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Inaugura amanhã dia 11 de Julho, pelas 17h30, no Museu do Ciclismo a
exposição “Olhar Outros Olhares”,
da autoria de João Martins Pereira,
na qual são apresentados rostos de
pessoas que o fotógrafo economista
e viajante, captou por todo o mundo.
No domingo, 25 de Julho, pelas
17h00, haverá uma palestra sobre
fotografia de viagem. Esta é uma iniciativa do 90º aniversário da Gazeta
das Caldas Pág.17

mede dois metros) e ainda transportando uma personagem bizarra. No dia
seguinte, o projecto belga Caixinha de
Música também animou os transeuntes
com outras propostas.
À noite, o problema é sempre o mesmo: os serões oestinos são sempre
frescos e a pedir agasalho. Mas o friozinho habitual não foi motivo para que
a plateia, montada na Praça da Fruta,
não se enchesse de gente para assistir
à actuação da Sociedade Filarmónica
Catarinense e do Rancho Folclórico e
Etnográfico Vela Choupinho Pág. 18

Caldas da Rainha é sede da nova
empresa Rodoviária do Oeste
Tem 180 trabalhadores e 1 milhão
de euros de capital social e, em
teoria, é uma
nova
empresa
que inesperadamente é criada nas Caldas da
Rainha. Na prática fica quase tudo igual para clientes e funcionários, excepto no “pormenor”, nada
displicente, de que os impostos passam a ser pagos
no concelho.

Falamos da novel Rodoviária do Oeste, uma empresa criada pela fusão de uma parte da Rodoviária
do Tejo com a Auto-Penafiel. Caldas ganhou assim uma empresa e o Oeste ganhou mais uma instituição com o seu nome. Nome que, aliás, passará a constar em muitos autocarros da Rede de
Expressos, de cuja pool a nova empresa faz parte.
Em contrapartida, noutro domínio, desaparece a
empresa inter-municipal Águas do Oeste, que foi
absorvida pela gigante Águas de Lisboa e Vale do
Tejo. Pág. 10

O primeiro ministro Pedro Passos
Coelho irá inaugurar amanhã, pelas 9h30, os edifícios centrais do
Parque Tecnológico de Óbidos.
O equipamento, que já se encontra em funcionamento desde
Setembro do ano passado, conta actualmente com cerca de 60
empresas.

No domingo à tarde será a vez do
secretário geral do PCP, Jerónimo
de Sousa, vir ao Oeste, para participar na Festa de Verão da CDU,
que se realiza no pinhal junto ao
Penedo Furado (na Foz do Arelho).
A sua intervenção política, assim
como de outros dirigentes locais,
está prevista para as 15h00. F.F.

Pepetela, Mia Couto e Ricardo
Araújo Pereira em Óbidos
Realiza-se em Outubro o Folio –
Festival Literário Internacional de
Óbidos que contará com a presença de 50 escritores portugueses e estrangeiros. Pepetela, Luís
Fernando Veríssimo, Gonçalo
M. Tavares, Mia Couto, Ricardo
Araújo Pereira, Pedro Rosa
Mendes, Pedro Mexia, Carlota
Saavedra e Alexandra Lucas
Coelho, são alguns dos escritores
lusófonos já confirmados num
evento que tem como curador o
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escritor José Eduardo Agualusa.
Também em Óbidos decorrerá a partir de quinta-feira, 16
de Julho, e até 2 de Agosto o
Mercado Medieval (que funciona nessas semanas entre quinta
e domingos). Esta edição terá por
tema “Óbidos Casa de Rainhas”,
recordando que foi sob a administração e cuidado das rainhas que
esta terra conheceu os seus tempos áureos durante a Idade Média.
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Os retratos de viagem
de João Martins Pereira
Este é um dos retratos da exposição “Olhar outros Olhares” de
João Martins Pereira que abre
amanhã, pelas 17h30, no Museu
do Ciclismo. E quem é este garoto? “Um menino que encontrei
numa aldeia indiana do estado
do Rajasthan e ficou fascinado
com a minha máquina fotográfica”, contou o fotógrafo, autor da
exposição, à Gazeta das Caldas.
O também economista, de 57
anos, ficou impressionado com
aquele menino, pela forma como
este vibrou com a captação de
imagens. A criança fotografou-se
a si, a várias pessoas suas conhecidas e até os patos e as galinhas
que por ali cirandavam. Só que,
durante as três ou quatro horas
que o fotografo ali esteve, “nunca
vi um sorriso nesse miúdo”, conta João Martins Pereria.
E foi por esta ser uma imagem
que o remete para aquela localidade na Índia - país onde está

sempre pronto a regressar – o fotógrafo-viajante escolheu-a para
capa desta exposição “Olhar outros Olhares”, a primeira que faz
na sua terra natal.
O viajante fotógrafo aliou-se à
Gazeta das Caldas – que se encontra a celebrar o seu 90º aniversário - para dar a conhecer os rostos que tem captado ao longo de
vários anos em mais de 70 países.
A exposição, dos rostos de João
Martins Pereira, que agora vai ser
apresentada nas Caldas esteve
presente, durante o mês de Junho,
no Centro de Artes e Espectáculos
(CAE) da Figueira da Foz.
“Olhar outros Olhares” poderá ser
vista de terça a sexta-feira entre as 10h00 e as 12h30 e entre
as 14h00 e as 17h30 até ao próximo dia 26 de Julho (encerra às
segundas-feiras).
O Museu do Ciclismo fica na Rua
de Camões, em frente ao Parque
D. Carlos I. N.N.
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Olhares
de João Martins
Pereira no Museu
do Ciclismo
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rrancou este fim de semana o Caldas Anima, lançado pela autarquia no final
de Junho. As praças e ruas
do centro da cidade foram animadas
com propostas de novo circo e também
de música com o primeiro concerto de
uma das bandas filarmónicas do concelho. “Passeio no Horta” trouxe artistas
belgas para animar as ruas do centro Leão Azedo, Heróis da Grande Guerra
e Miguel Bombarda - um marimbondo (vespa) gigante a passear a sua tartaruga de estimação (que por acaso

Passos Coelho em Óbidos e Jerónimo
de Sousa na Foz do Arelho
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Artes circenses no arranque
do Anima Caldas

Um rosto captado numa aldeia da Índia e que poderá ser apreciado, com outros rostos do
mundo, a partir de amanhã, 11 de Julho, no Museu do Ciclismo

