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Unidos para crescer
A Associação Desportiva
de Fafe surge no panorama
do futebol nacional após
a fusão de dois clubes da
mesma zona. A união fez
a força até o clube se
tornar numa referência
nacional, tendo já figurar
entre os ‘grandes’ do país.
Textos Carlos Costinha Sousa

o princípio eram dois. E do duo
se formou um clube que se tornou referência nacional. Em
1958, na então vila de Fafe,
Sporting Clube de Fafe e Futebol Clube de Fafe, colectividades rivais,
decidiram unir as suas forças para elevar
sempre mais alto o nome das terras da
Justiça. Nasceu a Associação Desportiva
de Fafe e com essa instituição nasceu
também a vontade de figurar entre os
‘grandes’ do futebol português.
E esse foi um sonho que se tornou realidade quando, na temporada 1988/1999, a
equipa fafense esteve mesmo entre os
maiores clubes nacionais, a disputar a divisão maior do futebol português. A década de 70 já tinha sido impactante para a
equipa de Fafe com duas presenças nas
meias-finais da Taça de Portugal, mas foi
no final dos anos 80 que o Fafe atingiu a
sua maior projecção, quando chegou à
principal Liga do futebol português.
Essa época de 1988/1989 foi a primeira
- e até agora única - vez que o Fafe disputou na sua história o principal campeonato do futebol luso, depois de um processo
conturbado que abalou o futebol portu-

N

História

Desde 1989/1990, a AD Fafe jamais voltou a
disputar o primeiro e também o segundo
escalão do futebol luso, encontrando-se
neste momento a disputar o terceiro escalão (Campeonato de Portugal), onde na
presente época de 2019/2020 se encontrava na luta pela subida à II Liga. Os
campeonatos foram suspensos e a FPF
decretou a subida de outros dois clubes.
Mas a formação fafense está ainda em
disputa legal por achar que merece, pelo
menos, a oportunidade de tentar subir.

Actualidade

A época 2019/2020 foi muito complicada
para todos os clubes a nível mundial,
devido à pandemia de Covid-19, e Portugal
não foi excepção. A AD Fafe estava na luta
pela subida, bem posicionada, até podia
não o conseguir, mas os responsáveis fafenses sentem-se ‘expoliados’ dessa possibilidade de pelo menos tentarem. Por isso, estão em luta, com mais seis clubes, para tentarem, pelo menos, ser ressarcidos por não
lhes ter sido permitida essa possibilidade.

guês e ficou conhecido como o caso FafeFamalicão-Macedo de Cavaleiros.
Essa passagem pela I Divisão foi, no entanto, fugaz uma vez que o Fafe terminou
essa época 16.ª posição, tendo sido precisamente o primeiro dos cinco clubes que
acabaram despromovidos. Nessa campanha, ainda assim, existiram alguns momentos de destaque, nomeadamente um
surpreendente empate nas Antas, casa do
sempre poderoso FC Porto (0-0).
Mas não se ficaram por aí os momentos
gloriosos da Associação Desportiva de
Fafe no futebol português, que se esperam cada vez maiores no futuro.
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Braga

Braga com 1303 recuperados
e 22 casos activos de Covid-19

COVID-19

44,416

CONCELHO registava ontem um total de 1399 casos de Covid-19, desde o
início da pandemia. Destes, apenas 22 estão ainda activos.

+ 287 NOVOS CASOS

4211

20929

LISBOA
E VALE DO
TEJO

544
ALENTEJO

Ricardo Rio continua a companhar de perto a evolução da situação pandémica no concelho

| Marlene Cerqueira |

O concelho de Braga registava
ontem, ao final da tarde, 22 casos activos de Covid-19. São já
1303 os bracarenses que, depois
de infectados, estão dados como
recuperados no concelho.
Até agora, desde o início da
pandemia, Braga regista um total de 1399 casos confirmados
de Covid-19.
O aparecimento de novos casos
tem sido pontual, o que denota
que a situação pandémica estará
estabilizada. Não será possível
utilizar a palavra controlada,
uma vez que existe a consciência de que esta é uma situação
que se pode alterar rapidamente,
fruto da elevada capacidade de
transmissão do coronavírus.
Relativamente ao número de
pessoas que faleceram infectadas com Covid-19, mantém-se
em 74.
De realçar que desde meados
de Maio, apenas de verificou um
óbito.
Apesar do reduzido número de
infecções activas, vai manter-se
a funcionar até ao final deste
mês o Centro de Emergência de
Braga, que está a funcionar no

“É um problema que foi identificado logo no início deste processo”, recorda Ricardo Rio,
lembrando que historicamente
os números da DGS relativos ao
concelho sempre apresentaram
discrepâncias.
Porém, “mais importante do
que saber os números era avaliar
a evolução da situação pandémica”, sustenta o autarca, explicando que as autarquias, no caso
concreto Braga, sempre foram
lidando com a situação com base
nos dados transmitidos pela estrutura local de saúde.
“No caso da DGS, o mais importante será saber os dados de
âmbito nacional”, refere Rio, esperando que os dados concelhios
sejam corrigidos, isto porque “o
pior que se pode fazer é passar
mensagens incoerentes”.
Braga foi precisamente alvo de
uma dessas situações de incoerência, recorda o edil, lembrando o período em que Braga esteve várias semanas sem novos
casos no boletim da DGS e de
um dia para o outro, quando actualizaram os números, surgiram
dezenas de novos casos.
“Isso põe em causa a credibilidade da informação”, alerta o
autarca.

CASOS SUSPEITOS
390,400 (+3,734)

A Comissão Europeia aumentou
ontem em 10% a contribuição financeira da União Europeia (UE),
para os 70%, para as medidas
nacionais de apoio ao setor vitivinícola, na sequência da crise
da covid-19.
Segundo um comunicado divulgado, o reforço das medidas de
apoio ao setor vitivinícola passa
pelo aumento em 10% do cofinanciamento da UE às medidas
nacionais, para um máximo de
70%.

CENTRO

DR

29,445 (+279)

Vinhos
Bruxelas aumenta
ajudas ao sector
vitivinícola

17823
NORTE

Pavilhão Polidesportivo da Escola Básica de Nogueira.
Ao ‘Correio do Minho’, Ricardo Rio referiu que este Centro
de Emergência, que está a ser
coordenado pela Delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, registou “uma procura
considerável”.
Pelo contrário, a resposta de
âmbito distrital montada no Hotel João Paulo II, no Sameiro,
acabou por ter pouca procura e
está já desactivada.
Neste momento, a Câmara Municipal de Braga “está a avaliar a
possibilidade de criar uma unidade de âmbito mais local” para
prestar apoio a situações em que
seja necessário efectuar confinamento e não existam condições
para o fazer no domicílio”, avançou Ricardo Rio.
Recorde-se que a Direcção-Geral da Saúde suspendeu a divulgação do número de infectados
por concelho “para verificar os
dados”.
A situação acontece devido à
elevada discrepância que se tem
verificado entre os dados do boletim epidemiológico da DGS e
aqueles que são reportados às
autarquias pelas estruturas locais.

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

COVID-19

MORTES

1,614 (+9)
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da DGS

11,858,270

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 125,689 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
INDIA
RÚSSIA
PERU

543,805

6,818,162

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

3,071,470 133,600
1,643,539 66,093
743,481 20,653
694,230 10,494
305,703 10,772

1,597,169
505,217
265,783
219,856
97,312

15,228
8,318
8,944
2,300
1,236

Norte de Portugal e Castela
Plano de cooperação 2021-2027 em preparação
O Norte de Portugal e a região espanhola de Castela e Leão deram, “o
pontapé de saída” do Plano de Cooperação 2021-2027, para analisar as
prioridades de investimento conjunto do próximo ciclo comunitário. Este
Silva, vice-presidente da CCDRN, disse que a “crise da covid-19 vem colocar às regiões e aos actores locais novos desafios”.
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Atropelamento impede peregrina
de chegar ao Santuário do Sameiro
ROZSA BENEBEK, na casa dos 50 anos, é húngara e peregrina. Ontem tentava cumprir, pela 2.ª vez
e em sentido contrário, a Via Mariana que liga Braga a Muxia, mas foi atropelada no passeio, em Real.
VIA MARIANA

| Marta Amaral Caldeira |

Um atropelamento impediu, ontem de manhã, que Rozsa Benebek, uma peregrina húngara,
cumprisse, pela primeira vez, a
Via Mariana no sentido Muxia
(Galiza) - Sameiro (Braga). A
peregrina estava a tentar concluir o caminho, depois de ter ficado retida na fronteira que encerrou devido à pandemia da
Covid-19.
Depois de ter sido a primeira
peregrina a percorrer no ano
passado aVia Mariana, que liga
os Santuários do Sameiro, em
Braga, à Senhora da Barca, em
Muxia, a peregrina húngara
Rozsa Benebek quis voltar a fazer o percurso, mas em sentido
contrário.
Voltou a pôr os pés ao caminho
este ano para cumprir esse desejo, mas depois de ter saído de
Muxia acabaria por encontrar a
fronteira de Espanha/Portugal já
encerrada devido à pandemia.
Acabou por ter que regressar a
Muxia, onde esperou pela reabertura da fronteira e, de novo,
voltou ao caminho no dia em
que esta reabriu, no passado dia

DR

Peregrina húngara e amiga que a acompanhou no percurso português da Via Mariana pernoitaram no Albergue de Merelim e Frossos

1 de Julho.
Chegou a Braga esta segunda-feira, pernoitando no Albergue
da União de Freguesias de Merelim S. Pedro e Frossos e, ontem, mal despertou a manhã,
pouco depois das seis horas, levantou-se para cumprir os 12
quilómetros que lhe restavam
até ao Sameiro. Mas, dois quiló-

metros depois de se ter posto ao
caminho, acabaria por ser atropelada por um veículo automóvel, num passeio, na freguesia
de Real.
A peregrina teve mesmo que
receber tratamento hospitalar,
pois ficou com um braço partido.
Foi com “tristeza” que a “má

notícia” foi recebida no Posto de
Turismo do Sameiro, local de
passagem ‘obrigatória’ dos peregrinos que percorrem a Via Mariana; onde podem colher toda a
informação relativa ao percurso;
e onde se aguardava pela peregrina em clima de celebração,
que acabou por não acontecer.
Recorde-se que a Via Mariana

+ mais
A Via Mariana que liga
os Santuários do Sameiro
(Braga) à Senhora
da Barca de Muxia (Galiza)
estende-se por 382
quilómetros e no lado
português atravessa
os concelhos de Braga,
Vila Verde, Ponte da Barca,
Arcos de Valdevez e
Melgaço, seguindo depois
para território espanhol
até Santiago de
Compostela e de lá até
Muxia. Além de servir
de “caminho espiritual”
e de manter vivo o
património religioso que
se encontra durante o seu
percurso, a Via Mariana
permite também um
contacto privilegiado com
a natureza e é mais um
instrumento de combate
à desertificação destes
territórios, muitos
de baixa densidade
populacional.
entre o Sameiro, em Braga, e a
vila de Muxia, na Galiza, foi
inaugurada há cerca de um ano e
meio como uma nova rota para
os peregrinos percorrerem, ligando até alguns dos principais
santuários de devoção a Nossa
Senhora na Península Ibérica.

Rota estende-se por 382 quilómetros, ligando Braga a Muxia (Galiza)

Apenas 40 peregrinos
cumpriram toda a Via Mariana
VIA MARIANA

| Marta Amaral Caldeira |

Entre as centenas de peregrinos
que já percorreram a Via Mariana entre os Santuários do Sameiro (Braga) e Muxia (Galiza), 40 ,
metade estrangeiros e metade
portugueses, conseguiram realizar a etapa no total, completando
os seus 382 quilómetros de extensão.
Os húngaros, franceses, italianos, checos, espanhóis e também muitos portugueses - que

são a maioria - são até agora os
peregrinos que mais têm procurado esta nova rota.
Uns percorrem-na sozinhos,
outros em grupo, mas apenas 40
conseguiram realizar toda a etapa, para já.
Henrique Malheiro, membro
da direcção da Via Mariana,
confessou ao ‘Correio do Minho’ que desde que ‘abriu portas’, este tem sido um caminho
espiritual com muita procura uma situação que só alterou
mesmo com a pandemia da Co-

vid-19, levando a uma diminuição do número de peregrinos.
“Os peregrinos que já percorreram a Via Mariana garantiram
que foi uma experiência inesquecível”, contou o responsável,
que, ontem, aguardava pela chegada da peregrina húngara Rozsa Benebek, que foi acompanhada no percurso do lado português por uma amiga.
Refira-se que a mais jovem peregrina a concretizar esta jornada, tinha 20 anos na altura e também é húngara.

