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PROTESTO rDezenas juntaram-se ontem à porta da unidade de saúde

Utentespedem
melhorhospital
ANA PALMA

H
ápessoas que chamamao
hospital de Portimão o
‘hospitaldamorte’. Eujá

testemunhei, este ano, lá den-
tro, fome, sede e faltade higie-
ne. Estou aqui a fim de exigir
mais meios paraeste hospital”,
disseontemàtarde,ao CM,De-
nise Lopes, durante umprotes-
to à porta daquela unidade de
saúde, que reuniuvárias deze-
nas de pessoas.

Oprotesto,quefoipromovido
através das redes sociais, visou
contestar aformacomo os cui-
dadosdesaúdesãoprestadosna
região e exigir a separação dos
hospitaisdeFaroedePortimão.

“Este hospital já abriu com
faltade pessoal. É umproblema
recorrente. Mas agora fala-se
em apostar no turismo de saú-
de. E é isto que temos paraofe-
recer?”, pergunta João Pires,
promotor do protesto. JáPedro
Mota, tam-
bém da orga-
nização, sub-
l i n h o u s e r
“urgente re-
cuperar as mais-valias e os
equipamentos que perdemos e
foramparaFaro, e melhorar as
condições dos trabalhadores e
utentes. Eu agora estou bem
mas posso vir a ter um proble-
made saúde e vir paraaquie fi-

car numcorredor, como acon-
tece atantos”, salientou.

Também presente na mani-
festação, João Vasconcelos, do
Bloco de Esquerda, destacou“a
degradação do SistemaNacio-
nalde Saúde e, emcontraparti-

da, o reforço
da saúde pri-
vada”. Para o
deputado, são
“necessários

mais médicos, mais enfermei-
ros e mais técnicos de saúde no
hospitalde Portimão”. Os ma-
nifestantesapelaramaoGover-
no para que “tome medidas
efetivas para melhorar a saúde
no Algarve”.n

Manifestantes protestaram para exigir melhores condições para os utentes do hospital de Portimão

PORTIMÃO

MANIFESTAÇÃOFOI
PROMOVIDAATRAVÉS
DASREDESSOCIAIS

TAVIRA

Dupladetida
porroubo
delaranjas
uDois homens, de naciona-
lidade espanhola, foram na
sexta-feira apanhados em
flagrante afurtar laranjas de
umpomarnazonadeTavira.
Foram detidos pela GNR e
deverão ser hoje presentes a
tribunal para aplicação de
medidas de coação.

O roubo de laranjas tem
sido registado frequente-
mente na zona de Tavira ao
longo dos últimos meses.
Vários produtores de citri-
nos queixam-se de furtos de
dezenas de toneladas de la-
ranjas, e prejuízos naordem
dos milhares de euros. Nal-
guns casos, os furtos foram
mesmorealizadosquandoos
citrinos estavamaser trata-
dos com químicos, pondo
emcausaasaúde pública.

Pararesponder ao aumen-
to do número de furtos, a
GNR lançou a operação de
policiamento ‘Citrino Segu-
ro’, que decorreu até 15 de
agosto emexplorações agrí-
colas. Segundo dados da
GNR, ao todo, mais de uma
dezena de indivíduos já fo-
ram detidos por furto de la-
ranjas na região do Algarve
ao longo deste ano.nP.F.G.

Pomares alvo de assaltos

BREVES

FARO E TAVIRA

DETIDOS POR ÁLCOOL
Dois homens foram ontem
de madrugada detidos pela
PSP, no âmbito de fiscaliza-
ções rodoviárias em Faro e
Tavira, por conduzirem auto-
móveis sob efeito de álcool.

SILVES

GALA DE ESCOLAS
O agrupamento de Escolas
Silves Sul promove uma gala
amanhã, segunda-feira, às
20h00, no Teatro Mascare-
nhas Gregório, em Silves,
para a entrega dos prémios
Caixa de Crédito Agrícola
de Silves, que distinguem
os seus melhores alunos.

PORTIMÃO

PRESÉPIO DE NATAL
Os cadetes e infantes dos
Bombeiros Voluntários de
Portimão construíram um
presépio de Natal no parque
de viaturas do quartel, que
vai ser inaugurado hoje, pelas
15h00. Poderá ser visitado
diariamente, entre as 08h00
e as 24h00.

OLHÃO

CHEGADA DO PAI NATAL
O Pai Natal chega a Olhão dia
17, “de bicicleta voadora (bike
plane), acompanhado por
doentes e pelos motociclistas
do Moto Convívio de Olhão”,
anunciou a autarquia local.
O desfile, pelas ruas da cida-
de, tem início, às 15h00, nas
piscinas municipais e termi-
na no largo da igreja Matriz.
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