Portugal vai ser palco de exercício
europeu de Proteção Civil
Portugal vai acolher o exercício europeu de proteção civil Cascade 19, o
maior de sempre em território nacional, que se realiza entre 28 de maio e
1 de junho, com a participação de cinco outros países.
Organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a
colaboração da Direção-Geral da Autoridade Marítima e cofinanciado pela União
Europeia, o exercício irá mobilizar mais de 600 operacionais de Portugal,
Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha e França.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a Proteção Civil adianta que o
exercício decorrerá nos distritos de Aveiro, Évora, Lisboa e Setúbal, em cerca de
20 localidades e abrangendo mais de 60 cenários distintos.
Entre os cenários estão “condições meteorológicas adversas, como precipitação
muito intensa no distrito de Aveiro, e um evento sísmico nos distritos de Évora,
Lisboa e Setúbal, com uma série de ocorrências em cascata, como cheias,
poluição marítima, ruturas de barragens, acidentes químicos, colapso de
estruturas, acidentes ferroviários e rodoviários, e incêndios urbanos, cujas
consequências são danos materiais avultados e um número significativo de
vítimas mortais”.
O Cascade 19 visa treinar a resposta internacional na sequência do acionamento
do Mecanismo de Proteção Civil da União e, simultaneamente, a resposta interna
a emergências de elevada complexidade.
O exercício será objeto de avaliação por parte de um conjunto de observadores e
avaliadores, nacionais e estrangeiros, de forma a prosseguir o seu objetivo último:
identificar quer boas práticas quer falhas e constrangimentos, e melhorar aos
diversos níveis os processos de gestão das emergências.
Entretanto, realiza-se na terça-feira, em Ílhavo, no Auditório do Museu Marítimo,
a Conferência Final de Planeamento, com a participação de dezenas de entidades
nacionais e das equipas estrangeiras, seguida de visita a alguns dos cenários do
distrito de Aveiro.

Meio Mundo é ponto de venda do
livro “Dia 15” editado pela Rádio
Boa Nova
O livro “Dia 15”, lançado e editado pela Rádio Boa Nova, está disponível
para compra, pelo valor de 10 Euros, na papelaria e livraria Meio Mundo,
na cidade de Oliveira do Hospital.
O conhecido espaço assumiu-se como parceiro da Rádio Boa Nova na venda do
livro que foi lançado no passado mês, por ocasião do 33º aniversário da estação
que emite a partir de Oliveira do Hospital.
Recorde-se que “Dia 15” reúne um conjunto de histórias de sobrevivência e de
coragem que foram notícia na Rádio Boa Nova, na sequência do grande incêndio
de 15 de outubro de 2017.
Para Manuela Marques, proprietária da Meio Mundo, é “bastante importante” ter
o livro à venda no seu espaço, uma vez que é um gosto “ter autores do concelho”
nas suas bancas e é uma peça “relacionada com o dia 15”.
“Não poderíamos deixar de colaborar com a Rádio Boa Nova que é a rádio do
concelho e estarmos todos interligados é importantíssimo”, afirmou a
responsável.
“Dia 15” está em destaque na papelaria/ livraria porque “é algo que nós todos
passámos em conjunto” e para que “as pessoas comprem e compreendem todo o
trabalho que vocês fizeram” para “memória futura”, explicou Manuela Marques.
Quanto à adesão por parte dos clientes, a proprietária referiu que “têm
demonstrado interesse” e que já vendeu alguns exemplares.
“Todas estas notícias têm a ver com as pessoas e claro que foi uma brilhante ideia
colocá-las em papel”, concluiu.

A Rádio Boa Nova agradece à Meio Mundo a disponibilidade demonstrada para
a venda do livro “Dia 15”.

Operação “Páscoa”: 4 908
infrações, 764 acidentes e 163
detenções até ao momento
A Operação” Páscoa 2019” da GNR arrancou na última quinta-feira e, até
ontem à noite, registou um total de 764 acidentes que deram origem a 27
feridos em estado grave e a seis vítimas mortais.
Em termos comparativos com o ano passado – ainda que com menos um dia de
operação na estrada – a GNR registou menos 210 acidentes rodoviários e o
mesmo número de vítimas mortais (seis).
No entanto, o número de feridos graves subiu de 19 para 27.
De acordo com a GNR, até ontem à noite foram “fiscalizados cerca de 17 mil
condutores, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 123 foram
detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2
g/l. Foram ainda detidas 40 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”.
Com muitas pessoas a regressarem esta segunda-feira a casa após as mini-férias
da Páscoa, a GNR apela ao cuidado e ao respeito pelas normas do Código da
Estrada por parte de todos os condutores para, assim, se evitarem mais acidentes
e perdas de vidas.
Os números da Guarda Nacional Republicana ainda são provisórios, uma vez que
a operação só termina às 24h00 desta segunda-feira.