DR

Muitos peregrinos têm escolhido a nova rota ‘Mariana’ como ‘caminho espiritual’
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Património Mundial convida a fazer
visitas guiadas e a tocar o sino

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO do Bom Jesus do Monte como Património Mundial da UNESCO ficou marcado, ontem, pela inauguração do espaço museológico do Coro Alto e Torre Sineira. Também já é possível fazer visitas guiadas com três percursos à escolha.
BOM JESUS

| Patrícia Sousa |

Depois de um investimento superior a 30 mil euros, já é possível visitar a Torre Sineira e o
Coro Alto da basílica do Bom
Jesus do Monte. A inauguração
deste novo espaço museológico
marcou, ontem, o primeiro aniversário da inscrição do Bom Jesus do Monte na Lista do Património Mundial da UNESCO.
“Quisemos disponibilizar ao público este património, proporcionando mais experiências e
qualificando a visita”, justificou
o secretário da Confraria do
Bom Jesus, Varico Pereira, defendendo que o Bom Jesus “é
um santuário do mundo, aberto a
todos”.
Para além da experiência de
subir à Torre Sineira, tocar o sino e apreciar os tesouros no Coro Alto, os interessados podem
ainda fazer visitas guiadas com
três percursos disponíveis. “Temos um visita à torre sineira, basílica e centro de memória, outra
ao escadório, basílica e torre e
uma terceira à torre, basílica e
passeio de elevador. Estes são
apenas os três primeiros de muitos percursos culturais e turísticos que podemos fazer”, assegurou Varico Pereira, informando
que todas as visitas devem ser
marcadas com antecedência, devido à pandemia. Já a visita à
Torre Sineira não necessita de
marcação e custa 1 euro.
Varico Pereira deu conta ainda
que até Janeiro do próximo ano,
a Confraria do Bom Jesus tem
de enviar o relatório de avaliação à UNESCO, bem como o estudo da paisagem da mata. Em
cima da mesa estão ainda outros
projectos. “Queremos requalificar a antiga Casa dos Correios e
a zona do Pórtico, elevador e
apeadeiro com o objectivo de
reorganizar o fluxo de gente”,
contou o secretário, lembrando
que um dos pedidos feitos pela
UNESCO foi precisamente o da
sustentabilidade e governança.

DR

Primeiro aniversário do Bom Jesus do Monte como Património Mundial ficou marcado pela inauguração do Espaço Museológico do Coro Alto e Torre Sineira

“O projecto está pensado para
dar a conhecer outros espaços
com a criação de percursos pedestres que vão percorrer todo o
santuário”, adiantou Varico Pereira, admitindo que a “prioridade” é também “retirar os carros,
levando as pessoas a estacionarem lá em baixo e subirem pelo
elevador, escadórios ou percursos pedestres”.
Mas com a pandemia surgem
dois novos desafios: “pensar novamente em atrair visitantes e a
sustentabilidade financeira, porque houve uma quebra de receitas”.
Já o arcebispo primaz, D. Jorge
Ortiga, confidenciou que o título
de Património Mundial “mais do
que uma honra é uma responsabilidade”. O desafio que se segue é a “exigência de uma variedade cultural”. D. Jorge Ortiga
deixou mesmo um desafio em
tornar o Bom Jesus numa “instância do pensamento”, que
‘chamasse’ pessoas de diversas
áreas a reflectir para “tornar a
sociedade mais humana e provocadora de progresso”.

§património
Cofre da confraria

Alguns tesouros já podem ser visitados
no Coro Alto da basílica
O Coro Alto tem um
novo espaço de visitação com alguns tesouros ‘escondidos’
do Bom Jesus.
Depois da devida intervenção, inventário
e limpeza são várias
as peças que estão
musealizadas.
“O mais valioso do
ponto de vista patrimonial é um pedaço
da Cruz de Cristo, um
pixel e uma custódia”,
revelou o secretário
da Confraria do Bom
DR
Jesus, Varico Pereira.
As peças estavam fe- Tesouro que agora pode ser apreciado
chadas “a três chaves” no cofre da confraria. “Cada uma das chaves está na posse do reitor do
santuário, do presidente e do secretário da Confraria”, revelou.

lll
“Este título, mais do que
uma honra, é uma
responsabilidade que não
nos pode tranquilizar.
O desafio é a exigência
de variedade cultural.
O Bom Jesus pode e deve ser
espaço de manifestações
de índole cultural.”

D. Jorge Ortiga
Arcebispo primaz

lll
“Tivemos uma queda de
visitas de 70%. Estávamos
com uma média de cinco
mil visitantes por dia. De 7
de Julho a 15 de Setembro
tivemos romarias todos os
dias. Com a redução da
receita somos obrigados a
priorizar investimentos e a
colocar outros em stand-by.”

Varico Pereira
Secretário Confraria do Bom Jesus
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Rio apela à Infraestruturas de Portugal
para valorizar o acesso ao Bom Jesus
“UM POUCO DESGOSTOSOS” é como se sentem os bracarenses em relação ao acesso do Bom Jesus. Presidente da autarquia
apelou à “responsabilidade” da Infraestruturas de Portugal, havendo a possibilidade do município assumir aquela via.
BOM JESUS

+ sineiros

| Patrícia Sousa |

As más condições, a degradação
e a falta de limpeza da porta de
entrada do Bom Jesus deixa os
bracarenses “um pouco desgostosos”, por isso, o presidente da
Câmara Municipal de Braga reiterou, ontem, o apelo à Infraestruturas de Portugal para “assumir a responsabilidade e contribuir para a contínua valorização deste espaço”. Em “última
circunstância”, Ricardo Rio admitiu a possibilidade do município assumir a responsabilidade
pela via.
O autarca, que participava na
inauguração do Espaço Museológico do Coro Alto e Torre Sineira do Bom Jesus, confessou
que neste momento o “grande
benefício” que podia ser realizado no Bom Jesus não compete
ao município, à Arquidiocese de
Braga nem à Confraria do Bom
Jesus. “A Infraestruturas de Portugal identifica a intervenção
deste acesso como uma necessidade, mas depois entra na linha
de prioridades e de intervenções
a nível nacional e acaba por não
ser priorizada com a relevância
que julgo que merecia”, lamentou Ricardo Rio.
Esperando que este processo
não tenha o desenlace que outros
tiveram, o presidente deixou a
garantia: “em última circunstância cá estaremos, mas esperemos

Porque o toque manual
do sino é “património que
se deve manter”, surgiu
a ideia de criar um núcleo
de sineiros em Portugal.
“É preciso valorizar
a função de sineiro para
se preservar o que ele
produz”, justificou Carlos
Jerónimo, referindo que
esta ideia surgiu após
o projecto ‘Paisagens
Sonoras’, liderado por
Elisa Lessa.
DR

Presidente da Câmara Municipal de Braga voltou a apelar à Infraestruturas de Portugal a valorização do acesso ao Bom Jesus

que não tenha que ser a câmara
municipal a assumir a responsabilidade pela via para que de
uma vez por todos possamos ter
regularmente o acesso em boas
condições”.
Neste momento, o Município
de Braga está em diálogo com o
Governo já que “há intenção de
transferir para a responsabilidade municipal algumas vias que
estão sob alçada da Infraestruturas de Portugal e o acesso ao
Bom Jesus poderá cair seguramente nesse enlace, já que se
trata de uma via predominante-

mente de serviço interno ao município”, informou Ricardo Rio,
esperando que “enquanto isso
não acontecer a empresa possa
ter outro carinho com este acesso”. A via, para além da limpeza
da vegetação e das margens envolventes necessita de intervenções pontuais, sobretudo “junto
à base do elevador, já que os autocarros têm muita dificuldade
de atravessamento”.
Entretanto, o Município de
Braga “vai dando contributo”
em melhoramentos que têm sido
realizados no Bom Jesus.

lll
“Fizemos um investimento
nas cavalariças e estamos
a concluir outro
investimento no Largo
da Mãe de Água, que
é um espaço naturalmente
de atracção de muitas
pessoas e também de apoio
às unidades ali existentes.”
Ricardo Rio
Presidente CM Braga

O primeiro encontro, com
cerca de 10 sineiros a nível
nacional, estava agendado
para Maio, mas devido
à Covid-19 ficou adiado
sem data.
“Gostávamos que,
uma vez por mês, fosse
tocado manualmente o
sino em cada paróquia”,
sugeriu Carlos Jerónimo,
realçando a necessidade
de criar sinergias.
Publicidade
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Covid-19: jovens voluntários
divulgam recomendações da DGS

ASSEMBLEIA Municipal aprovou a criação do programa Voluntariado Covid-19 - Jovens Cidadãos
Activos, iniciativa que vai mobilizar jovens para sensibilizar para o cumprimento das indicações da DGS.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

A criação do novo Programa de
Voluntariado Covid-19 – Jovens
Cidadãos Activos foi aprovada
pela Assembleia Municipal de
Braga. Os deputados do BE e da
CDU abstiveram-se na votação.
Este foi um dos pontos da sessão extraordinária daquele órgão
autárquico, que reuniu anteontem à noite, para dar seguimento
a sessão de 26 de Junho que tinha sido suspensa devido ao
adiantado da hora.
O Programa de Voluntariado
Covid-19 – Jovens Cidadãos Activos é uma iniciativa de carácter
excepcional pensada pela Câmara de Braga, no âmbito do combate à pandemia causada pela
Covid-19.
O programa destina-se aos jovens que vão sensibilizar a população para as recomendações
da Direcção-Geral de Saúde nos
parques, equipamentos desportivos (incluindo piscinas municipais) e praias fluviais durante o
período de Verão, mais concretamente em Julho, Agosto e meados de Setembro.
O programa mereceu os elo-
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Hortense Santos, presidente da Assembleia Municipal de Braga, orientou a sessão

gios das bancadas do PSD e do
CDS-PP, que aproveitaram para
destacar o papel do município
no combate à pandemia e no
apoio às populações mais afecta-

das pela crise causada pela situação epidémica.
Pela bancada socialista, o deputado João Nogueira, enalteceu
o voluntariado, realçando que “é

do mais nobre que existe na sociedade”, mas aproveitou para
lembrar que o Município conta
com um Banco Local de Voluntariado que seria “importante ter
a actuar” no contexto actual.
Além de enaltecer o papel das
Juntas de Freguesia no apoio às
populações no contexto da pandemia, João Nogueira lembrou
que o município já teve uma Comissão Inter-Freguesias que se
organizava de forma desconcentrada pelo território municipal e
que para além do diagnóstico
que fazia, propunha também soluções e formas de actuação não
só do município, mas também
do grupo de freguesias e de outras entidades de índole social,
desportivo e cultural.
Pelo Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira considerou que a
Câmara não fez tudo o que estava ao seu alcance para apoiar as
populações neste contexto de
crise causada pela pandemia.
“Esta resposta, juntamente com
uma ou outra medida, continua a
ser fraca em termos de assistência às populações mais vulneráveis do concelho”, afirmou.
Para a deputada do BE, é necessária “uma resposta pública

estruturada e organizada”, uma
resposta “mais articulada com
quem está a trabalhar no terreno”.
Bárbara Barros, da CDU, não
quis “retirar mérito”ao voluntariado, mas aproveitou para denunciar que “muitas vezes o voluntariado serve para substituir
trabalho e funções de trabalho”.
“Não podemos substituir constantemente funções que são de
responsabilidade, que são necessárias sempre e necessárias para
garantir o apoio as populações.
Não podemos aceitar que o voluntariado, por ser fácil de simpatizar, possa substituir o trabalho e os direitos de quem trabalha”, vincou.
Não querendo dizer que a critica se aplicava ao caso específico
deste programa, Bárbara Barros
defendeu que é necessário reforçar os meios já existentes, mas
com técnicos e outros profissionais capacitados para o efeito.

lll
O Voluntariado Covid-19 –
Jovens Cidadãos Activos é
um programa excepcional
preparado no âmbito do
combate à pandemia com
iniciativas destinadas aos
jovens que passam pela
sensibilização à população
das recomendações da DGS
nos parques, equipamentos
desportivos, piscinas e
praias fluviais durante o
período de Verão.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA FORMAÇÃO DE:

l Formação Inicial Motorista de Táxi
l Formação Contínua Motorista de Táxi
l Formação Contínua de Passageiros (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

§notas
Assuntos Sociais e saúde

Mas proposta foi aprovada

A Comissão de Assuntos Sociais e Saúde da Assembleia
Municipal de Braga vai concretizar, ao longo dos próximos dias, um conjunto de reuniões com o tema ‘Covid-19
no concelho de Braga: impactos e perspectivas’.
Segundo informou a deputada Cláudia Serapicos, estão
agendadas reuniões para os próximos dias 10, 16 e 21 de
Julho.
A Comissão tem já agendadas reuniões com a Unidade de
Saúde Pública de Braga, a Protecção Civil Municipal, o
ACES Cávado , o Hospital de Braga, a União Distrital da
IPSS, o Centro Distrital de Segurança Social e a Delegação
de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.

a desafectação do domínio público de duas parcelas de
terreno, uma em Gualtar e outra em São Victor. No caso
de São Victor, Pedro Casinhas, que além de deputado municipal integra a Assembleia de Freguesia de São Victor,
criticou o facto de esta, sendo a maior freguesia da cidade
e aquela que é mais densamente povoada, ser também a
freguesia mais “desgraçada”. Isto porque, nesta freguesia
“tudo quanto é espaço verde desaparece”. Segundo Casinhas, “não há qualquer cuidado com a qualidade de vida
dos moradores”. Na mesma linha, o socialista José Eduardo Gouveia, que também integra a Assembleia de Freguesia, votou contra a proposta e criticou “o desrespeito
que existe pela maior freguesia da cidade”.

