FCOH desloca-se a Castelo Branco
para disputar a 1ª jornada do
campeonato
O Futebol Clube de Oliveira do Hospital (FCOH) desloca-se, no domingo,
18 de agosto, a Castelo Branco para disputar a 1ª jornada da Série C do
Campeonato Nacional.
A partida frente ao Benfica Castelo Branco temacontece às 17h00 no Estádio
Municipal Vale do Romeiro, em Castelo Branco.
Em declarações à Rádio Boa Nova, após jogo de apresentação no passado
domingo, Miguel Valença, treinador dos oliveirenses, antevia um início de um
campeonato “difícil e engraçado” pelos primeiros adversários que vão encontrar
em campo que, segundo o técnico, são os favoritos aos primeiros lugares da
tabela classificativa.
“Somos capazes de apanhar, em cinco jornadas, quatro candidatos aos primeiros
lugares, mas vão ser bons estes testes”, referiu, concluindo que a sua equipa
“está com fome da competição”.

Operação “Taxa Zero”: 32 mil
condutores testados, dos quais 671
com excesso de álcool
No período de 5 a 13 de agosto, Guarda Nacional Republicana (GNR)
realizou uma operação de fiscalização intensiva da condução sob efeito do
álcool, que teve como objetivo promover comportamentos mais seguros
por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave.

Esta época do ano caracteriza-se pelo aumento de eventos sociais, sejam festivais,
convívios ou romarias, em que por norma existe um consumo excessivo de
bebidas alcoólicas, associado ao aumento da circulação de viaturas em locais de
Veraneio e de diversão noturna, o que potencia a ocorrência de acidentes, muitas
vezes com consequências graves.
Durante o período da operação foram testados cerca de 32 mil condutores, tendo
sido registados 671 excessos de álcool, dos quais 230 exerciam a condução com
uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l), resultando na sua
detenção, aos quais se acrescentam 163 detidos por falta de habilitação legal para
conduzir.
Ainda no decorrer da operação foram detetadas mais de 14 mil contraordenações
rodoviárias, das quais se destacam 3 548 por excesso de velocidade, 578 por falta
de inspeção periódica obrigatória, 453 por falta ou incorreta utilização do cinto de
segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 390 por uso indevido do
telemóvel no exercício da condução e 310 por falta de seguro de responsabilidade
civil obrigatório.
A GNR, em 2018, detetou 9 647 crimes de condução sob a influência de álcool e
registou 14 947 acidentes em que os condutores intervenientes apresentaram
uma taxa de álcool no sangue superior a 0,50 g/l, e destes, 6 825 tinham uma taxa
crime.
Perante estes números, a GNR continuará a intensificar ações de fiscalização no
âmbito da condução sob a influência do álcool, no sentido de contribuir para a
redução do número de acidentes rodoviários nas estradas.

34º Festival de Folclore de Lagares

da Beira é uma “mostra de usos,
costumes e tradições de cada
região”
O Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira promove amanhã, dia
17 de agosto, o 34º Festival Folclore, em Lagares da Beira, com a
participação de cinco ranchos. Trata-se de uma “mostra de usos, costumes
e tradições de cada região”.
Quem o diz é Alexandre Pinto, presidente da direção do Rancho Folclórico de
Lagares da Beira. Convidado na Rádio Boa Nova, o responsável referiu que o
certame pretende mostrar o “folclore não só da região, mas dos grupos
visitantes”. “Há sempre o cuidado de tentar conseguir trazer grupos que, de certo
modo, preencham um folclore com determinadas regiões”, justificou.
Relativamente ao rancho que dirige, que é federado efetivo há somente um ano,

mas com 34 anos de existência,
este
distingue-se
pela
“representação rigorosa” dos
trajes do antepassado,
nomeadamente as “doceiras”.