Resultados desportivos do fim-desemana
A três jornadas do fim do Campeonato Nacional, o Futebol Clube de
Oliveira do Hospital (FCOH) conquistou três pontos, enquanto a
Associação Desportiva Nogueirense não foi tão feliz.
Na 31ª jornada da Série C, o FCOH venceu o Peniche por 2-1, ocupando agora o
5º lugar, com 46 pontos. Por sua vez, o Nogueirense não foi tão feliz, perdendo,
em casa, frente ao Anadia por 2-1. A equipa de Nogueira do Cravo segue no 10º
lugar, com 41 pontos.´
Em basquetebol, o Sampaense Basket perdeu por 78-68 frente à Académica. Face
a esta derrota na penúltima jornada da Fase da Promoção do Campeonato da
Proliga, o Sampaense ocupa a 7ª posição, com 40 pontos.
Na modalidade de hóquei patins, os oliveirenses derrotaram o Mealhada por 7-4.
Com esta vitória na antepenúltima jornada do Campeonato da 3ª Divisão da Zona
Norte B, o FCOH segue em 4º lugar, com 40 pontos.

Semana arranca com chuva e
descida da temperatura
Depois de um fim-de-semana de Páscoa de sol e calor, a nova semana
arranca com chuva e descida da temperatura em todo o território
nacional.
As condições meteorológicas vão começar a alterar-se já esta tarde. De acordo
com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) irão registar-

se “períodos de chuva a partir do meio da tarde”, bem como “vento por vezes
forte” e ainda uma “descida da temperatura máxima, em especial no litoral
oeste”.
Quanto à chuva é esperada em forma de aguaceiros fracos nas regiões Norte e no
Interior centro, aumentando a sua intensidade ao longo do dia, ao mesmo tempo
que se estenderá por todo o território português.
O IPMA avisa que existe a “possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos
da Serra da Estrela no final do dia”.
Relativamente ao vento, este irá começar por soprar em geral fraco, tornando-se
moderado e por vezes forte com rajadas que podem atingir os 65 km/h, em
especial nas terras altas.
A temperatura também irá descer ligeiramente, sendo os distritos de Santarém e
Faro os mais quentes registando 23ºC de máxima.
Em sentido oposto estarão os distritos da Guarda (5ºC) e de Bragança e Viseu
(6ºC) que terão, esta segunda-feira, as temperaturas mínimas mais baixas.

Português que morreu nos
atentados do Sri Lanka era de
Viseu e estava em lua-de-mel
A vítima portuguesa dos ataques terroristas no Sri Lanka, que ocorreram
este fim-de-semana, é do distrito de Viseu. Trata-se de um homem de 30
anos que estava hospedado num hotel em Colombo que foi alvo dos
atentados.
A vítima, Rui Lucas, tinha casado há cerca de uma semana e estava de lua-de-mel
com a sua mulher que sobreviveu aos atentados.

“Era uma pessoa com um coração enorme, um grande amigo”, afirmou Augusto
Teixeira sobre Rui Lucas, que desde 2013 era seu colaborador na T&T
Multielétrica, empresa que presta serviços nas áreas das energias renováveis,
domótica e segurança, eletricidade e climatização.
Consternado com a notícia da morte do amigo, o empresário disse que é um
“momento particularmente difícil” para os cerca de 30 colaboradores da empresa
onde Rui Lucas trabalhava, em Crasto de Campia, a cerca de 40 quilómetros de
Viseu, cidade onde a vítima mortal dos ataques residia.
A mulher da vítima já pediu ajuda ao governo português para regressar. O
consulado está a acompanhar a situação e a dar o apoio para segurança dos
portugueses.
O Presidente da República disse que já teve “ocasião de falar com a viúva do
cidadão português”. Marcelo Rebelo de Sousa acompanha “a dor da viúva e da
família”.
Quanto a outros portugueses, o Presidente da República diz que “até agora não
há confirmação de nenhuma outra vítima”.
Ainda de acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades, ainda há outra
família portuguesa nos locais dos ataques que também já solicitou ajuda para sair
do país.
Este domingo de Páscoa fica marcado por vários ataques a hotéis de luxo e igrejas
no Sri Lanka, tendo as explosões feito mais de duas centenas de mortes.
Fonte: Jornal do Centro
Foto: JN

Jovem de 21 anos encontrado
morto em Viseu
Um jovem de 21 anos foi encontrado sem vida na manhã de domingo,
junto à Universidade Católica em Viseu.
Fonte da PSP confirmou que o rapaz, de 21 anos, caiu de um muro com cerca de
três metros e meio. “Por volta das 7h30, uma pessoa passou no local, viu o corpo
no chão e chamou as autoridades”, contou. A mesma fonte sublinhou que não há
indícios de homicídio.
À chegada dos meios do socorro, bombeiros e INEM, o jovem já não apresentava
sinais vitais, confirmando-se o óbito.
Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro, pelas 8h30 os
bombeiros foram acionados para transportar o corpo para o Instituto de Medicina
Legal, aguardando-se agora os resultados da autópsia.
A vítima estava a trabalhar no Porto. O caso está a ser investigado pela PSP.