Comissão Parlamentar analisa Criticas à desafectação
impactos e perspectivas
de terreno em São Victor
no contexto Covid-19
Nesta sessão da Assembleia Municipal foi ainda aprovada
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Assembleia Municipal reconhece
hotel junto à CP como estratégico
ASSEMBLEIA Municipal aprovou anteontem à noite, o reconhecimento de “empreendimento
estratégico” para o hotel que vai ser construído no Largo da Estação, um investimento de 5,3 milhões.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

A Assembleia Municipal de Braga deu luz verde ao reconhecimento de empreendimento estratégico para o novo hotel de seis
andares que vai ser construído
no Largo da Estação, em Maximinos, um investimento de 5,3
milhões de euros a concretizar
pela Endutex - Hotéis. Os deputados da CDU e do Bloco de Esquerda votaram contra.
“O nosso voto não é contra o
investimento. Todo o investimento é bem-vindo. Agora
quando se pretende classificar
qualquer investimento como estratégico, depois não sobra nada.
Aqui a questão é a isenção. Não
há motivos para dar estas isenções ao projecto. O investimento
é privado, é um investimento para ter lucro e deve pagar por isso”, explicou António Lima, do
BE, em declaração de voto.
Já antes da votação, Alexandra
Vieira, também do BE criticou a
construção de mais um hotel numa área (junto à estação de caminhos de ferro) onde existem
já duas unidades hoteleiras, realçando que “este não é um investimento estratégico para o muni-

DR

Assembleia Municipal de Braga reuniu anteontem à noite, na continuação da sessão que tinha sido suspensa a 26 de Junho

cípio”.
A deputada bloquista aproveitou ainda para criticar também a
construção de um hotel no edifício junto às Convertidas, no centro a cidade, considerando que
está a ser seguida uma estratégia
“prejudicial à cidade”.
“Em breve vamos ter uma Braga playmobil, uma cidade falsa
que não respeita a sua história, o
seu património”, sustentou.
Também a CDU apontou o de-

lll
A Endutex - Hotéis pretende construir um novo hotel da cadeia
‘Moov’, no Largo da Estação, num espaço onde existem
actualmente dois edifícios em adiantado estado de degradação. A ‘Moov’ está direccionada para clientes de estadia
curta e com apetência para os modos suaves de transporte.
do ao reconhecimento do novo
hotel junto à estação como “investimento estratégico”.
“A CDU vota contra porque

nos é difícil compactuar com o
expediente do investimento estratégico para contornar o regulamento do PDM”, afirmou Pe-

dro Casinhas, realçando que, no
entender da CDU, “este projecto
não cumpre os critérios” para
obter o referido reconhecimento.
“Tem sido sistemático este recurso à Assembleia municipal
para contornar o regulamento do
PDM”, acusou Casinhas.
Joaquim Barbosa, pelo PSD,
considerou que “CDU e BE não
têm razão”, lembrando que se
trata de um investimento de cinco milhões de euros, que vai
criar postos de trabalho, que via
promover o uso de modos suaves de transporte uma vez que
está perto do centro histórico e
das zonas de serviços, além de
que é uma unidade vocacionada
para estadias curtas, de dois a
três dias, e que tem também como alvo o turismo de negócios,
proporcionando estadias mais
económicas aos empresários.
O deputado do PSD realçoua
ainda que a construção do hotel
vai revitalizar uma área devoluta
e em ruínas num ponto estratégico da cidade.
A Endutex - Hotéis pretende a
construção de uma nova unidade
da cadeia ‘Moov’, na frente norte do Largo da Estação, junto a
outra unidade hoteleira já existente, ocupando o espaço de dois
edifícios em adiantado estado de
degradação.
A cadeia ‘Moov’, com hotéis
em Porto, Évora e Curitiba, está
direccionada para clientes de estadia curta ( duas ou três noites),
com apetência para os modos
suaves de transporte, pelo que a
localização da futura unidade
em Braga tem em contra a proximidade da estação ferroviária e
do centro histórico.

Isenções para novo hotel na Avenida Central e armazém de produtos alimentares

Aprovados incentivos para investimentos locais
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

Numa sessão extraordinária para
dar continuidade à reunião de 26
de Junho, que tinha sido suspensa devido ao adiantado da hora,
a Assembleia Municipal de Braga também aprovou, anteontem
à noite, a candidatura aos Incentivos ao Investimento Local da
Vanibru - Comércio de Produtos
Alimentares e de Hotti - Braga
Hotéis.
A candidatura da Hotti - Braga
Hotéis foi aprovada com os vo-

tos contra da CDU e do BE, e a
abstenção de um deputado socialista. A CDU justificou o voto
contra com o facto de considerar
“inadmissível” o facto de que
“não foi levado em conta, na
avaliação do pedido de incentivos, a falta de avaliação do impacto ambiental e a falta de
compromisso ambiental por parte da empresa”.
A candidatura, apresentada
através da InvestBraga, visa a
concessão de uma redução em
82,5%, por cinco anos, da taxa
de IMI para o projecto de inves-

timento de 11 milhões de euros
do grupo realizar na Avenida
Central num prédio do século
XVIII, anexo ao do Convento
das Convertidas. No projecto do
hotel, do tipo quatro estrelas superior, é referido que o investimento, a concretizar em 24 meses, cria 60 postos de trabalho,
30 directos e os restantes indirectos. A inauguração está prevista para Janeiro de 2023.
Já a candidatura da Vanibru foi
aprovada por maioria, apenas
com a abstenção da CDU.
Em declaração de voto, Antó-

nio Lima explicou que o BE votou favoravelmente esta proposta por considerar que se trata de
uma empresa que labora há muito tempo em Braga e que precisa
de melhores condições para funcionar.
Referiu ainda que espera que o
novo investimento sirva para
“melhorar as relações” entre a
empresa e os trabalhadores.
Neste caso, fica aprovada a
isenção de 72% no IMI e em taxas municipais para o investimento de 9,4 milhões de euros
que a empresa vai realizar na

construção de novas instalações,
em Esporões.
O investimento passa pela ampliação dos armazéns da Vanibru, obra que implica a demolição das actuais instalações e a
construção de novas, de maior
dimensão, bem como a aquisição de mais equipamentos de
frio e de estantaria.
Segundo a candidatura, o investimento, a concretizar no prazo de 11 meses, implica a criação de dez postos de trabalho e a
manutenção dos actuais 91 trabalhadores.
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§UMinho
“Absolutamente imoral”

Junta de Freguesia Gualtar denuncia
realização de praxes académicas
A Junta de Freguesia de Gualtar considera “absolutamente imoral” a realização de praxes académicas e ajuntamentos, nesta fase pandémica. Em comunicado, a autarquia liderada por João Paulo Vieira denuncia que algumas
dessas praxes estão “a ser realizadas por estudantes de cursos da área da
saúde (Enfermagem), como aconteceu no último fim-de-semana num terreno privado, que obrigou à intervenção da GNR no local a pedido do presidente da junta”.
Em comunicado, a Junta de Freguesia de Gualtar solicita às diversas autoridades “que intervenham, por todos os meios ao seu dispor, de modo a inviabilizar a concretização destes ajuntamentos de estudantes impedindo mesmo a sua realização em qualquer circunstância. Não podem, nem devem
acontecer”. A autarquia considera que as praxes são “uma afronta aos muitos
sacrifícios que todos os cidadãos têm feito ao longo dos últimos meses”. O
comunicado esclarece ainda que “nunca o responsável pelas praxes na Universidade do Minho informou as autoridades e nomeadamente a Junta de
Gualtar sobre a decisão de retomar as praxes”.
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Semana da Moda Digital
dinamiza comércio local

ASSOCIAÇÃO Comercial promove, a partir de amanhã, a 2.ª Semana da
Moda Digital, divulgando as propostas do comércio local para o Verão.
ACB

| Marlene Cerqueira |

É já amanhã que, nas redes sociais, arranca a 2.ª edição da Semana da Moda Digital, uma iniciativa da Associação Comercial
de Braga. Diariamente, através
das redes sociais da ACB e da
plataforma I Shop Braga vão ser
dadas a conhecer as propostas de

moda para a estação quente.
Promover e dinamizar o comércio local, demonstrando a
qualidade da oferta disponível
através do lançamento de vários
vídeos promocionais realizados
nas próprias lojas aderentes, é o
objectivo da iniciativa.
A iniciativa não se centra apenas na roupa masculina, feminina e de criança, mas também em

calçado, acessórios de bijuteria,
malas e perfumes. As empresas
aderentes são: Dora Guimarães,
Pingo de Gente, Starlina, Petit
Amour, Donna Xana, Estrelas &
Companhia, Albertina Machado
Ourivesaria, Sapataria Carneiro,
Yntenzo, Dama de Copas, Mibijou, Baruc, Koker, Antoniu’s,
Baggat Braga, Clínica da Roupa
e Maryceu Boutique.

Publicidade

Eleição é a 18 de Julho

Barreto e Palmira Maciel
juntos na corrida à Federação
POLÍTICA

| Redacção |

A Comissão Nacional do PS
ratificou a deliberação da Comissão Permanente referente à
data das eleições federativas,
que terão lugar a 18 de Julho.
Em Braga, Joaquim Barreto e
Palmira Maciel apresentam-se
juntos na corrida à liderança das
estruturas distritais do PS.
Em comunicado, a candidaturas ‘Primeiro o Distrito, primeiro o Partido’ (Lista A), encabeçada por Joaquim Barreto afirma
que a 18 de Julho “será avaliado
o mandato desta federação
2018-2020, no qual tivemos
duas vitórias nas eleições europeias, com a eleição de uma eu-

rodeputada, e nas legislativas,
com a eleição de mais um deputado do distrito para a Assembleia da República”.
“A nossa lista, que conta com o
apoio de 11 dos 14 presidentes
das concelhias do distrito e de
muitos socialistas e autarcas do
PS, apresenta-se, como até aqui,
com um projecto colectivo, no
respeito pelos militantes e com a
mesma determinação, militância
e ambição de vencer, sempre na
defesa dos superiores interesses
do PS”, refere.
Já Palmira Maciel, candidata
ao Departamento Federativo de
Braga das Mulheres Socialistas,
mostra confiança na equipa que
lidera “para continuar o bom trabalho desenvolvido”.

§agenda
Amanhã

ACB promove webinar sobre cibersegurança
A Associação Comercial de Braga e a CCM Advogados organizam amanhã,
pelas 17 horas, o webinar ‘Desafios, Tendências e Gestão do Risco de Cibersegurança’. Vão ser abordados diversos tópicos pertinentes para a segurança
digital dos negócios, tais como: a Lei do Cibercrime e a resiliência nacional e
a gestão do risco no Ciberespaço.

Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática

Livro de António Carvalho apresentado dia 10
O livro ‘A poesia de Sebastião Alba’, de António Carvalho, com Edição da
APEFP é apresentado no dia 10, às 18.30 horas, por videoconferência.
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‘Sexta 13’ de Montalegre
candidata a ‘Maravilha Popular’
É UM EVENTO que arrasta milhares a Montalegre. A ‘Sexta-Feira 13 - Noite das Bruxas’, certificada
como ‘EcoEvento’ é uma das candidatas a ‘Maravilha da Cultura Popular’.
MONTALEGRE

| Marta Amaral Caldeira |

Depois de ter ganhado o Prémio
Revelação do Ano em 2009, de
Melhor Evento Público em 2010
e 2012 e de ter sido certificado
como ‘EcoEvento’, pela Environment Global Facilities, a
‘Sexta-Feira 13’ de Montalegre
é agora candidata a ‘Maravilha
da Cultura Popular’. O padrinho
da candidatura montalegrense é
o actor Tiago Aldeia.
A ‘Sexta13 - Montalegre’ está
na lista das candidatas do concurso ‘7 Maravilhas da Cultura
Popular’, onde concorre na categoria de festas e feiras.
É uma das maiores festas de
rua que se realizam no país e
quando ‘calha’ o dia 13 coincidir
com uma sexta-feira, Montalegre transforma-se num lugar onde reina o misticismo e o oculto,
cativando milhares de turistas
sempre que acontece.
Estes dias especiais são também um impulso à economia local, restauração e hotelaria, que

lll
O actor Tiago Aldeia é o
padrinho da candidatura
da ‘Sexta-Feira 13 - Noite
das Bruxas’ de Montalegre
a ‘Maravilha da Cultura
Popular’.
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‘Sexta 13’ é um dos maiores eventos de rua do país, que arrasta milhares a Montalegre sempre que acontece

aproveitam as enchentes para
trabalhar até o sol raiar, sendo o
padre Fontes, o maior protagonista dessas noites negras.
“A ‘Sexta 13’ - Noite das Bru-

§Terras de Bouro
Para apresentar o briefing técnico operacional

Centro Operacional Distrital
reuniu na Vila do Gerês

O auditório do ICNF, localizado no Vidoeiro, vila do Gerês, acolheu recentemente uma reunião semanal do Centro Coordenador Operacional Distrital.
O encontro, organizado pelo CDOS de Braga, contou com a presença das respectivas entidades distritais da protecção civil e teve como pano de fundo a
apresentação do Briefing Técnico Operacional.

xas, em Montalegre constitui,
provavelmente, o mais disseminado exemplo da reinvenção das
tradições populares de Trás-osMontes. A sua essê ncia reside

nos serões tradicionais de Barroso, espaç o onde o fiadeiro de
contos e estórias do arco da velha preenchiam as longas noites
de invernia. Contos e lendas,

magia e superstição, trocadilhos
e lengalengas eram partilhados
com os mais novos, resultando
num processo de transmissão da
sabedoria e cultura popular de
Barroso, hoje em processo de recuperação”, refere fonte do Município de Montalegre.
Parte desta tradição oral, muito
relacionada com a superstição e
o fantástico, foi recuperada pelo
padre Fontes no início da década
de 1980, por via do Congresso
de Medicina Popular de Vilar de
Perdizes. Um evento que é um
passe directo depois para a festa
que se faz nos espaços públicos
montalegrenses.

Espaço funciona de terça-feira a domingo

Caldelas abre piscina com regras
AMARES

| Redacção |

A piscina de Caldelas abriu ao
público no passado sábado, com
um plano de contingência elaborado pela Câmara Municipal
tendo em conta o plano de desconfinamento face da pandemia
da Covid-19 .
Com vista a cumprir com as regras da Direcção Geral da Saúde
para salvaguardar a contenção
do novo coronavírus e a saúde
pública, a lotação máxima instantânea ficará limitada a 220
utentes e o estado de ocupação
vai também ser indicado através
da sinalética de core.

DR

Piscina de Caldelas abriu ao público com plano de contigência para banhistas cumprirem

O acesso à água terá uma redução na lotação para LMI=140
utentes, podendo haver períodos
temporários de encerramento
para desinfecção. Entre as medidas, terá que haver distanciamento social, os utilizadores vão

ter que usar máscara e chinelos
nas deslocações ao Bar, WC e
vestiários e proceder à desinfeção das mãos à entrada e à saída.
O uso dos chuveiros nos vestiários e o campo de voleibol estão
interditos.

10 Minho
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Barcelos

Associações recebem apoio financeiro

O MUNICÍPIO DE BARCELOS e a Ultriplo distribuíram 20 mil euros por várias associações do concelho, fruto de um protocolo de
colaboração.
lll
Receberam apoio a
Associação Social, Cultural
e Recreativa de Chorente
(5000 euros), Associação
Galo Novo (2500 euros),
ao Centro Social de Fragoso
(5000 euros), à Associação
Perelhal Solidário(2500
euros), à Associação Amar
21 (5000 euros) e a
Associação Galo Novo
(2500 euros).

BARCELOS

| Marta Amaral Caldeira |

Várias associações barcelenses
receberam apoio financeiro distribuído pelo Município de Barcelos e pela Ultriplo, no valor de
20 mil euros, para a concretização de alguns dos seus projectos.
O montante distribuído resulta
do protocolo de colaboração entre as duas instituições para a recolha de roupas, calçado e brinquedos usados, com vista à sua
distribuição e reutilização.
“Este projecto é um passo importante a nível ambiental”, assinalou o presidente da Câmara
Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, no momento em
que foram distribuídos os montantes respectivos a cada uma
das associações.
O autarca de Barcelos destacou

DR

Momento de entrega dos apoios financeiros às associações presidido pelo edil barcelense

o trabalho que as associações locais fazem “em prol da comunidade” e sublinhou a importância
do protocolo com a Ultriplo, es-

timando que a parceria “se mantenha por mais anos”.
A Ultriplo tem no concelho de
Barcelos cerca de 44 contentores

adequados à recolha selectiva de
roupas, calçado e brinquedos e
em contrapartida, atribui uma
compartici- pação financeira

anual de cinco mil euros a uma
instituição do concelho. O protocolo estabelece ainda que deve
ser feita uma entrega mensal de
géneros alimentares no valor
aproximado de 250 euros, substituídos por 2500 euros/ano.

Publicidade

A IMOBILIÁRIA QUE LHE PROPORCIONA
UMA COMPRA E VENDA COM:
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Famalicão

“Justo é
medalhar
todos os
famalicenses!”
PAULO CUNHA, presidente da Câmara
de Famalicão, homenageia todos os
famalicenses pelo esforço na pandemia.

DR

Município homenageia todos os famalicenses amanhã, Dia da Cidade

FAMALICÃO

| Marta Amaral Caldeira |

Praça da Cidadania é como se vai chamar, a partir de
amanhã, a entrada principal do Parque da Devesa de Famalicão. O Dia da Cidade celebra-se com uma grande
homenagem a todos os famalicenses “pela forma como
souberam enfrentar a pandemia da Covid-19”. Na ‘nova
praça’ erguer-se-á também um monoboloco com a palavra ‘Famalicão’.
Anunciando já que “justo é medalhar todos os famalicenses”, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, voltou a frisar que “os famalicenses
deram uma resposta exemplar”.
O autarca famalicense destacou que esta “resposta
exemplar” foi dada pelos famalicenses a nível nível profissional, por parte dos profissionais da saúde, da segurança pública, os voluntários das corporações de bombeiros, mas também por muitos profissionais de outras
áreas, como a recolha do lixo, o sector alimentar e agrícola, as indústrias e seus trabalhadores, as transportadoras e motoristas de ligeiros e pesados, etc.
Sublinhando também a resposta a “nível pessoal” que
todos os famalicenses também souberam dar neste período, Paulo Cunha apontou para a forma como “as pessoas
souberam recolher-se ao confinamento familiar e e acatar
as regras da Direcção-Geral de Saúde, ajudando desta
forma a combater a propagação da Covid-19”.
A cerimónia de homenagem a todos os famalicenses
que assinala, este ano, o Dia do Concelho de Famalicão,
realiza-se às 18 horas, de forma condicionada dada a situação de pandemia.

§Famalicão
Vereador Augusto Lima diz que pandemia traz agora “muitos desafios”

Emprego, formação e empreendedorismo
são foco para as políticas locais de desenvolvimento social
O Município de Vila Nova de Famalicão já arrancou com o novo programa de Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G, tendo designado como Entidade Coordenadora Local da Parceria a Engenho – Associação de Desenvolvimento Local de Vale do Este. O vereador do Desenvolvimento Territorial Integrado, Augusto Lima, diz que “este novo projecto não pode descurar a situação atual, que é
complexa, incerta e que nos traz grande desafios.” Adiantou que a pandemia tem provocado um aumento do desemprego no concelho. Sendo que os números “subiram de 3500 desempregados em Fevereiro de 2020 para 5100 em finais de Maio”. Para além disso temos actualmente“1500 empresas em lay off, que afectam 15 mil trabalhadores”. “São dados que obviamente nos preocupam e que
merecem da nossa parte projectos que ajudem a fazer face a estas dificuldades,” referiu, salientando que este novo CLDS “tem uma estratégia clara para o emprego, formação e enquadrando-se nas políticas sociais do concelho”.
Publicidade
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§destaques
Viana do Castelo
Antigos Paços
do Concelho acolhem
exposição fotográfica
Este sábado, às 12 horas, inaugura-se, no rés-do-chão dos antigos Paços do Concelho de Viana
do Castelo, a exposição fotográfica ‘Viana’, da autoria do conceituado fotojornalista Alfredo Cunha.
O fotógrafo, autor das imagens
da segunda edição da revista
‘premium’‘Viana’, apresenta assim publicamente o trabalho que
desenvolveu na cidade e no concelho vianense.
A exposição estará patente ao
público até final de Julho, de segunda-feira a domingo, das 10
às 18 horas.

No próximo sábado
Arcos de Valdevez
comemora
Dia do Concelho

No próximo dia 11 de Julho celebra-se mais um Dia do Concelho
de Arcos de Valdevez, o qual este
ano, por razões de contexto da
Covid-19, não poderá ter a habitual programação aberta ao público.
Este ano a programação vai ser
restrita, englobando pelas 10 horas o Hastear das Bandeiras, com
Guarda de Honra pelos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, nos Paços do Concelho e,
pelas 10.30 horas, a sessão Solene, no Paço de Giela, com as intervenções do presidente da Assembleia e do presidente da
Câmara Municipal de Arcos de
Valdevez.

Caminha
Voto de louvor
ao Agrupamento
de Escolas Sidónio Pais

O executivo caminhense aprovou, por unanimidade, em reunião camarária, um voto público
de louvor ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, face aos resultados obtidos pelo Agrupamento
no Ranking Nacional do ano lectivo 2018/2019.
O voto de louvor, um reconhecimento público do trabalho do
agrupamento de escolas, foi proposto pela vereadora Liliana Ribeiro, que aproveitou para felicitar a direcção do agrupamento,
“pelo excelente trabalho na promoção do sucesso educativo do
concelho de Caminha”.
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Celta deve ser reactivado
o “mais depressa possível”

EIXO ATLÂNTICO exige a reactivação da ligação do comboio Celta. Presidente Ricardo Rio acredita
que decisão depende de questões de natureza operacional da CP e da Renfe e de vontade política.
EIXO ATLÂNTICO
| Patrícia Sousa |

As fronteiras abriram no passado dia 1 de Julho, mas a ligação
do comboio Celta, que foi desactivada quando a fronteira foi encerrada a 17 de Março, não tem
ainda data para ser reactivada.
“Defendemos que a ligação do
Celta seja reactivada o mais depressa possível, a CP e a Renfe
têm que se entender e desbloquear esta situação”, apelou o
presidente do Eixo Atlântico. Se
a ligação não for reactivada o
quanto antes, Ricardo Rio admitiu que o próximo passo é apelar
aos governos português e espanhol.
“O Eixo Atlântico enviou uma
carta para a CP e outra para a
Renfe para saber quando será
reactivada a ligação do comboio
Celta, sendo que a CP não respondeu e a Renfe informou que
vai reunir com a CP para se chegar a um acordo”, informou o
também presidente da Câmara
Municipal de Braga.
Com a abertura das fronteiras
entre Portugal e Espanha “era
expectável que a abertura da ligação ferroviária acontecesse

DR

Comboio Celta já não circula desde o passado dia 17 de Março

em simultâneo”. Mas não foi isso que aconteceu.
“A CP e a Renfe têm que se entender para desbloquear esta situação. Acreditamos que estão
em causa apenas questões de natureza operacional e de vontade
política, por isso, esperemos que
nos próximos dias se realize a

reunião entre as duas entidades e
determinem a reabertura da ligação do comboio Celta”, pediu
Ricardo Rio.
Neste momento, muitas pessoas que trabalham e estudam
dos dois lados da fronteira continuam privadas deste serviço.
Entretanto, se nada acontecer

nos próximos dias, Ricardo Rio
admitiu a possibilidade de uma
intervenção junto dos dois governos. “Não deixaremos de
apelar aos governos português e
espanhol se a ligação do comboio Celta não for reactivada entretanto”, assegurou o presidente.

