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Caldas pressiona para criação  
de Unidade de Cuidados Intensivos 
O Centro Hospitalar do Oeste (CHO), 
a Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha e a Comissão de Utentes do 
CHO estão em sintonia quanto à ne-
cessidade de criação de uma Unidade 

de Cuidados Intensivos no hospital 
da cidade. A não inclusão daquele 
investimento na proposta de revisão 
da Rede Nacional de Especialidade 
Hospitalar e de Referenciação de 

Medicina Intensiva levou, de resto, a 
autarquia a solicitar uma audiência à 
ministra da Saúde. Também os utentes 
do Centro Hospitalar do Oeste que-
rem reunir com Marta Temido para 

perceber quais os critérios utilizados 
pelo governo para não avançar com 
a proposta de criação de um Serviço 
de Medicina Intensiva, orçada em um 
milhão de euros.  Pág. 3

Amália actuou 
nas Caldas, em  
Óbidos e Nazaré 
A diva do fado, cujo centenário do nasci-
mento se assinalou na semana passada, 
actuou em várias localidades da região. 
Nas Caldas deu um concerto no Casino, 
no Parque D. Carlos I. Em Óbidos parti-
cipou nas oferendas para a Misericórdia 
e ainda participou num filme francês que 
foi gravado na Nazaré.  Pág. 6

Bastidores de um 
festival durante 
a pandemia
Gazeta das Caldas acompanhou a prepa-
ração e os bastidores do primeiro concer-
to desta edição do Cistermúsica (o fes-
tival de música clássica de Alcobaça), 
para poder contar aos leitores como é 
que se organiza e garante a segurança 
de todos num evento desta importância 
nestes tempos de pandemia.  Pág. 18

Ginja Alcóbidos 
junta o melhor  
de dois mundos
O obidense Filipe Daniel e o alcobacense 
Sérgio Trindade criaram uma ginja que, 
em vez de entrar na discussão acerca de 
qual a melhor (se a de Alcobaça, se a de 
Óbidos), procura unir o melhor destes 
dois mundos. O projecto incluiu o investi-
mento em pomares nos dois concelhos e 
prevê uma aposta no licoturismo.  Pág. 6
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Vigília pela Linha do Oeste junta dezenas
junto à estação de Caldas da Rainha  Pág. 5

Desfrute a vista dos miradouros do Oeste  Pág. 15

A-dos-Francos estreia rota das freguesias  Centrais