Para além deste certame, o Rancho Folclórico de Lagares da Beira tem promovido
várias iniciativas ao longo do ano como a Festa das Vindimas, a Matança do
Porco, as Marchas Populares e o Cântico das Janeiras.
Composto por cerca de 40 elementos, com idades entre os 8 e os 80 anos, este
rancho do concelho de Oliveira do Hospital, tal como outros, tem uma lacuna:
dificuldade em atrair jovens. “Hoje em dia não é fácil porque a juventude não
está, em nada, vocacionada para o folclore, salvo raras exceções”, afirmou
Alexandre Pinto.
O 34º Festival Folclore de Lagares da Beira contará com a participação dos
seguintes grupos: Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira (Região Beira
Alta Serrana), Grupo Folclórico São Martinho de Sande- Guimarães (Região Baixo
Minho), Rancho Folclórico da Casa do Povo Angeja- Albergaria-a-Velha (Região
Beira Litoral Vouga), Rancho Folclórico Os Camponesas do Freixo- Mortágua

(Região Beira Litoral) e Grupo Recordações de Campia Vouzela (Região Dão
Lafões).
O início oficial do festival acontece pelas 22h00, no habitual espaço, no Largo da
Feira de Lagares da Beira, com apresentação a cargo de José Conde, colaborador
da Rádio Boa Nova.
Oiça a entrevista na íntegra »»»

Coimbra: PSP detém burlão que
dizia ser funcionário bancário
A PSP deteve um homem de 45 anos, na manhã da passada quarta-feira,
na zona da Solum, em Coimbra, por este ser suspeito de várias burlas a
idosos.
Num comunicado enviado às redações, as autoridades explicaram que a detenção
aconteceu depois de várias denúncias de vítimas.
As burlas eram “idênticas” e, normalmente, direcionadas a pessoas mais idosas,
que se encontravam sozinhas em casa.
O homem dizia ser funcionário bancário conseguindo, dessa forma, subtrair o
cartão de débito e PIN das vítimas.
Depois de uma investigação que durou vários meses, a PSP conseguiu identificar
o autor dos crimes, assim como localizá-lo e detê-lo, em flagrante delito. Na sua
posse trazia vários cartões de débito que lhe eram alheios, assim como uma
elevada quantia monetária.
Além destes itens, foram-lhe aprendidos também um carro de gama alta onde se
fazia transportar.
O detido foi presente a autoridade judicial competente desconhecendo-se, por

agora, as medidas de coação aplicadas.
A PSP pede agora a todas as vítimas deste homem que denunciem o caso às
autoridades.

Aveiro: GNR apreende atumrabilho com 205 quilos
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo
Costeiro de Aveiro, no dia 14 de agosto, na localidade da Gafanha da
Nazaré, apreendeu um exemplar de atum-rabilho com 205 quilos, bem
como 226 quilos de pescado fresco de diversas espécies, num valor
estimado de 6 980 euros.
Segundo comunicado enviado à Rádio Boa Nova, no âmbito de uma operação
destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura e
descarga de pescado fresco, foi fiscalizada uma embarcação de pesca costeira que
havia descarregado o pescado sem cumprir com as obrigações respeitantes ao
registo obrigatório no diário de pesca das quantidades estimadas de cada
espécie, bem como, a respetiva notificação prévia antes de chegada a porto.
A GNR informa que, de acordo com a legislação em vigor, o atum-rabilho faz
parte de uma das oito espécies de atum pertencentes à família Scombridae, sendo
uma espécie e predador de topo, com elevada importância para a pesca comercial
e que está em perigo de extinção.
Foi identificado o mestre da embarcação e elaborado o respetivo auto de
contraordenação pelas infrações de não registo obrigatório no diário de pesca
e notificação prévia antes de chegada a porto, cujas coimas podem atingir os
valores de 75 mil euros e os 125 mil euros, respetivamente.