Última intervenção foi em 2010/2011

Repavimentação da EN13 “é apenas um paliativo”
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

“Identificada há muito como
uma necessidade urgente” pelo
actual executivo municipal, a Infraestruturas de Portugal – IP
iniciou uma reposição de pavimento na EN13 que está a ser
executada entre a rotunda Sul e
o Bairro Municipal, no perímetro urbano da freguesia de Vila
Nova de Cerveira, além de um
conjunto de pequenas intervenções de melhoramento do piso
ao longo daquela via que atravessa o concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
Fernando Nogueira, tem sido
“bastante persistente” nos alertas manifestados junto do Governo, para a necessidade do
prolongamento da A28 para
Norte de Vila Nova de Cerveira,
“como medida aliviadora do tráfego na EN13, especialmente de
veículos pesados de mercadorias, muitos dos quais com matérias potencialmente perigosas
para as pessoas e para o ambiente”.
Complementarmente, a Infraestruturas de Portugal também

está a realizar trabalhos de limpeza de bermas e taludes, entre o
acesso à A28, em Gondarém, e o
limite do concelho a Norte, proporcionando uma melhor visibilidade e estética paisagística para os milhares de automobilistas
que, diariamente, circulam nesta
via.
A última intervenção na EN13
terá ocorrido em 2010/2011, já
considerada na altura como pouco consistente e que, volvidos 10
anos de enorme tráfego, resulta
“numa rápida degradação que
provoca enormes constrangimentos aos seus utilizadores”.

lll
“Apesar de oportuna,
esta intervenção peca
por pouco profunda
e consistente, servindo
apenas como paliativo para
as muitas das patologias
existentes e que justificam
amplamente uma
intervenção de fundo neste
troço da EN13 entre o acesso
da A28 e Valença.”

Fernando Nogueira
Presidente CM Vila Nova de Cerveira
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“JÁ GANHÁMOS AO FC PORTO, SPORTING
E QUEREMOS GANHAR AO BENFICA”

FC FAMALICÃO vai receber o Benfica com ambição máxima e de olhos postos no triunfo. Técnico João
Pedro Sousa garante a mesma identidade e que vão dar tudo em campo pelos três pontos.
FC FAMALICÃO

+ jogo

| Joana Russo Belo |

Vai ser um FC Famalicão igual a
si próprio e com ambição máxima o que vai entrar em campo,
amanhã, na recepção ao Benfica,
no jogo da 31.ª jornada da I Liga. João Pedro Sousa garante
que vão “dar tudo” pela vitória e
lembra que já venceram FC Porto e Sporting, dando conta que
esperam agora levar a melhor
frente aos encarnados.
“Seguramente, contamos com
um Benfica forte, estamos a falar de um clube e de uma equipa
que recusa qualquer resultado
que não seja a vitória, seja em
que campo for ou em que competição. Mas o FC Famalicão
também recusa qualquer jogo
que não seja lutar pela vitória.
Vamos ter um Benfica a tentar
ganhar e um FC Famalicão a fazer tudo o possível para disputar
o jogo e vencê-lo”, sublinhou o
treinador, considerando que “o
que se passou num passado recente” no clube da Luz “ não vai
tirar em nada a ambição dos jogadores de chegarem a Famalicão e tentarem ganhar”.

FC Famalicão recebe,
amanhã, o Benfica,
a partir das 21.30 horas,
em jogo da 31.ª jornada.

FC FAMALICÃO

João Pedro Sousa garante uma equipa igual a si própria para tentar vencer o Benfica

“Mas nós, com o nosso jogo,
estamos preparados para lutar
pela vitória e pelo três pontos”,
frisou, deixando a garantia de
que a equipa vai manter a mesma identidade.

“Não vamos encontrar um FC
Famalicão diferente do que tem
sido. A nossa forma de jogar e de
competir vai ser a mesma, sabemos que temos um adversário
que vai tentar anular o que tenta-

mos fazer em todos os jogos,
uma equipa que conhece bem o
FC Famalicão, mas o FC Famalicão conhece muito bem o Benfica. Vai ser um jogo competitivo, aberto, com duas equipas
que querem ganhar, mas o FC
Famalicão vai ser igual a si próprio”, realçou João Pedro Sousa.
Pela frente vai estar “uma equipa fortíssima na luta pelo título”,
daí que “para ganharmos temos
de ser hipercompetitivos, temos
de estar hiper concentrados e
nos limites de todas as nossas
potencialidades”.
O técnico promete uma equipa
“de bom nível” e é claro: “de
facto, já ganhámos ao FC Porto,
ao Sporting e queremos ganhar
ao Benfica. Mas se fosse outro
clube qualquer o espírito e vontade eram os mesmos”.

Durante o mês de Junho

Pedro Gonçalves eleito melhor médio da Liga
FC FAMALICÃO

| Joana Russo Belo |

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio da I Liga, durante o
mês de Junho. O jogador do FC
Famalicão recolheu 17,78 por
cento dos votos dos treinadores
principais do campeonato nacional.
O médio dos famalicenses foi
titular em quatro dos cinco jogos
disputados durante o último
mês, tendo sido peça-chave na
conquista de sete pontos, assim
como um dos artífices da boa
reentrada do FC Famalicão no
campeonato, tendo marcado um

lll
O Futebol Clube Famalicão
apresenta, hoje, pelas
10.30 horas, a parceria com
a empresa AMCO Crédito.
golo na recepção ao FC Porto,
na jornada 25, o primeiro duelo
após o reatamento.
O jogador - natural de Vidago superou, assim, a concorrência
de Lucas Fernandes (Portimonense), que amealhou 15,56 por
cento dos votos, e também de
Wendel (14,44 por cento), médio brasileiro do Sporting.

FC FAMALICÃO

Pedro Gonçalves foi titular em quatro dos cinco jogos no mês de Junho

§I Liga
FC Barcelona
Presidente ansioso
por ver Trincão no clube
Francisco Trincão vai mudar-se para
o FC Barcelona no final da época,
depois de ter sido contratado no
mercado de Janeiro - estando nesta
altura a cumprir a segunda metade
da temporada ao serviço do SC Braga - e, na Catalunha, o presidenteJosep Maria Bartomeu não esconde
que tem muita vontade de ver o extremo em Camp Nou.
“Tenho muita vontade de ver aqui o
Trincão e o Pedri [jovem emprestado ao Las Palmas”, revelou Bartomeu, em entrevista à RAC1.

Agenda de jogos
FC Porto até pode
festejar em Tondela
O FC Porto pode festejar o título na
31.ª jornada da I Liga, se vencer em
casa do Tondela e vir o Benfica, segundo classificado, perder na visita
ao FC Famalicão. Com seis pontos
de avanço e a precisarem de outros
tantos para conquistar o título, os
dragões visitam amanhã o ainda
aflito Tondela, 15.º posicionado,
pouco antes de o Benfica jogar em
casa do FC Famalicão, quinto classificado. Na luta pelo terceiro lugar,
os leões recebem o tranquilo Santa
Clara (nono), enquanto os arsenalistas, quartos classificados, visitam
o Paços de Ferreira, 13.º. Ainda na
luta pela qualificação para a Liga
Europa, o Vitória SC, sétimo, recebe
o Gil Vicente, 11.º, já com nove pontos de avanço sobre a zona de despromoção.
Nesta jornada, a Liga Portugal e a
Direcção-Geral de Saúde promovem
uma acção para ‘deixar a COVID-19
fora-de-jogo’, sendo que todas as
equipas, incluindo arbitragem, vão
envergar camisolas alusivas ao
combate à COVID-19, no momento
da entrada em campo.
Programa da 31.ª jornada:
hoje:
Boavista - Marítimo, 19 horas
D. Aves – V. Setúbal, 21.15 horas
amanhã:
Rio Ave - Portimonense, 17 horas
Tondela - FC Porto, 19.15 horas
FC Famalicão - Benfica, 21.30 horas
sexta-feira:
Vitória SC - Gil Vicente, 17 horas
Sporting - Santa Clara, 19.15 horas
P. Ferreira – SC Braga, 21.30 horas
sábado:
Belenenses - Moreirense, 19.15 horas
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Unidos para crescer
A Associação Desportiva
de Fafe surge no panorama
do futebol nacional após
a fusão de dois clubes da
mesma zona. A união fez
a força até o clube se
tornar numa referência
nacional, tendo já figurar
entre os ‘grandes’ do país.
Textos Carlos Costinha Sousa

o princípio eram dois. E do duo
se formou um clube que se tornou referência nacional. Em
1958, na então vila de Fafe,
Sporting Clube de Fafe e Futebol Clube de Fafe, colectividades rivais,
decidiram unir as suas forças para elevar
sempre mais alto o nome das terras da
Justiça. Nasceu a Associação Desportiva
de Fafe e com essa instituição nasceu
também a vontade de figurar entre os
‘grandes’ do futebol português.
E esse foi um sonho que se tornou realidade quando, na temporada 1988/1999, a
equipa fafense esteve mesmo entre os
maiores clubes nacionais, a disputar a divisão maior do futebol português. A década de 70 já tinha sido impactante para a
equipa de Fafe com duas presenças nas
meias-finais da Taça de Portugal, mas foi
no final dos anos 80 que o Fafe atingiu a
sua maior projecção, quando chegou à
principal Liga do futebol português.
Essa época de 1988/1989 foi a primeira
- e até agora única - vez que o Fafe disputou na sua história o principal campeonato do futebol luso, depois de um processo
conturbado que abalou o futebol portu-

N

História

Desde 1989/1990, a AD Fafe jamais voltou a
disputar o primeiro e também o segundo
escalão do futebol luso, encontrando-se
neste momento a disputar o terceiro escalão (Campeonato de Portugal), onde na
presente época de 2019/2020 se encontrava na luta pela subida à II Liga. Os
campeonatos foram suspensos e a FPF
decretou a subida de outros dois clubes.
Mas a formação fafense está ainda em
disputa legal por achar que merece, pelo
menos, a oportunidade de tentar subir.

Actualidade

A época 2019/2020 foi muito complicada
para todos os clubes a nível mundial,
devido à pandemia de Covid-19, e Portugal
não foi excepção. A AD Fafe estava na luta
pela subida, bem posicionada, até podia
não o conseguir, mas os responsáveis fafenses sentem-se ‘expoliados’ dessa possibilidade de pelo menos tentarem. Por isso, estão em luta, com mais seis clubes, para tentarem, pelo menos, ser ressarcidos por não
lhes ter sido permitida essa possibilidade.
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guês e ficou conhecido como o caso FafeFamalicão-Macedo de Cavaleiros.
Essa passagem pela I Divisão foi, no entanto, fugaz uma vez que o Fafe terminou
essa época 16.ª posição, tendo sido precisamente o primeiro dos cinco clubes que
acabaram despromovidos. Nessa campanha, ainda assim, existiram alguns momentos de destaque, nomeadamente um
surpreendente empate nas Antas, casa do
sempre poderoso FC Porto (0-0).
Mas não se ficaram por aí os momentos
gloriosos da Associação Desportiva de
Fafe no futebol português, que se esperam cada vez maiores no futuro.
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Jorge Fernandes,
presidente da direcção
há sete anos, fala
da actualidade da AD Fafe,
apontando ao futuro.
grande batalha actual da Associação Desportiva de Fafe é a
nível legal e por aquilo a que os
fafenses entendem que têm direito: a possibilidade de poderem lutar pela subida à II Liga [ver página
anterior].
O presidente Jorge Fernandes, que lidera os destinos do clube há sete anos, fala
sobre essa situação afirmando que “vamos lutar até às últimas instâncias. Somos
seis clubes que vão até à última em luta
pelos interesses de cada um. A nível desportivo, temos a noção que não vai acontecer nada, que ninguém nos vai dar a
possibilidade de subir de divisão, mas pelo menos a nível financeiro queremos ver
se vamos ser ressarcidos pelos prejuízos
que tivemos nesta temporada 2019/2020.
Basicamente foi uma época inteira que
foi por água abaixo”.
Esta é a mais recente luta encabeçada
por Jorge Fernandes em representação da
AD Fafe. Mas muitas outras o dirigente já
tem encetado sempre com um objectivo
comum: trabalhar para o crescimento do
clube a todos os níveis. Essa tem sido
sempre a maior preocupação da direcção
liderada por Jorge Fernandes que lembra
que o maior problema que o clube enfrenta neste momento - e que está directamente a impedir esse crescimento - é a falta de
espaço.
“Temos muito pouco espaço disponível

A

“Estamos a lutar muito
para pagar as dívidas”
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para podermos crescer. Temos um estádio, um relvado sintético para termos 250
atletas a trabalhar na formação. Temos
um outro campo de jogos pelado e temos
que andar a alugar pavilhões e campos de
jogos por toda a cidade para podermos ter
os nossos atletas a trabalhar”, afirma o
presidente, para logo lembrar que, apesar
dessa aposta no crescimento, outro dos
grandes trabalhos que a sua direcção tem
tido é o de “reduzir as dívidas que existiam e que eram de quase dois milhões de
euros. Foi sempre esse um dos nossos objectivos principais. Queríamos voltar a
transformar a AD Fafe num clube financeiramente estável, seguro e sem dívidas.
Estamos a caminhar para isso, temos conseguido cumprir esse nosso objectivo e,
mesmo com esta época atípica que vivemos, estamos perto de conseguir eliminar
as dívidas. Ultrapassando essa questão já
temos também planos para continuarmos
a expansão e crescimento do clube. Há
projectos muito válidos que, em breve,
vão aparecer para continuarmos a melhorar as condições de trabalho para todas as
pessoas que estão ligadas à AD Fafe, sejam atletas, treinadores, toda a estrutura
de apoio às equipas e atletas de todas as
modalidades e de todos os escalões que
representam o clube”.

