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NESTES DIAS, LEVAMOS-LHE  
AS NOTÍCIAS À PORTA! 

MANTENHA-SE INFORMADO  
SEM SAIR DE CASA.

FIQUE EM CASA

CAMPANHA VÁLIDA PARA UMA ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DE NOTÍCIAS, DE 2ª A 
DOMINGO, NA VERSÃO PAPEL E DIGITAL, COM ENTREGA PORTA-A-PORTA (APENAS EM ÁREAS 
COM ENTREGA PORTA-A-PORTA DISPONÍVEL E SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ROTA) OU 
NUM PONTO DE VENDA. ASSINATURA MENSAL, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS 
PERÍODOS DE TEMPO, PELO VALOR DE 33,20€ POR MÊS (IVA INCLUÍDO) E PAGAMENTO POR 
DÉBITO DIRETO. CAMPANHA VÁLIDA PARA PORTUGAL CONTINENTAL, ATÉ 31 DE MAIO DE 
2020. CAMPANHA NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS EM VIGOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
ASSINATURASPAPEL.QUIOSQUEGM.PT APOIOCLIENTE@NOTICIASDIRECT.PT | 707 200 508. DIAS 
ÚTEIS DAS 7H00 ÀS 18H00. CUSTO DAS CHAMADAS DA REDE FIXA 0,10€/MIN E DA REDE MÓVEL 
0,25€/MIN, SENDO AMBAS TAXADAS AO SEGUNDO APÓS O 1º MINUTO. VALORES SUJEITOS A IVA.

  PARA MAIS INFORMAÇÕES:  
ASSINATURASPAPEL.QUIOSQUEGM.PT 

APOIOCLIENTE@NOTICIASDIRECT.PT  |  707 200 508 

+

=

[digital]

O JN TODOS OS DIAS
 EM SUA CASA 

41,57€41,557571 55
33,20€

POR MÊS

EVASÕES - às sextas; DINHEIRO VIVO e JN Ataque - aos sábados;  
NOTÍCIAS MAGAZINE e JN Urbano - aos domingos

[jornal]

PUBLICIDADE

Evento internacional agendado para  
julho e que junta milhares cancelado  
por questões de saúde pública

DECISÃO A Concentração 
Internacional de Motos de 
Faro, uma das maiores e 
mais importantes da Euro-
pa, foi cancelada devido à 
pandemia da covid-19. A 39.a 
edição estava marcada para 
julho. É o primeiro ano que 
não se realiza. 

O cancelamento foi anun-
ciado ontem pelo Moto Clu-
be de Faro (MCF). O evento 
realiza-se há 38 anos conse-
cutivos e reúne milhares de 
motociclistas de vários pon-
tos do Mundo. 

Em declarações ao JN, o 
presidente do MCF, José 
Amaro, admitiu que se trata 
de uma decisão “difícil e 
triste”, mas “não poderia ter 
sido outra” devido à impos-
sibilidade de realizar festi-
vais, à necessidade de haver 
distanciamento social e às 
restrições impostas ao 
transporte e à circulação de 
pessoas entre países. 

“Vai ser muito mau para o 
Moto Clube e para Faro por-
que é um evento importan-
te e de grandes dimensões, 
mas a saúde está e estará 
sempre em primeiro lugar”, 
recordando que “uma das 
bandeiras da concentração 
sempre foi a segurança”. 

José Amaro adiantou, ain-
da, que o MCF pondera rea-

lizar um evento nos próxi-
mos meses para não deixar 
de assinalar os 39 anos da 
concentração, mas o forma-
to ainda não está decidido.  

“Vamos tentar fazer qual-
quer coisa, que não será 
uma concentração como es-
tão habituados, para que 
este ano não fique esqueci-
do, mas também estamos 
todos dependentes da evo-
lução da pandemia”, asse-
gurou.  

DECISÃO DIFÍCIL 
“Foram poucos os que vi-
ram o Vale das Almas com 
este aspeto. Este é o nosso 
chão sagrado. Durante 38 
anos comemorámos e parti-
lhámos as nossas alegrias. É 
aqui que vamos buscar for-
ças e ultrapassamos as nos-
sas tristezas. Mas este ano 
não será assim”, sublinha 
José Amaro, no vídeo publi-
cado na página oficial do 
MCF, que reúne imagens de 
motards, com máscaras, no 
emblemático recinto.  

“Sabemos que a saúde é o 
nosso bem mais precioso. É 
difícil anular o evento dos 39 
anos, mas temos a certeza 
que, em qualquer parte do 
Mundo, nos dias que eram 
da concentração, vamos es-
tar juntos em pensamento. 
Vamos regressar mais fortes 
na defesa da cultura motoci-
clista”, conclui. �

Pandemia trava 
Concentração  
de Motos de Faro

Concentração Internacional de Motos enche a cidade
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Marisa Rodrigues 
locais@jn.pt 

OLHÃO Um idosa foi encon-
trada morta, ontem, em 
casa, em Olhão. O corpo es-
tava em avançado estado de 
decomposição.  

O alerta foi dado às 14.29 
horas por um vizinho, que 
não a via há cerca de três se-
manas. Os Bombeiros Mu-
nicipais de Olhão, acompa-
nhados pela PSP, procede-
ram à abertura da porta e 
encontraram a idosa já sem 
vida. No apartamento esta-
va também um cão, que foi 
entregue ao canil munici-
pal.  

Ao que o JN apurou,  a  
idosa recusava sair de casa 
por receio da pandemia da 
covid-19. Razão pela qual a 
ausência não foi estranha-
da de imediato. Mas um vi-
zinho, por entender já es-
tar há demasiado tempo 
sem a ver, decidiu alertar 
os bombeiros. A idosa ti-
nha familiares diretos,  
mas ninguém participou a 
sua ausência às autorida-
des.  

A Polícia Judiciária esteve 
no local, mas não foram de-
tetados indícios que apon-
tem para um cenário de ho-
micídio.��MARISA RODRIGUES

Alerta partiu de 
vizinhos, que dizem 
que temia covid-19

Idosa estava 
morta em 
casa há três 
semanas

Restaurantes 
oferecem 
copo de vinho

BOTICAS O Município de Bo-
ticas aderiu aos Fins de Se-
mana Gastronómicos, e os 
restaurantes locais aderen-
tes vão oferecer um copo de 
vinho aos clientes, entre 
hoje e domingo. O menu 
terá com iguarias e produtos 
barrosões, nomeadamente, 
salpicão. O prato principal 
será trutas à moda de Boti-
cas e, para sobremesa, leite 
creme à barrosã. 

Apesar de ainda haver res-
taurantes encerrados, o Mu-
nicípio associou-se de novo 
à iniciativa promovida pelo 
Turismo de Porto e Norte de 
Portugal.��P.S.R.