ISEC vai lançar Cursos Técnicos
Superiores de Engenharia na
Figueira da Foz
O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra vai formar estudantes na
Figueira da Foz. A falta de técnicos profissionais ligados à robótica,
eletromecânica e informática,…
…levou o ISEC a formalizar uma parceria com a Escola Secundária
Bernardino Machado e a lançar três Cursos Técnicos Superiores
Profissionais – CTeSP.
Segundo nota enviada à Rádio Boa Nova, os cursos terão início no ano letivo
2020/2021 e vão permitir aos alunos obterem o diploma de Técnico Superior
Profissional.
A elevada procura das empresas por profissionais formados nas áreas de robótica,
eletromecânica e informática na Figueira da Foz leva o Instituto de Engenharia de
Coimbra – ISEC a lançar três Cursos Técnicos Superiores Profissionais – CTeSP,
em parceria com a Escola Secundária Bernardino Machado. Os cursos de
“automação, robótica e manutenção industrial”, “tecnologias e programação de
sistemas de informação” e “manutenção eletromecânica” terão início no ano letivo
2020/2021.
“A escola secundária Bernardino Machado está capacitada para receber os CTeSP
face à vasta gama dos seus equipamentos e dos laboratórios que dispõe”, afirma
Mário Velindro, presidente do ISEC. “Esta parceria vai levar professores do ISEC
à Figueira da Foz para formar alunos que acabam o ensino secundário e tenham
interesse numa formação superior de curta duração”.
Após concluírem com êxito os dois anos do curso, os alunos recebem o diploma de
Técnico Superior Profissional e podem optar por ingressarem no mercado de
trabalho ou prosseguirem os estudos, e integrarem de forma direta as

licenciaturas do ISEC nas áreas correspondentes à formação.
Os CTeSP escolhidos pela direção da escola Bernardino Machado serão
lecionados por profissionais ligados à indústria e professores do ISEC. Nos três
primeiros semestres, as aulas das unidades curriculares de formação técnica são
de aplicação prática e vão acontecer na Figueira da Foz, “mas também poderão
passar para os laboratórios do ISEC em algumas ocasiões”, afirma Mário
Velindro.
O último semestre é preenchido com um estágio curricular que assegurará a
aplicação da formação adquirida às atividades profissionais que o curso prepara.
O estágio – obrigatório em cada curso – irá decorrer em empresas e entidades que
desenvolvem atividades ligadas à robótica, eletromecânica e tecnologias de
informação. “A iniciativa contará com a colaboração da Associação Comercial e
Industrial da Figueira da Foz, do Conselho Empresarial do Centro e ainda com
algumas empresas que pertencem ao Parque Industrial da Figueira de forma a
garantir a ligação dos alunos ao mercado de trabalho. Esta componente prática
do curso, muitas vezes, leva à contratação do estudante”.

Risco máximo de incêndio no sul e
centro do país
Dezoito concelhos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de
incêndio, a maior parte dos quais no sul e centro interior do país, de
acordo com informação do Instituto Português do Mar e Atmosfera
(IPMA).
No sul, os concelhos que apresentam maior risco de incêndio são Monchique,
Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro.
No centro e interior do país, os concelhos em risco máximo são
Bragança, Tabuaço, em Viseu, Guarda, além de Marvão, Nisa e Gavião, em
Portalegre.

Também estão em risco máximo os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-aNova e Vila de Rei, em Castelo Branco, além de
Abrantes, Mação e Sardoal, em Santarém.
No sul, os concelhos com mais tendência para terem incêndios hoje são
Monchique, Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, todos
no distrito de Faro.
No entanto, a maior parte do país, está hoje em risco moderado ou reduzido de
incêndio, sobretudo a região norte e litoral oeste do país, aquelas que apresentam
a situação menos gravosa dentro destes cinco níveis de risco de incêndio
determinado pelo IPMA, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o
terceiro nível mais grave.
Para o dia de hoje, o IPMA prevê céu limpo, com vento por vezes forte e pequena
descida da temperatura máxima no litoral oeste.
As temperaturas máximas vão oscilar entre os 37º em Évora e Beja, e os 23º no
Porto e em Aveiro.

Sindicato
das
mercadorias
desconvoca greve. Sindicato das
matérias perigosas fica isolado
O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM)
desconvocou esta quinta-feira à noite a participação dos seus associados
na greve dos motoristas,…
…deixando assim o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias
Perigosas (SNMMP), que tem Pedro Pardal Henriques como porta-voz,
isolado na paralisação.