94.º ANIVERSÁRIO AD FAFE
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“Queremos e vamos
continuar a crescer”
Para o futuro as metas e objectivos da direcção liderada por Jorge Fernandes são
claras. Se a nível desportivo passam sempre por tentar chegar cada vez mais longe,
a nível geral a meta é o crescimento de
forma segura, sustentada e com o intuito
de melhorar as condições de trabalho para
todos.
Nesse aspecto, e face às limitações de
espaço existentes actualmente, o presidente é claro ao afirmar que o principal
projecto que está a ser preparado para um
futuro próximo é a “criação de um novo
relvado sintético ou natural no espaço que
está pelado”. Segundo Jorge Fernandes,
isso vai “permitir que tenhamos mais espaço para podermos treinar com todas as
nossas equipas dos diversos escalões.
Neste momento temos todas as equipas a
trabalhar num único relvado, com excepção dos escalões mais jovens que trabalham em pavilhões que nós vamos alugando. A meta passa por termos mais um
espaço que permita que as equipas possam treinar ao ar livre e em relva”.
Esse é um objectivo que está perto da
concretização. Primeiro, Jorge Fernandes
quer continuar o saneamento financeiro
da Associação Desportiva de Fafe, para
depois avançar com esse projecto. “Algo
que está para breve, se continuar a correr
como tem corrido”, anuncia o presidente

Números

Total de atletas - 600
Futebol de formação - 250
Futsal - 120
Natação (competição) - 60
Ciclismo - 10

Modalidades
Futebol
Futsal
Natação
Kickboxing
Muay-Thai
Mixed Martial Arts (MMA)
AeroKick
Capoeira

Projectos

AD Fafe Solidária
Projecto consiste na recolha de alimentos
para entrega em instituição de solidariedade
social do concelho de Fafe.
Sou da AD Fafe desde Pequenino
(O Fafe vai à Escola)
O projecto consiste na visita da AD Fafe às
escolas e na visita de alunos ao Parque
Municipal de Desportos.

da colectividade fafense.
E como o crescimento é a meta principal
das gentes de Fafe, a aposta na melhoria
das condições para a formação e para as
outras modalidades que não o futebol
também vai ser reforçada. “Mas para tal”,
avisa Jorge Fernandes “as condições infraestruturais são essenciais”.
“Para as outras modalidades temos um
problema muito mais difícil de resolver.
Precisamos de um pavilhão. Já falamos
com a autarquia para ver se reunimos
vontades e capacidades para construir um

novo espaço, com todas as condições, até
porque Fafe precisa e merece. Os pavilhões existentes, geridos da forma que estão a ser geridos, já não são suficientes
para toda a procura. A construção de um
novo pavilhão é fulcral para a cidade e, só
assim, também a AD Fafe poderá continuar a crescer”.
A aposta para o futuro próximo é, desta
forma, muito clara, mas Jorge Fernandes
faz questão de a frisar textualmente:
“Queremos continuar a melhorar as condições para todas as modalidades”. E

mais projectos? Também os há. “Vamos
lutar para subir a equipa de futebol principal à II Liga. O futebol profissional e essa
divisão é o lugar da Associação Desportiva de Fafe. Sabemos que temos capacidades e estruturas para isso. Nunca poderemos entrar em loucuras, nem o vamos
fazer, mas somos um clube bairrista, os
fafenses são muito agarrados ao clube e
sabemos onde queremos estar. Vamos
continuar a trabalhar, juntos, para que seja possível. Acreditem nas pessoas que
estão no clube”.
Publicidade
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Brito SC vai competir no
Campeonato de Portugal
CLUBE vimaranense vai beneficiar da desistência de emblema da Guarda.
AF Braga oficializou a subida. Ronfe na Pró e Sobreposta na Honra.

§breves
Taipas
Defesa Pedro
Ribeiro é reforço
para Rui Castro

O Clube Caçadores das Taipas assegurou a contratação do defesa
de 21 anos, Pedro Ribeira, que
chega ao clube proveniente do
Porto d’Ave, onde jogou na última temporada, tendo marcado
dois golos.

SC Ucha
Capitão Adriano
renova e segue para
4.ª época no clube

O Sporting Clube da Ucha anunciou a continuidade do médio e
capitão Adriano, de 35 anos, que
vai cumprir a quarta temporada
consecutiva no clube barcelense.

UD S. Veríssimo
Rui Correia
é reforço para
a nova temporada

DR

Nos próximos dias começará a ser divulgado o plantel para 20/21. Maior parte dos jogadores e o técnico Filipe Gonça vão continuar

BRITO SC

| Ricardo Anselmo |

Todas as indicações apontavam
nesse sentido, mas ontem a notícia foi oficialmente confirmada
pela Associação de Futebol de
Braga: o Brito Sport Clube vai
disputar o Campeonato de Portugal em 2020/21.
Depois de ter terminado no segundo lugar do campeonato da
Pró-Nacional na temporada passada, o emblema vimaranense
beneficiou da desistência do Ginásio Figueirense, de Figueira
de Castelo Rodrigo (Guarda),
que estava designado para ocupar uma vaga no actual (mas
temporário) terceiro escalão do
futebol português.
A Associação de Futebol da
Guarda tinha direito à vaga deixada pelo Figueirense (depois de
já ter indicado o Sp. Mêda), mas
qualquer outro dos emblemas
que poderia beneficiar desse lugar acabou por abdicar da possibilidade de disputar o CdP e, assim, a vaga acabou por ser
atribuída à associação segunda
melhor colocada no ranking nacional, a de Braga.

Com a subida do Brito, abre-se
uma janela de oportunidade para
que outro clube possa ascender à
Pró-Nacional, lugar esse que será ocupado de Desportivo de
Ronfe. Já na Divisão de Honra,
o Futebol Clube Sobreposta acabou por ser o ‘repescado’, de
acordo com as informações presentes no comunicado emitido
pela associação bracarense, ontem à tarde.
“O Brito SC recebeu esta tarde
o convite para disputar o Campeonato de Portugal na temporada 2020/2021. O clube vimaranense vai agora acelerar a

lll
A AF Guarda não conseguiu
colocar outro clube na vaga
deixada pela desistência do
Figueirense. Como tal, a AF
Braga, 2.ª melhor colocada
no ranking nacional, beneficiou dessa vaga para o CdP,
designando o Brito, que
ficara em 2.º lugar na
última edição do campeonato da Pró-Nacional.

conclusão do processo de candidatura para a prova da Federação Portuguesa de Futebol. Com
a subida do Brito SC ao Campeonato de Portugal, a Associação de Futebol de Braga convidou o Desportivo de Ronfe para
ocupar a vaga na ProNacional e
o FC Sobreposta para ocupar a
vaga na Divisão de Honra distrital”, referiu o organismo liderado por Manuel Machado, felicitando ainda o Brito SC “pela
promoção ao Campeonato de
Portugal, desejando que alcance
todos os seus objectivos desportivos, elevando, assim, o nome
da Associação”.
Apesar de estar ainda num impasse directivo, conforme já havia sido confirmado pelo presidente da Mesa da Assembleia
Geral José Dias, tudo ficará em
ordem nos próximos dias, sendo
de esperar que, com esta decisão, o interesse pela liderança
dos destinos do clube possa aumentar, com o aparecimento de
alguns candidatos.
Em relação ao plantel, a maioria dos atletas bem como o técnico Filipe Gonça, vai transitar para a próxima época.

A União Desportiva de S. Veríssimo anunciou a contratação de
Rui Correia, que regressa ao clube depois de uma passagem pelo
vizinho concelhio do Carvalhal,
clube que milita no Campeonato
Popular de Barcelos.

CCD Ronfe
Adriano Araújo assume
comando técnico
da equipa principal
O Ronfe já tem técnico principal
para a nova temporada, na qual
o clube foi convidado a participar
no Pró-Nacional. Adriano Araújo
transita directamente dos juniores para o comando técnico da
equipa principal e terá com adjuntos Miguel Salgado e Francisco Ferreira.
Entretanto, o clube anunciou
também as renovações de contrato de Filipe Salgado e Rui Lobo.

Futebol feminino
Filipa Mendes ‘Piwi’
renova contrato
com o Gil Vicente

O Gil Vicente renovou contrato
com a defesa Filipa Mendes, de
27 anos, que vai para a segunda
época consecutiva no clube narcelense e acompanha a equipa
na subida à I Divisão. Antes, a
atleta, que realizou 16 jogos e
marcou dois golos em 2019/20,
alinhava no Tebosa.

DR

William já jogou na ‘Champions’

GD Serzedelo

William Soares
e Ricardo Sousa
são reforços
de ‘peso’
É um atleta que dispensa apresentações aquele com quem o
Grupo Desportivo de Serzedelo chegou a acordo para reforçar o plantel para a nova ´época. William Soares, defesa
central de 35 anos que contabiliza muita experiência (já jogou na Liga dos Campeões), é
reforço para 2020/21, ele que
já representou Académica,
Omonia, Hapoel Beer Sheva e
Standard Liége.
Para além de William, o clube também assegurou o regresso do avançado Ricardo
Sousa, que na última época
alinhou ao serviço do Celoricense

FC Vizela

Lateral-esquerdo
Kaká deixa
Vizela e ruma
ao Olhanense
O lateral-esquerdo de 27 anos,
Carlos Batista (mais conhecido por Kaká), natural de Vizela, não vai acompanhar o clube na subida à II Liga.
O atleta chegou a acordo
com o Olhanense, clube que
voltará a disputar o Campeonato de Portugal na próxima
época, e vai representar os algarvios em 2020/21.
Kaká jogou no Vizela nas
duas últimas temporadas, marcando um golo nos 36 jogos
que realizou com o emblema
da raínha ao peito. Também
representou UD Leiria e UD
Oliveirense, bem como Limianos e Marítimo B.
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Miguel Ângelo ambicioso
quer lutar por um título

§modalidades

SC BRAGA/AAUM apresentou o primeiro reforço para 2020/21. Internacional português chega do Benfica com um currículo recheado de experiência.
FUTSAL

| Joana Russo Belo |

Um reforço de peso e com ambição elevada. Miguel Ângelo é a
primeira contratação da equipa
de futsal do SC Braga/AAUM
para a época 2020/21. O ala internacional português, de 26
anos, chega a Braga poucos dias
depois de o Benfica ter comunicado a saída do jogador.
No currículo, o atleta tem ainda passagens por clubes como
Boavista FC e Sporting CP, trazendo na bagagem bastante experiência e vários títulos: quatro
campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, quatro Taças da
Liga e ainda três Supertaças.

