recebeu 
também o primeiro prémio na catego-

ria de Caricatura e foi publicado no jornal espanhol ABC em Abril de 2018. 
“Este desenho deu muitas voltas e foi bastante complicado”, reconheceu Sara Rojo. Para o comple-
tar, tiveram de recorrer a trabalhos anteriores, como uma ilustração com o Iraque ao fundo. “Somos mui-to abertos relativamente a misturar técnicas e formas”, disse a autora. 
Entre os nove premiados desta edição, Javier Carbajo e Sara Rojo arrecadaram o maior prémio monetário, no valor de 10 mil euros, juntamente com presentes oferecidos pelos patrocinadores do evento. Ainda na categoria de Caricatura, o júri atri-

buiu o segundo prémio à obra Angela Merkel, de outro espanhol, Joaquín Aldeguer, publicado na revista El Jueves, em Novembro de 2018. O autor, que fez a primeira caricatura aos sete anos, disse que o desenho vencedor retrata a despedida da chanceler alemã que, “embora esteja um pou-co triste, continua a manter a sua postura ha-bitual”, explicou. 
O terceiro prémio foi para Martin Luther King, do autor brasileiro Cau Gomez, publicado no Le Monde Diplomatique, em Abril de 2018. O trabalho home-
nageia o activista norte-americano e recorda que actualmente “vivemos num mundo inseguro e  intolerante”, disse o autor.
Reportando-se ao seu país, Cau Gomez afi rmou que este é liderado por um presidente “intoleran-te, racista, homofóbico” e acrescentou que dedi-
ca o prémio a Marielle Franco, (a vereadora do Rio de Janeiro e activista dos direitos humanos que foi assassinada com nove tiros) e ao antigo presi-
dente Lula da Silva, o qual quer ver livre da prisão. 

CARTOONISTA PORTUGUÊS DISTINGUIDO

Na categoria de Desenho de Humor, o primeiro prémio foi atribuído ao mexicano Boligán, para a obra Reload, publicada em Novembro no jor-
nal El Universal. O seu trabalho refl ecte sobre o ser humano na época em que estamos a viver, de forma critica, humorística e sarcástica. “Tal como carregamos a bateria durante dez minutos para podermos continuar a falar ao telemóvel, nós próprios temos necessidade de poder “recarre-gar” a bateria”, explicou o autor, que já foi júri do 

WPC e se estreou como concorrente nesta edição. O segundo prémio foi para Cheias em Veneza, do português André Carrilho, um cartoon publicado no Diário de Notícias em Novembro do ano passado. Na sua opinião, este certame é cada vez mais fun-
damental tendo em conta os ataques à liberdade de expressão, sobretudo nos EUA, América do Sul e nalguns países da Europa. 
O terceiro prémio distinguiu Autocarros, do au-
tor francês Constantin Sunnerberg, publicado no Courrier International, em Dezembro. 

CARTOON EDITORIAL PARA CUBANO

O cubano Ramsés Morales foi o vencedor do pri-
meiro prémio na categoria de Cartoon Editorial, com o seu desenho Cuba Pal Taller, publicado no website americano OnCuba. O cartoonista enal-
teceu o facto de ter vencido na categoria que me-
lhor representa a sua profi ssão. Humor editorial é o que faz há 20 anos e foi “justamente com este desenho que encerra um conteúdo tão impor-tante para mim e para a minha terra, que está a sofrer tantas mudanças”, explicou sobre a obra. O desenho mostra um carro dos anos 50 em repa-

ração e colocado em cima de blocos de cimento.  Ramsés destacou a forma como foi acolhido nas Caldas, cidade que diz ser parecida com a sua, Trinidad, situada no centro de Cuba. Foi a primei-
ra vez que participou e venceu. 
O segundo prémio foi para A Causa do Medo, do turco Halit Kurtulmus, publicado na plataforma de cartoons holandesa Cartoon Movement, em Novembro de 2018. O artista búlgaro Nikolov Tchavdar, arrecadou o terceiro prémio pelo seu tra-

balho America First, publicado em Junho do ano passado nas páginas do jornal búlgaro Prass Press.
Os desenhos foram avaliados por um júri interna-
cional que integrou, para além do representante da organização, António Antunes, os cartoonistas Maria Picassó (Espanha), Óscar Grilo (Argentina), Cássio Loredano (Brasil) e o designer Manuel Peres (Portugal). Participaram na competição 900 obras publicadas em 68 países. 

Perto de 300 dos melhores trabalhos a concurso fazem parte da exposição que está patente no CCC, com entrada livre, até 28 de Julho.  
Ainda integrado no WPC decorreu, na manhã de sábado, uma sessão de desenho ao vivo na Rua Miguel Bombarda. Os cartoonistas premiados dese-
nharam caldenses de todas as idades, que faziam fi la para verem os seus traços fi sionómicos enfatizados.
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