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PORTIMÃO

Operação
decombate
àcontrafação
uDezenasdeartigoscontra-
feitos foram ontem apreen-
didos na Feira de São Marti-
nho,emPortimão,emresul-
tado de uma operação con-
juntadesenvolvidapelaPSP
e pelaASAE. Apesar do apa-
rato, não se registaraminci-
dentes. Estaintervenção en-
volveuelementos daEsqua-
dra da PSP de Portimão e do
Corpo de Intervenção, bem
como vários inspetores da
ASAE. A Feira de S. Marti-
nho, que atrai milhares de
pessoas, decorre até ao dia11
do corrente mês.nJ.C.E.
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RAPIDEZ rEm dois
dias foram demolidas
12 casas na ilha
RAFAEL DUARTE

F
oram as últimas 12 casas
demolidasnailhadaCula-
tra no âmbito do progra-

maPolis.Aolongododiadeon-
tem,asúltimashabitaçõesclas-
sificadascomoilegaiseemrisco
foram abaixo no núcleo dos
Hangares, depois de, navéspe-
ra, o mesmo ter acontecido no
núcleo do Farol.

Os poucos proprietários pre-
sentes, às 10h00, quando as
máquinas começaramatraba-
lhar,foramabandonadoolocal,
paranão veremas próprias ca-
sas seremdemolidas. José Lezi-
nho, presidente da Associação
deMoradoresdosHangares, la-
mentou “toda esta situação”
que classificoucomo “umade-
solação paraas famílias que ha-
bitam nos Hangares”. José Le-
zinho garante ainda que “a as-

sociação, em nome dos mora-
dores, tentou fazer tudo o que
estava ao seu alcance para tra-
var este processo” que, no seu
entender, foi “mal concebido

desde início”. Agora, só espera
“que este sejao fimde umahis-
tóriatriste”.

A Sociedade Polis Litoral Ria
Formosa tinha avançado, ter-

ça-feira, comatomadade pos-
se de sete construções, que se
juntaram a outras cinco, já na
mesmasituação, paraseremas
últimas aser demolidas.n

Núcleo dos Hangares foi o palco das últimas demolições do Polis na ria

Polícia na Feira de S. Martinho

CULATRA

Demoliçõesterminam
PORMENORES

Muitas casas poupadas
O programa Polis Litoral da Ria
Formosa chegou a prever a de-
molição de mais de 400 cons-
truções nas ilhas Barreira da ria
Formosa, no entanto, o número
final foi de cerca de 300 casas,
após vários processos em tri-
bunal e muita contestação, tan-
to popular como política.

Quatro municípios
O programa Polis arrancou em
2008 com o objetivo de requali-
ficar a ria Formosa, com uma
forte preocupação ambiental.
Abrangeu os municípios de Lou-
lé, Faro, Olhão e Tavira, por
onde se estende a ria.

PORTIMÃO VILA DO BISPO

Colisãoentre
autocarro
ecarrinha

Mulherferida
em acidente

u Uma colisão entre um auto-
carro de passageiros e umacar-
rinhade caixaabertaprovocou
ontem, por voltadahorado al-
moço, o condicionamento do
trânsito naprincipalentradada
cidade de Portimão. O acidente
não causouferidos.

O embate entre os dois veícu-
los aconteceu na rotunda do
hospital de Portimão, uma via
de muito movimento, dado que
liga a cidade de Portimão à
EN125 e à Via do Infante. A PSP
teve de proceder arestrições ao
trânsito, até à retirada dos dois
veículos do local.nJ.C.E.

uUmamulherde70anosfi-
cou ferida com gravidade
ontem de manhã quando a
viaturaligeiraemque circu-
lava, numaestradaagrícola,
nazonadaGranja, freguesia
da Raposeira, concelho de
Vilado Bispo, se despistou.

A idosa foi assistida pelos
Bombeiros Voluntários de
Vilado Bispo e transportada
ao hospital de Faro. A GNR
registouo acidente.nA.P.

CASTRO MARIM

Assistido
apósdespiste
u O despiste de um veículo
ligeiro provocounaquarta-
-feiraànoite umferido leve,
naestradaque ligaas locali-
dade de Junqueirae Beliche,
no concelho de Castro Ma-
rim. Avítimafoitransporta-
da pelos Bombeiros Volun-
tários de Vila Real de Santo
António para o Serviço de
UrgênciaBásicavila-realen-
se. AGNRtomoucontadesta
ocorrência.nJ.C.E.

Acidente condicionou trânsito

PUB


