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PSD e PS cantaram vitória nas Caldas da Rainha

Hotel no Parque pode 
arrancar no início do ano

As vitórias e derrotas a nível nacional não são idênticas a nível local 
e por isso os dois maiores partidos tiveram razões para festejar 
nas Caldas da Rainha na noite do passado domingo. O PSD ele-

geu, como era esperado, Hugo Oliveira para deputado e foi o vencedor 
objectivo das eleições no concelho, e o PS pode comemorar a vitória de 
António Costa a nível nacional e o facto de ter fi cado apenas a 212 votos 
do PSD nas Caldas da Rainha. Sara Velez, candidata em 5º lugar na lista 
socialista de Leiria, poderá ainda aspirar a um lugar no Parlamento se 
um dos quatro eleitos vier a ter um lugar no governo.

O BE manteve a sua votação, apesar de uma ligeira descida, tal como a 
CDU que voltou a perder votos, seguindo também uma tendência na-
cional. Ambos, porém, puderam regozijar-se com o que consideram 
uma vitória da esquerda e derrota da direita, bem como um ajuste de 
contas com o passado (a coligação PAF com o PSD e o CDS).
Os centristas caldenses é que não tiveram nada para os consolar. A der-
rota foi estrondosa a nível nacional e local.
O acto eleitoral nas Caldas decorreu no domingo com a naturalidade 
própria de uma democracia madura, sem nada de anormal a registar, 

a não ser alguns momentos de congestionamento na escola Bordalo 
Pinheiro, com fi las de espera um pouco morosas em alguns momen-
tos do dia. Tal, porém, deveu-se ao facto de terem sido colocadas me-
nos mesas de voto.
Na cidade, as noites das eleições já não são o que eram. Não houve ca-
ravanas da vitória, as sedes dos partidos têm poucos militantes e nin-
guém sai para as ruas para comentar os resultados, nem se junta na 
Praça da Fruta como noutros tempos. Os canais de televisão e as redes 
sociais alteraram os comportamentos. C.C.

A obra do hotel de cinco estrelas nos Pavilhões do 
Parque poderá arrancar no início do próximo ano. 
O presidente da Câmara das Caldas espera que 
o projecto de arquitectura seja aprovado ainda 
este ano e que logo a seguir se avance com o de 
especialidades.
O hotel, no valor de 14,4 milhões de euros, deverá 
ter 124 quartos nos pisos superiores dos pavilhões. 
A recepção fi cará no Céu de Vidro, mas este man-

ter-se-á aberto ao público como local de passagem 
para o parque.
O projecto resulta de um acordo entre a autarquia 
e o Estado no âmbito do programa Revive, desti-
nado a valorizar o património histórico edifi cado. 
Recentemente foi lançado o Revive Natureza para 
imóveis em espaços fl orestais. Na região constam a 
Casa do Mel (Cadaval) e a Casa Florestal da Senhora 
da Vitória (Alcobaça). Pág 3

... e Pepetela no Books&Movies
A 6ª edição do festival Books&Movies começa no dia 14 de Outubro, com 
a peça de teatro “Moçambique”, da Mala Voadora, no cine-teatro. Até 20 
de Outubro haverá peças de teatro, apresentações de livros, sessões de 
contos, exibições de fi lmes, ofi cinas literárias e exposições entre outras 
actividades culturais. No último dia realiza-se a gala, onde será homena-
geado o escritor Pepetela. I.V.

CCC lotado na abertura do Caldas Nice Jazz

Ricardo Araújo Pereira no Folio...

A mestria ao piano de Brad Mehldau, combinada com os tons urbanos da ba-
teria, abriram a edição deste ano do Caldas Nice Jazz na noite de sexta-feira, 
no grande auditório do CCC, que esteve praticamente lotado com cerca de 
600 pessoas. O festival decorre no centro de congressos, mas também em 
vários espaços da cidade, até 2 de Novembro. Pág 16

O humorista Ricardo Araújo Pereira volta a Óbidos no próximo domingo para 
falar sobre o medo. A conferência está agendada para as 19h00 no auditó-
rio da Casa da Música, inserido na programação do Folio, que decorre até 
20 de Outubro e tem por tema “O tempo e o medo”. Também no domingo 
será inaugurada a exposição PIM e entregue o prémio nacional de ilustração. 
Esta edição da festa da literatura conta diariamente com apresentações de li-
vros, conversas com autores, concertos, performances, num conjunto de 210 
iniciativas, envolvendo meio milhar de pessoas e quase 450 horas de progra-
mação.  O amor, a morte, a religião, a guerra e as alterações climáticas serão 
alguns dos motes para diálogos com os autores, provenientes de 12 países 
dos quatro cantos do mundo, intermediados por moderadores das áreas do 
jornalismo e da crítica literária.  F.F.

Jo
el

 R
ib

ei
ro

Fá
tim

a 
Fe

rr
ei

ra

Ca
rlo

s 
Ci

pr
ia

no

DR
DR