A decisão foi anunciada por Anacleto Rodrigues, porta-voz do SIMM, após uma
reunião com representantes da Antram (Associação Nacional de Transportadores
Públicos Rodoviários de Mercadorias) e do Governo, no Ministério das
Infraestruturas e da Habitação.
“A greve vai ser desconvocada pelo SIMM. A greve não surtiu os efeitos que
desejávamos, mas conseguiu alguma parte. Agora fala-se da posição dos
motoristas e hoje conhece-se de maneira diferente o que é a nossa categoria
profissional. Desconvocámos a greve numa base de irmos trabalhar para melhorar
as nossas propostas, que a Antram já tinha conhecido. Algumas já foram
previamente acordadas com a Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes
e Comunicações) e agora vamos ter uma primeira reunião a 12 de setembro para
que se consiga valorizar a nossa profissão”, anunciou Anacleto Rodrigues.
Por sua vez, André Matias Almeida, porta-voz da Antram, deu os parabéns a todas
as partes e nomeou como grande vencedor “o diálogo”: “Haverá uma melhoria
muito grande para este setor em 2020. Falamos em aumentos salariais, cargas e
descargas”.
O responsável falou num “momento histórico” e esclareceu ainda que a greve foi
desconvocada por parte do SIMM “antes da reunião”, quando houve um
“documento assinado”.
Por último, apelou ao SNMMP que “desconvoque a greve” e “venha para a mesa
das negociações”: “Estamos prontos a discordar sem sermos desagradáveis”.

Tondela: casal cai num poço e
sofre ferimentos graves
Um homem e uma mulher caíram ontem num poço em Parada de Gonta,
no concelho de Tondela, sofrendo ferimentos graves.
Segundo fonte do Comandos Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu,

o casal estaria a trabalhar com um motor para extrair água do poço e, em
circunstâncias ainda por apurar, caíram no poço, do qual foram retirados com
ferimentos de graves.
As vítimas foram transportadas para o Hospital de São Teotónio, em Viseu e o
alerta para o acidente foi dado pelas 14h00.
Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Tondela e dos sapadores
de Viseu, da GNR e do INEM, com uma viatura médica de emergência e
reanimação (VMER), no total de 23 operacionais, apoiados por nove viaturas.

PSD: Mónica Quintela lidera lista
candidata pelo círculo eleitoral de
Coimbra
à
Assembleia
da
República
A Comissão Política Distrital do PSD procedeu, esta tarde, à entrega da
lista de candidatos a deputados à Assembleia da República …
… pelo círculo eleitoral de Coimbra, que é liderada por Mónica Quintela.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o mandatário da lista, Paulo Mota
Pinto, refere que a lista “conjuga renovação com experiência política, liderada por
uma mulher que é uma conhecida advogada de Coimbra”, notando que lista do
PPD/PSD às eleições legislativas por Coimbra “não inclui desta vez qualquer
candidato externo ao distrito e que, pelo contrário, inclui candidatos que
representam geograficamente o distrito”.
“Estou certo que os candidatos do PPD/PSD eleitos pelo distrito de Coimbra serão
deputados que representarão bem a cidade de Coimbra e os concelhos do distrito
de Coimbra, tendo em mente tanto o interesse nacional como os interesses de
Coimbra”, concluiu

A lista do Partido Social Democrata pelo Distrito de Coimbra é a seguinte:
Efetivos:
Monica Quintela
Maló de Abreu
Paulo Jorge Carvalho Leitão
Fátima Ramos
Ana Elisabete Laborda Oliveira
Jonathan Torres
Maria do Céu Alves
Teresa Martins
João Filipe Rodrigues de Brito
Suplentes:
Maria João Sobreiro
Magda Alexandra Maia Rodrigues
João Tiago Neves
Maria do Rosário C. e S. L. da Fonseca
Jaime Carlos Marta Soares

Região: Homem de 22 anos foi
detido por tráfico de droga
O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação
Criminal de Montemor-o-Velho, deteve ontem, dia 13, um homem, de 22
anos, …
… por tráfico de estupefacientes, no concelho de Soure.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a GNR refere que “no âmbito de um
inquérito por tráfico e consumo de estupefacientes que decorria há um mês, os
militares realizaram uma busca domiciliária que culminou na apreensão de cinco

plantas de cannabis, oito doses de haxixe, cinco cartuchos de caça, uma balança
de precisão, um telemóvel e um computador portátil”.
O detido foi presente ao Ministério Público de Soure no mesmo dia e ficou sujeito
à medida de coação de termo de identidade e residência.