SC BRAGA

Miguel Ângelo reforça o SC Braga/AAUM

“O SC Braga tem uma estrutura muito boa. Em Portugal, talvez seja Benfica, Sporting e logo
a seguir o SC Braga, se é que

não está ao mesmo nível. Vim
com boas referências, do André
Coelho, do Tiago Brito e do Nilson, que me deram muito boas
referências do SC Braga. Isso
claro que ajudou e pesou muito
na minha decisão”, revelou Miguel Ângelo, ao site oficial.
Entusiasmado por vestir a camisola dos guerreiros, o ala não
esconde a ambição: “primeiro
vou mostrar o meu trabalho e
dar 200%. O clube é muito exigente, já merece ganhar um título e vamos lutar por isso. Da minha parte podem esperar atitude,
ambição e força de vontade. Tenho a certeza que vou gostar
muito deste clube e espero ficar
aqui muitas épocas”.

Automobilismo

José Correia e Gabriela Correia com
estreia positiva no Troféu C1 Learn & Drive
José Correia e Gabriela Correia regressaram, oficialmente, à competição no
passado fim-de-semana, na pista do Autódromo Internacional do Algarve,
que recebeu o Troféu C1 Learn & Drive. A dupla da JC Group integra uma
equipa do Campeonato de Portugal de Montanha e deu nas vistas nas duas
corridas de Resistência.
Habituais protagonistas do Campeonato de Portugal de Montanha e das
provas de Velocidade, José Correia e Gabriela Correia descobriram uma nova
realidade ao volante do Citroën C1 do Troféu C1 Learn & Drive, onde fizeram
equipa com mais quatro pilotos do CPM: Luís Silva, Nuno Guimarães, Joaquim Teixeira e Joaquim Rino.
Com quatro dezenas de carros em pista, a equipa de estreantes esteve em
bom plano, conseguindo chegar ao final das duas corridas de seis horas cada (uma no sábado e outra no domingo), terminando no 31.º lugar na corrida inaugural e no 32.º lugar na corrida de domingo.
“Foi giro”, afirmou José Correia, vencedor da Rampa Porca de Murça, no arranque do Campeonato de Portugal de Montanha.
“O C1 obviamente não é muito potente e até havia algumas diferenças de
performance para os carros da frente, mas o facto de termos tantos concorrentes em pista e com andamentos semelhantes tornou tudo mais divertido. Foi um bom fim-de-semana, entre amigos”, referiu o piloto de Braga.
Com apenas 18 anos, Gabriela Correia também teve uma nova experiência
na carreira, mostrando-se “contente por poder voltar à competição, mesmo
num carro muito diferente daquilo a que estou habituada”.

Publicidade

Atletas do Clube Náutico de Ponte de Lima em destaque, em Montemor

Bruno Brasileiro e César Soares
campeões de maratona
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Bruno Brasileiro e César Soares - atletas
do Clube Náutico de Ponte de Lima - sagraram-se campeões nacionais de maratona, em canoagem, na prova que decorreu
no Centro de Alto rendimento de Montemor.
A juntar a estes dois títulos, o clube limiano obteve dois segundos lugares, por
Duarte Lacerda e Tomás Osório, assinalando-se com a medalha de prata o regresso de Duarte Lacerda à competição,
depois de um ano sem competir ao mais
alto nível.
Subiram ainda ao pódio Beatriz Lamas,
Maria Lopes e Beatriz Barros, no terceiro
lugar, outro dos destaques após duas temporadas sem competir.
Na classificação colectiva, o Clube
Náutico de Ponte de Lima ficou no segundo lugar, com 176 pontos, menos 20
que o vencedor, o Clube Náutico de Prado. No terceiro lugar, classificou-se o Gemeses, com 106 pontos.
Resultados dos atletas do CN Ponte de
Lima: K1 Júnior Feminino: 3.º Maria Lopes; 16.º Beatriz Costa; C1 Júnior: 1.º Cé-

CM PONTE DE LIMA

César Soares venceu a prova em C1 Júnior

sar Soares; 2.º Tomás Osório Sousa; 9.º
Tiago Matos; C1 Júnior Feminino: 3.º
Beatriz Lamas; C1 Sénior Feminino: 3.º
Beatriz Calheiros; K1 Júnior: 1.º Bruno
Brasileiro; 6.º Afonso Correia e Silva; 8.º
Rodrigo Santos; 17.º Miguel Martins;
21.º César Sá; C1 Sénior: 2.º Duarte Lacerda; 4.º Ricardo Coelho; K1 Veterano
A: 21.º Nuno Monteiro; K1 Veterano B:
3.º- Bruno Cerqueira; K1 Sénior: 14.º Roberto Maciel; 18.º Jardel Costa; K1 Sénior Feminino: 5.º- Mariana Calheiros; 6.º
Inês Costa; 10.º Mariana Morais.
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Daniela Lopes vence
Torneio Nacional de Fundo

§motocilismo
Festejos

Moto Galos comemora 23 anos
com 45 novos associados

NADADORA do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão totalizou 1246
pontos e juntou este título ao de campeã nacional de Longa Distância.
NATAÇÃO

| Redacção |

Daniela Lopes, jovem nadadora
do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, foi a grande
vencedora do Torneio Nacional
de Fundo, relativo à temporada
2019/2020.
A nadadora famalicense totalizou 1246 pontos, no conjunto
das duas provas disputadas de
400 metros Estilos e de 800 metros Livres, vencendo mais de
uma centena de nadadoras nacionais.
Daniela Lopes consegue, assim, juntar o título nacional de

Fundo ao título de campeã nacional de Longa Distância, trazendo para Famalicão mais um
título nacional na presente época
desportiva.
O treinador do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão,
Pedro Faia, referiu que esta conquista foi a “consagração do talento que a Daniela demonstra”
e que está associado “à sua capacidade de trabalho”.
Pedro Faia acrescentou que “a
Daniela está de parabéns, já tendo iniciado a sua preparação
pós-Covid-19, com vista a novas
e melhores conquistas para Famalicão”.

DR

Os 23 anos da Associação Clube Moto Galos de Barcelos chegaram em contexto de pandemia, em tempos atípicos devido ao impacto global da luta que se
trava contra a Covid-19. O 23.º aniversário assinalou-se de modo mais singelo
e um pouco diferente do habitual, mas igualmente inundado do espírito motard - de acordo com as condições possíveis dada a actual realidade.
Os festejos iniciaram com a participação na missa das 9 horas, no Templo do
Senhor da Cruz, em memória dos nove sócios que já partiram. Seguiu-se o tributo a todos os motociclistas com a colocação de uma coroa de flores e um
minuto de silêncio junto ao monumento ‘Homo Viator’. Um momento carregado de simbolismo e significado que incluiu ainda o ‘Hino Nacional’ protagonizado pelos músicos barcelenses Diana Martins (voz) e João Dias (guitarra).
Depois foi tempo de “ver a família crescer” com a eleição de mais 45 novos associados, no exterior da sede, na Central de Camionagem de Barcelos.

2019/20 foi em cheio para Daniela Lopes
Publicidade
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QUEBRA
CABEÇAS
Se uma casa tem quatro lados
e em cada canto tem um gato
e cada gato vê três gatos,
quantos gatos há na casa?
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Solução: 4 Gatos
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JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTAIS: 1 – lanterna; frente. 2 - aparelhar; fabrique.
3 - desrespeitoso. 4 - braços; espesso. 5 - piada; demover.
6 - picar. 7 - agente; motivo. 8 - ordem; esburaca. 9 - convivência. 10 - cheiro; prudência. 11 - ousar; dinheiro.
VERTICAIS: 1 – agouros; sequioso. 2 - ainda; base. 3 - roseiral; delicadezas. 4 - pedes; coloca- ra. 5 - indicar.
6 - ziguezaguear. 7 - destruir.8 - apaziguar; bagagem.
9 - contorno; gritar. 10 - sabres; trigueiro. 11 - arrabaldes;
partes.

HUMOR
Um jogador de futebol explica
um lance do jogo da tarde
para um amigo:
- Tinha que ver, na hora
de marcar o penalti o guarda-redes diz-me: “Se chutares
para a esquerda eu apanho,
se chutares para a direita
eu apanho, se chutar para
o meio eu apanho!”
- E o que fizeste? – pergunta
interessado o amigo.
Diz o primeiro:
- Enganei ele, ora pois!
- Enganaste-o como?
– pergunta o amigo.
Explica o primeiro:
- Fiz a única coisa que ele não
estava à espera… Chutei para
fora!

Uma loira chega ao registo
civil para registar a sua filha.
Pergunta-lhe a funcionária:
- Então qual é o nome que vai
dar à sua filha?
- Cravo Bicicleta! – Responde
a loira.
Espatanda diz a funcionária
do registo civil:
- O quê?! Isso lá é nome que
se dê a uma criança…
Insiste a loira
- Então e porque não?! Não
há uma Rosa Mota? Então
porque é que não posso ter
uma Cravo Bicicleta?!

7
8
9

7 DIFERENÇAS

Soluções: 1-Posição da maçaneta da porta 2-Falta um tufo de erva no canto superior esquerdo
3-Tufo de folhas na copa da árvore da direita 4-Faltam pedras no canto inferior esquerdo 5-Falta o
número da porta 6-Falta o bigode do homem 7-Côr dos sapatos do miúdo

11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 - bicar.
7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.
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Um homem, à conversa
com um maluco, afirma:
- Parece-me que o senhor
não trabalha…
Responde o maluco:
- Não senhor, estou maluco!
Insiste o homem:
- Mas há malucos que
trabalham…
E finaliza o maluco:
- Pois há… mas eu não estou
tão maluco como isso.

Um Africano, um Europeu,
um Americano e um Árabe
respondem a uma pergunta:
- Qual a vossa opinião sobre
a escassez de alimentos no
resto do mundo?
Pergunta o Africano:
- O que são “alimentos”?
Diz o Europeu:
- O que é “escassez”?
Pergunta o Americano:
- O que é o “resto do
mundo”?
E, por fim, diz o Árabe:
- O que é “opinião”?

Sorteio 27/2020

69 449
2.º Prémio 39 697
3.º Prémio 09 142
1.º Prémio

Terça 07/07/20

Sorteio 54/2020

12 16 23 33 41
*8 *10
Quarta 01/07/20

Sorteio 53/2020

25 36 37 44 47
+7
Quinta 02/07/20

Sorteio 27/2020

83 610
2.º Prémio 73 995
3.º Prémio 09 882
4.º Prémio 92 133
Terminação 0
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

Sexta 03/07/20

Sorteio 53/2020
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*3 *6
Sorteio 27/2020
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E

ra janeiro. O sol de inverno brilhava no azul do céu e daí de cima acompanhava os passos de
um homem por um trilho sem viva-alma e
perdido no encanto das montanhas galegas. Após uns quilómetros, o homem
avistou uma povoação colada no sopé de
uma montanha quase encoberta por carvalhos e pinheiros imponentes. Chegou à
entrada da pequena aldeia, entregue a um
silêncio e solidão familiar. Atravessou a
ponte por onde corria a água vinda do coração das montanhas e os seus passos levaram-no para junto dessas casitas de pedra fechadas, abandonadas ou em ruínas.
Algumas portas de madeira pareciam ter
sido esventradas por machados e dentro
dessas casas havia uma cratera funda no
chão. Depois ficou estático em frente de
uma casa, que tinha um varandim em ferro forjado, e viu um ninho de morcegos
dependurado.
Andou mais um pouco e foi ter à capela
da aldeia. Reparou logo no trilho que havia atrás e que descia para lugar incerto.
O homem viu uma sombra gigante e umas
sombras mais pequenas a subirem o caminho e a aproximarem-se, enquanto o
vento empurrava até si uns gritos aterradores e familiares. Sentou-se no átrio da
capela, onde os aldeãos se sentaram ali
muitas vezes para discutir assuntos do interesse da comunidade. O homem ficou
pensativo e levantou-se. Dali da capela,
ele via a Fonte Fria transmontana a olhar
para a aldeia. Em seguida, picado por um
mau pressentimento, voltou-se para trás e
sentiu um arrepio ao ver a Sombra a instalar-se e as pequenas sombras a saírem de
vários recantos e buracos. Afastou-se rapidamente e procurou refúgio naquela casita de pedra com o varandim e o ninho de
morcegos. Forçou a entrada, subiu até ao
quarto e adormeceu debaixo da cama.
A meio da noite o homem acordou so-
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Ada aprendeu com a avó, Teresa, a não ter medo e a não perder a coragem: sempre que algo de
belo parece desaparecer, ela deve apurar o ouvido e prestar atenção aos sons. Só assim será possível reconhecer ‘O Som das Coisas Que Começam’. Alguns são simples e têm uma magia especial:
uma orquestra no momento de afinar os instrumentos, o vento uivante na tempestade, o tilintar
de chávenas de café todas as manhãs... Mas na vida nem sempre sabemos reconhecer as coisas
belas - quando deixamos de acreditar em nós próprios, ou quando alguém parte. Para Ada, agora que Teresa está gravemente doente, o medo de ficar só é tão forte que a tolhe. Mas ela conhece Giulia, a enfermeira que a encoraja, e Matteo, o homem que a surpreende com o amor incondicional...

