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Europeu de veteranos de badminton é uma 
oportunidade para o turismo do Oeste

Está a decorrer nas Caldas da Rainha a maior competição 
de badminton alguma vez organizada em Portugal. Trata-se do 
Europeu de Veteranos, que trouxe à cidade, durante 12 dias, 
mais de 800 atletas a partir dos 35 anos e até perto dos 80, e 
ainda cerca de 700 acompanhantes. Para lá da prova competi-
tiva, foram criados diversos programas, que incluem excursões 
aos principais destinos da região, desde Lisboa até Fátima, e 
jantares temáticos, como noites de fados e arraiais populares.

Os atletas vêm principalmente de países do norte da Europa 
e são potenciais turistas, pelo que várias marcas, como a Oeste 
Portugal e a Maçã de Alcobaça, aproveitaram para se promover 
durante o evento.

Esta competição, que obviamente decorre no Centro de Alto 
Rendimento de Badminton, representa, assim, uma grande 
oportunidade, não só para a indústria hoteleira, como também 
para a própria promoção turística da região, tendo em conta so-
bretudo que se tratam de países com elevado poder de compra.

A presença dos estrangeiros nas Caldas tem sido, aliás, 
bastante notória, quer nas ruas, quer nos restaurantes, cafés 
e lojas da cidade, sendo que também Óbidos e Peniche têm 
ganho com este evento pois muitos estão alojados em unidades 
hoteleiras destes concelhos. 

Chuvas fortes provocaram inundações 
e confusão nas Caldas e na região

As fortes chuvadas que se fizeram sentir nas 
Caldas da Rainha na passada segunda-feira, 
22 de Setembro, provocaram dezenas de inun-
dações e lançaram a confusão no trânsito em 
algumas zonas da cidade. Em outras partes do 
paÍs, como em Lisboa, assistiram-se a proble-
mas graves também de inundações em certas 
zonas centrais. Na noite de segunda para terça-
-feira foi atingida a vila da Lourinhã, inundada 
por lamas que atingiram estabelecimentos 
comerciais e garagens.

O presidente da Câmara das Caldas, Tinta 
Ferreira, revelou que, segundo os dados reco-
lhidos pelo delegado municipal da Protecção 
Civil, na segunda-feira passada se registou a 
maior precipitação dos últimos sete anos na 
cidade (21 milímetros).

Estas tempestades provocadas por violentas 
trovoadas têm ocorrido no país em simultâ-
neo com temperaturas mais elevadas para a 
época, sendo esperada em contrapartida uma 
melhoria do tempo com sol a partir do meio da 
semana, com uma sexta-feira e fim de semana 
agradáveis, segundo as previsões disponíveis.

“Há um sentimento de algum 
caos no tribunal das Caldas”

Três semanas depois das 
alterações que reformularam 
o mapa judiciário, Sandra 
Correia, presidente da dele-
gação caldense da Ordem dos 
Advogados,  afirmou à Gazeta 
das Caldas que já se notam 
alguns constrangimentos com 
a necessidade dos advogados 
e clientes terem que se des-
locar para Alcobaça ou Leiria 
em actos que anteriormente 
aconteciam no tribunal das 
Caldas.

“As pessoas queixam-se 
porque têm que arranjar meio 
de transporte e isso nem 
sempre acontece ao nível 
dos transportes públicos”, 
explicou.

Caldas da Rainha perdeu os 
grandes processos e ficaram 

apenas os casos de pequenas 
e médias instâncias. Para o 
Tribunal de Alcobaça segui-
ram todos os processos de 
insolvências.

Para a representante local 
dos advogados, têm sido os 
operadores judiciários (advo-
gados, juízes, magistrados do 
Ministério Público e funcioná-
rios judiciais) que têm, ainda 
assim, mantido os tribunais a 
funcionar, apesar do proble-
ma relacionado com a plata-
forma electrónica Citius, na 
qual não aparecem as novas 
comarcas criadas, não se ace-
de aos processos mais antigos 
nem se consegue tramitar os 
que estão pendentes. 

Um secretário de Estado 
em Salir de Matos

António Leitão Amaro, se-
cretário de Estado da Admi-
nistração Local esteve no 
passado domingo, em Salir de 
Matos, para formalizar o apoio 
do governo central ao projecto 
do novo Centro Pastoral local, 
garantindo o apoio de 70% dos 
100 mil euros que a primeira 

fase da obra irá custar.
Os custos desta primeira 

fase daquele equipamento se-
rão divididos em três partes: 
70% suportados pelo governo 
central, 25% pelo poder local 
e o restante (5%) pela própria 
paróquia.
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