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EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 24O MIN 16O

Vidal Araújo reclama o seu sitio
     O responsable dos árbitros 
          pontevedreses non entende o 
              porqué da súa expulsión>39

Edu Sousa, sen contrato
 O meta tudense, lonxe
     dun acordo inminente 
      co Pontevedra CF>37

Santiaguiño en festa 
O Burgo acolleu a ofrenda 
tradicional e hoxe lanza os 
fogos de artifi cio >9

Pontevedra
              porqué da súa expulsión>39

Pontevedra
              porqué da súa expulsión>39

Pontevedra
              porqué da súa expulsión>39

POLÍTICA Rueda celebra 
en Moraña o papel da 
provincia na vitoria do 
PP no 12-X  > 6

LOCAL Verducido abeira 
á Escola Infantil nun 
acto contra o peche de 
Primaria  > 9

CULTURA  Carlos Núñez 
recolle a herdanza 
musical de Ricardo 
Portela nun libro  > 11

GALICIA Os familiares 
das vítimas do Alvia 
acoden á zona cero 
para honrar ós seus e 
esixir xustiza  > 26

ECONOMÍA A Xunta, no 
podio de obra pública 
licitada este ano cos 
gobernos de Madrid e 
Cataluña  > 34

Vaia semana
POR Rodrigo Cota >8

El futuro de don Juan 
Carlos
POR Pilar Cernuda > 32 

Y ADEMÁS 25.07.20

Pontevedra

O ARI destinou 
1,9 millóns a 
rehabilitar 400 
casas no centro e 
Estribela > 7

Provincia

As empresas do 
Camiño Portugués 
melloran as súas 
cifras aínda que a 
ritmo moi lento  
O albergue Virxe Peregrina 
non chega ós 20 peregrinos ó 
día fronte ós máis de 600 que 
rexistraba nunha semana o 
ano pasado. O 90% dos cami-
ñantes son agora nacionais e a 
súa idade media é menor > 4-5

Galicia homenaxea o persoal 
sanitario mentres medra a 
preocupación polos rebrotes
▶ Francia aconsella «vivamente» ós 
seus cidadáns non ir a Cataluña, que 
decide pechar os locais de ocio nocturno 

▶ Leve repunte de casos positivos na 
comunidade galega e hospitalizado na 
Coruña un xogador do Fuenlabrada > 18-22

Un momento do acto de entrega das Medallas de Ouro de Galicia ós profesionais da sanidade galega implicados na loita contra a covid-19. PEPE FERRÍN

Feijóo pide cautela e non esquecer os mortos>24-25

ESPECIAL

DÍA DE GALICIA
Conxuntamente con 
La Región, Atlántico 
e El Progreso, este 
periódico publica 
hoxe un suplemento 
especial de 64 páxinas 
co gallo do Día de 
Galicia que recolle 
artigos de persoeiros        
de distintos ámbitos.

ESPECIAL

DÍA DE 
Conxuntamente con 
La Región, Atlántico 
e El Progreso, este 
periódico publica 
hoxe un suplemento 
especial de 64 páxinas 
co gallo do Día de 
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