Seia realiza as “Festas do
Concelho” entre 15 e 18 de agosto
É já amanhã, dia 15 de agosto, que têm início as “Festas do Concelho” de
Seia, que decorrem até domingo, dia 18, com The Gitft, …
… Carolina Deslandes, Jimmy P & PiruKa e Resistência . No primeiro dia,
também se realiza a festa religiosa da cidade de Seia, que venera a Nª Srª
da Assunção.
As “Festas do Concelho” vão já na sexta edição e são organizadas pela Câmara
Municipal de Seia, presidida por Carlos Filipe Camelo. Na contagem decrescente
para o arranque da iniciativa, em entrevista à Rádio Boa Nova, o autarca
revelou que “as expectativas são grandes”. “Pensamos não só animar o concelho e
cidade, como também a região. Seia estará em Festa entre 15 e 18 de agosto,
com atrativos e um vasto programa cultural que dá vida ao espaço envolvente à
praça do município”, referiu Carlos Filipe Camelo.

Com a iniciativa
que decorre por
quatro
dias/noites, a
Câmara senense
pretende
“mobilizar
empresários,
população em
geral
e
associações”,
fazendo por isso
coincidir a data
de arranque das
Festas do Concelho com a festa religiosas da cidade.
Em cada dia, o certame vai contar “com expositores, as tradicionais tasquinhas
comes e bebes e espaços expositivos para empresas, numa mostra do potencial de
serviços e produtos, artesanato, animação de rua e não só”. Carlos Filipe Camelo
também destaca a exposição “Casa” que ocupa as galerias da Casa Municipal da
Cultura, em parceria com a Associação Empresarial da Serra da Estrela e várias
empresas do concelho.

À Rádio Boa Nova,
Carlos
Filipe
Camelo
deu
também conta da
preocupação do
município
na
contratação de
grupos que “são top
10 em termos
nacionais”.
Adiantou que antes
do espetáculos dos
artistas de cartaz,
haverá também
programação com
instituições
do
concelho, sendo que
depois também
haverá a presença
de DJs, que estarão
nas quatro noites.

Para o presidente te do Município senense, as “Festas do Concelho” são local de
reencontro, de comunhão e amizade”. Mantém, por isso, a entrada livre em cada
dia/noite das “Festas do concelho”. “A verdade é que os munícipes também
contribuem de forma direta ou indireta para os cofres do município. Portanto, há
que criar as condições do lado do município para que uma ação como esta possa
ser levada a efeito. Esta é uma decisão em consciência, que queremos levar por
diante”, vincou o autarca.
Às portas da 6ª edição das “Festas do Concelho” Carlos Filipe Camelo mostra-se
agradado com o modelo do certame. “Não vejo razões para alterar o que nos tem

trazido um valor acrescentado enorme e um grau de satisfação, referiu o autarca,
notando que o objetivo é de “melhorar”, porque “nunca estamos na escala do
ótimo”.
foto topo: metronews

Dois feridos graves em colisão na
EN16 em Celorico da Beira
Uma colisão rodoviária entre duas viaturas ligeiras de passageiros
provocou, na manhã desta quarta-feira, ferimentos a três pessoas na
Estrada Nacional 16 em Celorico da Beira.
Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda adiantou que
duas pessoas ficaram em estado grave após o acidente, enquanto o terceiro ferido
é considerado ligeiro.
O trânsito na EN16 esteve cortado nos dois sentidos.
Para o local foram mobilizados 15 operacionais com seis viaturas entre bombeiros
de Celorico da Beira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da
Guarda e uma patrulha da GNR.

