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Um novo 
hospital 
para o Oeste

Há consenso sobre a neces-
sidade de um novo hospi-
tal para o Oeste, que será 

obviamente uma infraestrutura 
de grande dimensão, bem equi-
pada, com um quadro comple-
to de profissionais de saúde 
e pronta a dar resposta às ne-
cessidades da população nesta 
área.
O consenso é de louvar e até 
agora a OesteCIM tem sabido 
conduzir o processo (que ainda 
está no início e que poderá dar 
um passo de gigante se for ins-
crito no PNI2030) sem perder 
tempo a discutir a localização. 
Há, para já, que valorizar o que 
une os autarcas (a necessidade 
de um novo hospital) e deixar 
para mais tarde aquilo que os 
separa (a localização).
Neste contexto foi muito posi-
tiva a iniciativa que o Conselho 
da Cidade realizou na semana 
passada para debater a cons-
trução de um novo equipamen-
to que venha substituir os três 
hospitais existentes nas Caldas 
da Rainha, Peniche e Torres 
Vedras. Uma iniciativa da qual 
sobressaiu, uma vez mais, um 
grande consenso sobre essa 
necessidade, mas onde tam-
bém não deixou de se abordar a 
sua localização. O que não é, de 
todo, errado, porque seria cas-
trador limitar a discussão às ca-
racterísticas técnicas do futuro 
hospital.
E neste particular é compreen-
sível a posição das Caldas da 
Rainha em defender o futu-
ro hospital na cidade. O velho 
“hospital distrital” é o principal 
empregador do concelho. A sua 
actividade tem um efeito mul-
tiplicador no comércio calden-
se devido às deslocações dos 
utentes e dos profissionais de 
saúde. Não surpreende, assim, 
que tanto o PSD como a oposi-
ção PS se batam por um novo 
hospital no concelho.
É, pois, uma posição compreen-
sível, mas pouco defensável. É 
uma posição que olha para o 
umbigo e esquece as relações 
inter-municipais e intra-regio-
nais. A manter-se, será uma po-
sição solitária e até teimosa.
Caldas da Rainha não fica no 
centro da região Oeste e não 
deve esquecer o peso de Torres 
Vedras no lado sul da região. 

Câmara das Caldas ainda não instalou 
pombal contraceptivo

O excesso de pombos e de gaivotas na cidade das Caldas 
não é um problema novo, mas tem vindo a agravar-se. 
Ainda assim, o pombal contraceptivo, que é uma proposta 

feita em 2017 pelo PS, ainda não foi instalado nem se co-
nhecem quaisquer outras medidas do município para resol-
ver o problema, para além da alteração do código de pos-

turas que passou a proibir alimentar aquelas aves.
Gazeta das Caldas questionou a Câmara das Caldas sobre este 
assunto, mas não obteve resposta em tempo útil. Pág. 4

Autarcas foram cobaias para experimentar 
os tratamentos termais
O presidente da Câmara, Tinta 
Ferreira, e os presidentes de jun-
ta de freguesia do concelho servi-
ram de cobaias para testar o fun-
cionamento dos equipamentos do 
Balneário Novo, que na próxima 
segunda-feira, 8 de Julho, estarão 
abertos ao público, marcando o 
início da época termal. 
Devidamente equipados, com sa-
cos descartáveis nos pés e um “ba-
bete” no peito, os autarcas entra-
ram na manhã de segunda-feira na 
sala de inalações para experimen-
tar os tratamentos destinados às 
vias respiratórias. Pág. 2

Debate público sublinhou 
consenso sobre um novo 
hospital para o Oeste
A necessidade da criação de um 
novo hospital no Oeste é con-
sensual entre políticos, entida-
des ligadas à saúde e sociedade 
civil. É reconhecida a incapaci-
dade de resposta por parte do 
actual CHO às necessidades da 
região e defendida a construção 
de um hospital geral diferencia-
do, que aumente a capacidade 
de internamento, a atracção de 
profissionais e evite a dispersão 
de recursos. 

A localização, que já foi o prin-
cipal entrave para a sua cria-
ção, está relegada para uma 
fase posterior, concentrando-se 
agora os esforços na captação 
de financiamentos para a sua 
construção, tal como referiram 
a maioria dos autarcas oestinos 
presentes no debate promo-
vido pelo Conselho da Cidade, 
no passado dia 26 de Junho, no 
CCC. Pág. 6

Caldas já formalizou candidatura à rede 
das Cidades Criativas da UNESCO
A candidatura do município à Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO foi submetida no dia 28 de 
Junho e deverá ser analisada ao longo deste mês, 
mas a decisão fi nal só deverá ser conhecida em mea-
dos de 2020.

Para este projecto, a Câmara das Caldas prevê inves-
tir nos próximos quatro anos cerca de 1,5 milhões de 
euros, sobretudo na criação de ofi cinas e de um forno 
comunitário, realização de intercâmbios de ceramis-
tas e investigação.  Pág. 9

Os fornos de cal já foram uma indústria 
importante na região
Os fornos de cal tiveram um papel preponderante na vida 
das comunidades durante milénios. Nas Caldas foram 
quase todos destruídos, abandonados ou esquecidos. 
Gazeta das Caldas recorda o funcionamento destes for-

nos e dá a conhecer três casos de recuperações deste pa-
trimónio na Serra do Bouro, Salir do Porto e Montejunto. 
Dois deles devem a sua recuperação a iniciativas de em-
presários e um a entidades públicas. Centrais(continua na última página) (4
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