Professor José Ramos Mendes vai
ser homenageado na sua terra

natal
No próximo domingo, dia 18, pelas 14h30, o saudoso Professor José
Ramos Mendes vai ser homenageado na sua terra natal, Sobral Valado, …
… na Pampilhosa da Serra. A homenagem é promovida pela Comissão de
Melhoramentos de Sobral Valado, com o apoio do Município de
Pampilhosa da Serra.
José Ramos Mendes faleceu a
11 de setembro de 2016. Por
ocasião da sua morte, o
professor Ramos Mendes, como
era conhecido, era presidente
da Assembleia Municipal da
Pampilhosa da Serra.
Era também conhecida a sua colaboração com a Rádio Boa Nova de Oliveira do
Hospital, o Jornal a Comarca de Arganil, entre outras publicações.

Greve motoristas: Trabalhadores
vão deixar de cumprir requisição
civil e serviços mínimos
O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas
(SNMMP), Pardal Henriques, anunciou, na manhã desta quarta-feira,…
… que, a partir de agora, os motoristas não vão cumprir os serviços
mínimos nem a requisição civil.

“Os motoristas determinaram hoje que não vão sair daqui”, declarou Pardal
Henriques, em Aveiras de Cima, junto às instalações da CLC, a Companhia
Logística de Combustíveis.
“Mesmo serviços mínimos, requisição civil… Não vão fazer absolutamente mais
nada”, reforçou o porta-voz do SNMMP, explicando que a decisão se prende com
o facto de 11 trabalhadores terem sido já notificados pelo crime de desobediência
civil por não terem respeitado a requisição.
“Se é para levar os 11 colegas presos, então vão levar todos”, argumentou,
desafiando, de seguida: “Têm é que arranjar autocarros grandes para levar estas
pessoas todas.”
Pardal Henriques diz, ainda, que os motoristas “estão cansados de ser gozados”,
criticando o facto de ter sido também posta em causa as condições em que vários
motoristas requereram baixa médica.
Com:rr.pt
Foto: António Cotrim /Lusa

Região: Colisão entre bicicleta e
viatura ligeira causou um morto
Uma colisão entre uma bicicleta e uma viatura ligeira provocou, ontem,
um morto em Alfafar, concelho de Penela, distrito de Coimbra, afirmou à
Lusa fonte da GNR.
“A vítima mortal, o condutor da bicicleta, tem cerca de 40 anos”, adiantou a fonte,
referindo que o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR vai
investigar as circunstâncias do acidente cujo alerta foi dado às 21:36.
Além da GNR, ao local acorreram os Bombeiros de Penela e INEM, com 18
operacionais apoiados por oito veículos, adiantou o Comando Distrital de
Operações de Socorro de Coimbra.

Distrito: 85 acidentes e mais de
mil infrações na última semana
Na semana de 6 a 12 de agosto, o Comando Territorial de Coimbra da
GNR registou 85 acidentes e um total de 1038 infrações,…
… no âmbito de um conjunto de operações, no distrito, que visaram a
prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária,
entre outras.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a GNR refere que dos 85 acidentes
resultaram 35 feridos leves. Do conjunto das 1 038 infrações detetadas, as
autoridades destacam 35 relacionadas com tacógrafos, 26 por excesso de
velocidade, 17 por falta de inspeção periódica obrigatória, 15 por falta de cinto de
segurança e seis por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei.
Na semana de 6 a 12 de agosto, a GNR procedeu a 27 detenções em flagrante
delito, destacando 15 por tráfico de estupefacientes, seis por condução sob
efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e uma por posse ilegal
de arma.
As autoridades apreenderam no distrito: 25 quilos de sementes de
cannabis, 2314 doses de cannabis; 1 472 plantas de cannabis; 320 doses de
haxixe; 25 doses de cocaína; 5,70 gramas de ecstasy; 16,61 gramas de MDMA; 10
selos de LSD; duas armas de fogo e um veículo.
Na área da
Fiscalização Geral, a GNR emitiu 26 autos de contraordenações no
âmbito da legislação da proteção da natureza e do ambiente.
As autoridades promoveram, ainda, ações de sensibilização no âmbito rodoviário
abrangendo 42 crianças.

Região: Mulher detida
violência doméstica

por

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Castelo Branco deteve uma
mulher de 46 anos pelo crime de violência doméstica.
Em comunicado, o Comando Distrital de Castelo Branco da PSP explica que a
detenção ocorreu no dia 6 de agosto. “A detida agrediu o marido sem que nada o
fizesse prever, na presença dos elementos policiais”,adianta.
A detida foi presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, tendo-lhe sido
aplicada a medida de coação de afastamento da vítima e da sua residência.

Acidente na A25 causa
feridos, um é grave

dois

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros na A25 provocou
ferimentos, esta terça-feira, a duas pessoas na zona de Albergaria-a-Velha.
Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro adiantou que o
acidente ocorreu ao quilómetro 33 no sentido sul-norte e provocou ferimentos a
duas pessoas.
Segundo a mesma fonte, um dos ocupantes da viatura ficou em estado grave,
enquanto o outro apresentava ferimentos ligeiros.
Para o local do acidente foram mobilizados 20 operacionais com sete viaturas. A
via chegou a estar com a circulação condicionada mas, entretanto, já foi reposta.

noticiasaominuto.com

São Gião: 12 detidos e 52
identificados por tráfico e
consumo de droga em festival
O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação
Criminal da Lousã, de 6 a 10 de agosto, deteve 10 homens e duas
mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos,…
…pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, no decorrer do
festival de música “Freedom”, que decorreu em São Gião, no concelho de
Oliveira de Hospital.
Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a GNR refere que, no âmbito de três
operações de prevenção e combate à criminalidade, direcionadas para o festival,
os militares detiveram 12 pessoas pela prática de estupefacientes e identificaram
52 pessoas pelo consumo de estupefacientes, o que culminou na apreensão de
319 doses de haxixe, 166 doses de MDMA, 57 doses de ecstasy, 23 doses
de cannabis, 25 doses de cocaína e 10 selos de LSD.
Contactada pela Rádio Boa Nova, a alferes Raquel Ferreira, comandante do
Destacamento Territorial da GNR da Lousã adiantou que se tratou de uma
operação especial de prevenção criminal e que os detidos e identificados são de
várias nacionalidades. “Tínhamos conhecimento deste festival e mobilizámos os
meios para esta operação”, referiu à Rádio Boa Nova a responsável, notando que
no decorrer da operação os militares também sensibilizaram para o perigo de
consumo de estupefacientes.
Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coimbra. Esta operação contou
com a colaboração do Comando Territorial de Coimbra, com o Destacamento de

Intervenção de Leiria, e com o Comando Territorial da Guarda.
(notícia atualizada às 16h29)

Oliveira do Hospital associa-se
ao Projeto Limpa +
O Município de Oliveira do Hospital, através do Gabinete de Ambiente e
Energia, associou-se ao Projeto Limpa +.
Este projeto, composto por jovens de Oliveira do Hospital, tem como objetivo
colaborar na limpeza de aldeias e praias fluviais do Município de Oliveira do
Hospital.
O primeiro destino foi a vila de Avô, onde a equipa do Projeto Limpa + procedeu a
uma ação de recolha de resíduos sólidos urbanos.
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de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, e do vereador responsável pelo pelouro
da Juventude, Nuno Ribeiro, que na passada sexta-feira se deslocaram à praia
fluvial de Avô.

Castro Daire: Dois homens detidos
por furtos e tráfico de droga
Dois homens, de 23 e 25 anos, foram detidos pela GNR em Castro Daire,
por furtos e tráfico de droga.
Segundo a força policial, os suspeitos fizeram 12 roubos em residências e
estabelecimentos na zona de Viseu e vendiam os artigos roubados e também
droga.
Os indivíduos estavam a ser investigados há cerca de um ano e meio, pelas

suspeitas de tráfico de estupefacientes, mas os agentes conseguiram
correlacioná-los com a outra investigação por furtos.
Os militares realizaram cinco mandados de busca, dos quais dois são domiciliários
e mais dois em viaturas. As buscas culminaram na apreensão de 115 doses de
haxixe, uma estufa improvisada para cultivo de cannabis, duas armas brancas,
dois capacetes de motocross, duas colunas de som, um computador portátil, uma
mala de viagem, uma bicicleta e quatro telemóveis.
Ainda foi possível recuperar diversos produtos alimentares e de higiene que
foram furtados de um dos estabelecimentos comerciais, tendo sido identificado e
constituído arguido um outro homem de 22 anos.
No âmbito destes processos, haviam já sido detidos três suspeitos por tráfico de
droga, estando dois em prisão preventiva e um com apreensões diárias. No que
toca à investigação pelos furtos, já tinham sido detidos três dos suspeitos, que se
encontram atualmente em prisão preventiva.
O detido de 23 anos foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e
residência.

Greve: Militares e polícias
conduzem camiões no segundo dia
de greve
Hoje cumpre-se o segundo dia de greve dos motoristas de matérias
perigosas. Uma portaria publicada em Diário da República esclarece que a
requisição civil…
… já em curso na greve dos motoristas de matérias perigosas e de
mercadorias estabelece que os militares das Forças Armadas e outros
agentes da autoridade podem substituir “parcial ou totalmente” os

profissionais do sector.
Estão incluídas nesses serviços as operações de carga e descarga de veículoscisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural.
Esta requisição civil que está a decorrer de forma gradual e faseada visa
assegurar o abastecimento da rede de emergência, aeroportos, postos servidos
pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural.
Na última noite o ministro Vieira da Silva deixou o aviso: as consequências de não
se cumprir a requisição civil são diferentes do não cumprimento dos serviços
mínimos.
Vieira da Silva explicou também que o Governo só quer garantir os interesses dos
portugueses e explicou que esta greve está a ter consequências gravíssimas para
todos.
O porta-voz dos motoristas Pedro Pardal Henriques assegurou que durante a
requisição civil os profissionais não farão mais de oito horas de trabalho por dia.
O Algarve acabou por ser no dia de segunda-feira a região mais afetada mas na
última noite 14 camiões, conduzidos por militares, saíram de Sines para a região
algarvia para garantir o abastecimento.
Os motoristas cumprem esta terça-feira o segundo dia de uma greve marcada por
tempo indeterminado e com o objetivo de reivindicar junto da associação patronal
ANTRAM o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão
salarial.
A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias
Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de
Mercadorias (SIMM), tendo-se também associado à paralisação o Sindicato dos
Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).
No concelho de Oliveira do Hospital, a greve levou à falta de combustível,
nomeadamente gasóleo nos postos da Repsol e Alves Bandeira. No postos Prio e
Intermarché, o abastecimento ainda é possível , mas racionado em 25 litros por
viatura. O posto BP, que integra a Rede de Estabelecimentos de Postos de
Abastecimento, disponibiliza combustível, limitado a 15 litros por veículo não
prioritário e 25 litros por veículos prioritários.

Não há previsão para o fim da greve que iniciou ontem, dia 12 de agosto.

Tondela: Homem
cultivar cannabis

detido

por

Um homem, de 46 anos, foi detido pela GNR em Tondela, por cultivar
plantas de cannabis.
Segundo a força de autoridade, na sequência de uma investigação que decorreu
durante um mês e que surgiu após os militares terem recebido denúncia de que o
suspeita se encontrava a cultivar droga em sua casa, foi dado cumprimento a um
mandado de busca domiciliária.
A operação culminou na apreensão de dez plantas de cannabis, dez doses de
haxixe, uma arma de fogo e 32 munições.
O detido foi constituído arguido e sujeito, tendo os factos sido remetidos ao
Tribunal de Tondela.

Primeiro-Ministro chama GNR e
PSP para o transporte de
mercadorias
O primeiro-ministro avançou, momentos depois de reunir com o
Presidente da República, que há uma situação de incumprimento dos
serviços mínimos, desde as 14h30,…

… e por esse motivo o Governo ordenou “transporte de mercadorias feito pela
GNR e pela PSP”.
O primeiro-ministro falou numa “nova realidade” e sublinhou que esta tarde
haverá conselho de ministros para ver se há necessidade de requisição civil.
Caso haja requisição civil esta pode ser “pontual, gradual e progressiva”, ou seja,
“exclusivamente a quem está a violar os serviços mínimos, a alguma região do
país ou a um determinado tipo de serviço (por exemplo, abastecimento de
aeroportos)”
“A situação mais complicada é no Algarve”, sublinhou o primeiro-ministro.
tsf.pt