Por Terras de Sombra
e Sombras
Texto Ana Leonor Rebelo da Silva Godinho

bressaltado. Chegou-se à janela e viu,
através dos olhos de um rapazinho pequeno, um grupo de homens que tinha regressado das minas de carvão. Nesse momento e sem explicação, o rapazinho sentiu
puro medo e enfiou-se na cama a tremer.
No dia seguinte, esses mineiros e as suas
famílias não saíram das suas casas. As
portadas e janelas estavam bem fechadas
e do interior vinha um silêncio tumular.
Os outros aldeãos estranharam esse comportamento e bateram nessas portas várias vezes, enquanto o dia durou, mas ninguém apareceu ou respondeu do interior.
Veio outra noite e no silêncio da montanha ouviam-se barulhos e gritos terríficos. O rapazinho aproximou-se da janela
do seu quarto cheio de receio e à luz do
luar viu os mineiros a atacar o gado como
se fossem feras selvagens. Apesar de estar
às escuras, um desses homens viu que ele
os estava a observar da janela e com uma
movimentação de bicho rápido e estranho
dirigiu-se para a casa do rapaz. O rapazinho escondeu-se debaixo da cama aterrorizado, enquanto ouvia uns passos pesados a rondar a casa. Nisto, os morcegos
que viviam no ninho colocado no varandim da sua casa, começaram a emitir sons
e o homem começou a gritar perturbado.
O rapaz foi espreitar à janela e viu o mineiro a afastar-se com as mãos a tapar os
ouvidos.

O rapaz foi acordar o pai e contou-lhe o
que tinha visto. Na manhã seguinte, o pai,
o rapaz e os poucos homens da aldeia que
não ficaram presos nas minas reuniram-se
na capela e decidiram averiguar o que se
passava. Armados com o que tinham à
mão, pegaram em forquilhas, machados,
picaretas e pás, e foram em direção às casas dos mineiros. O seu pai e os outros
homens arremessaram os machados contra as portas e com um pontapé forte entraram à força. Depararam-se com um cenário macabro. Os mineiros, as mulheres
e as crianças tinham desaparecido, mas
havia muitos vestígios de sangue. No
meio do chão de cada casa havia um buraco grande escavado na terra, por onde
saía um cheiro pútrido e de decomposição. Os homens ficaram muito transtornados e benzeram-se, pois acreditavam que
aí era a toca onde o mal vivia e se escondia.
Nessa mesma noite, os aldeãos estavam
decididos a erradicar o mal sem rosto que
tomou conta da sua povoação. Armados e
com candeias para iluminar a escuridão,
sacrificaram um animal, dividiram-se em
grupos e foram em direção às casas. Cada
grupo levava um pedaço de carne fresca e
muito vermelha na ponta de uma forquilha e apontavam-na para a entrada desses
buracos com o intuito de atrair o mal. Não
demorou muito para que vissem um dos
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mineiros a sair do buraco a rastejar, sedento de carne e sangue, e tão transfigurado que nem parecia um ser deste mundo.
O pai do rapaz e os outros homens, cientes do triste fim das mulheres e das crianças, caçaram e abateram as criaturas.
Ao raiar da aurora, empilharam os corpos e levaram-nos por aquele que ficou
conhecido na sua memória como o “trilho
dos mortos” para serem queimados e enterrados em parte incerta. No fim, reuniram-se na capela onde decidiram abandonar a aldeia para sempre e recomeçar uma
nova vida longe desse lugar amaldiçoado.
Eles temiam que o mal que consumiu
aqueles homens dentro das minas os apanhasse também. Então juraram entre si
esquecer esse lugar e a sua história, pegaram nos seus pertences e desertaram dali.
O homem acordou dessa memória com
a certeza de que ele era aquele rapazinho.
Entretanto esse pensamento foi interrompido por umas vozes que vinham do exterior. Chegou-se à janela, viu um casal e ficou a observá-los apreensivo. A rapariga
e o rapaz estavam sentados no átrio da capela e próximos do “trilho dos mortos”. O
tempo acelerou, o sol enfraqueceu, e a
Sombra e as pequenas sombras espreitavam de vários recantos e avançavam ávidas em direção ao casal. O homem decidiu ir avisá-los de que deveriam abandonar este lugar e retornarem a casa, antes
que fosse demasiado tarde. Aproximou-se
do casal, falou, mas eles trataram-no como se ele fosse invisível. Foi então que se
apercebeu que era um espírito que retornou ao lugar onde nasceu por se ter esquecido das suas origens. O seu vulto tocou na rapariga, mostrou-lhe a vida áurea
daquela povoação até ao seu declínio e
passou-lhe o seu testemunho. Ele tinha de
ser o guardião deste lugar e impedir que a
Sombra e as pequenas sombras arrastassem mais inocentes para a escuridão.
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MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE

APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 124

S. VICENTE
LOJA

290.000€

APARTAMENTO T3

REAL, DUME E SEMELHE
MORADIA EM BANDA V3

Referência: 260 200 131

1

122

C

207

¤220.000

MORADIA\ 285200048

MORADIA - ESPIN
ESPINHO,
NHO,, BRAGA
3

3

4

360

Referência: 260 200 047

TERRENO P/CONSTRUÇÃO

Referência: 260 200 014

89.000€

99.000€

¤290.000

MORADIA \285200072

2

1

135

100

D

¤199.000

APARTAMENTO \285200071

T3 - SÃO VITOR
3

3

1

186

-

A

€290.000

APARTAMENTO \285200076
APART. REMODELADO
E MOBILADO

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES

IMÓVEL NOVO

Referência: 314200125

120,000€

APART. REMODELADO

Referência: 314200136

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
210,000€

MORADIA EM BANDA V3

2

2

120

C

-

¤170.000

Referência: 314200150

385,000€

S. JOSÉ DE S. LÁZARO E S.JOÃO DO SOUTO
APARTAMENTO T3

Referência: 314190256

253 615 765
Gonçalves & Lobo – Mediação Imobiliária, Lda. AMI 1111693.
Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.
independe
dente.

C/GARAGEM E ELEVADOR

S. JOSÉ DE S. LÁZARO E S.JOÃO DO SOUTO
APARTAMENTO T3

150,000€

VILAÇA E FRADELOS

3

APARTAMENTO \2852000058

era.pt/bragatribuna
era.pt/bragatribunal
nal
bragatribunal@era.pt
bragatribunal@era.
a.pt

ENVIE-NOS
ENVIE-NOS O SEU CCV:
V: RE
RECRUTAMENTO.BRAGATRIBUNAL@ERA.PT
CRUTAMENTO.B

MORADIA BANDA V3

3

ERA BRAGA TRIBUNAL
TRRIBUNAL

A VOCAÇÃO
VOCAÇÃO QUE ESTAVA
ESTAVA ADORME
ADORMECIDA
CIDA

Referência: 314200149

T3 - SÃO PEDRO D’ESTE

T3 - SÃO VITOR
B

-1
1282

COMECE
COMECE AQUI
AQUI
E ENCONTRE
ENCONTRE

LOTE

137.500€

C/ TERR
TERRAÇO
AÇO
100m2

MORADIA - TENÕES
3

Referência: 260 200 129

MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE

2 JARDINS
JARDINS

3

ESCUDEIROS E PENSO

96.500€

150,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
APARTAMENTO T3

Referência: 314200047

119,900€
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9 Renovado;

9 Elevador;
9 Cozinha Equipada
9 2 Varandas;

9 Vidros Duplos

AMI 7630

9 Junto à igreja S. V

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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99.900 €

C.E.: (C) T2+1 no centro da cidade. Prédio
com elevador e garagem. Apartamento arrendado
por 250€/mês, com contrato de 1 ano, renovável.

ID:124391005-488 -

122.500 €

C.E.:(C) Apartamento T2 Totalmente remodelado
no centro da cidade!

ID:124391010-162 -

790.000 €

C.E.:(A) Vivenda de luxo, em Vieira do Minho.

ID:124391005-489 –

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2 Localização
no centro da cidade. Com Cozinha equipada,
sala com lareira, elevador e lugar de garagem
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“Correio do Minho”, 08/07/2020

“Correio do Minho”, 08/07/2020

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

Juízo Local Cível de Vila Verde

Juízo Local Cível de Vila Verde

Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio

Anúncio

Anúncio

Processo: 402/20.6T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 168727542
Data: 29-06-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Manuel Pedralva
Fernandes
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida Manuel Pedralva Fernandes,
nascido em 22-03-1938, filho de João
Fernandes e de Rosa Pedralva, nacional de Portugal, com domicílio: Av.ª
Sobral Ilhó - 134, Cervães, 4730-015
Vila Verde, com vista à determinação
de medidas adequadas de acompanhamento.

Processo: 403/20.4T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 168727969
Data: 29-06-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria da Conceição
de Sousa Duarte
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida Maria da Conceição de Sousa
Duarte, nascida em 03-07-1937, filha
de José Duarte e de Maria do Rosário
de Sousa, natural de Moure (Vila
Verde) nacional de Portugal com domicílio Travessa 17 de Santo André Lote 3, Moure, 4730-304 Vila Verde,
com vista à determinação de medidas
adequadas de acompanhamento.

Processo: 401/20.8TVVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 168726599
Data: 29-06-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria Teresa Oliveira
Ferreira
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida Maria Teresa Oliveira Ferreira,
nascida em 24-08-1947, com domicílio Misericórdia de Vila Verde, Av.ª
Dr. Bernardo Brito Ferreira - 77,
4730-716 Vila Verde, com vista à determinação de medidas adequadas de
acompanhamento.

A Juiza de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães

A Juiza de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães

O Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

A Juiza de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães
O Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

O Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

VENDO
Terreno com cerca de

TABACARIA
CENTRAL
EDITAL

CAC/904

Faço saber que Fernando José da Silva Castro, pretende obter licença
para uma instalação de combustíveis constituída por Posto de Abastecimento de Combustíveis destinada a consumo público, sita em E. N.
205 - Km 64,000, freguesia e concelho de Póvoa de Lanhoso e distrito
de Braga.
A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na actual redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, que estabelece os procedimentos de licenciamento das instalações de armazenamento de produtos derivados do petróleo e postos de abastecimento de combustíveis e
pelos respectivos regulamentos de segurança.
Em conformidade com a disposição no n.º 9 da Portaria n.º 1188/2003,
de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro, são convidadas as entidades singulares ou colectivas a apresentar
por escrito, dentro do prazo de 20 dias contados da data de publicação
deste edital, as suas reclamações contra a concessão da licença requerida pela entidade acima indicada com a seguinte constituição:

Produto

Capacidade (litros)

Reservatório

Gasóleo Rodoviário

25 000

Enterrado

Gasóleo Rodoviário

15 000

Enterrado

Gasolina Euro Super (I.O.95)

25 000

Enterrado

Gasolina Euro Super (I.O.95)

15 000

Enterrado

Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

parte da área com viabilidade

Por subdelegação de poderes conforme
Despacho n.º 9256/2019, publicado no
DR nº 197- II série de 14.10.2019

de construção, poço de água

OS
RECEPCIONAM
S
TODOS OS DIA
O
O SEU PEQUEN
ANÚNCIO

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João)

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

Num total de 80 000 litros

16.000 metros quadrados, com

Central de Camionagem
- Braga

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.

antenaminho.pt

Cervães - Vila Verde.

A Vidraria dos Peões é uma empresa, localizada em Braga, com mais de 30 anos de existência,
vocacionada para a transformação de vidro plano.

NO ÂMBITO DA SUA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO,

€ 90.000

ESTÁ A RECRUTAR:

Escritório c/ casa de banho,

DESENHADOR TÉCNICO

ar condicionado e varanda
Norton de Matos

FUNÇÕES:

(centro de Braga).
€ 25.000

106.0 FM

Favor ligar: 927 562 704

EMPRESA DE CLIMATIZAÇÃO
DE BRAGA PME LIDER À 8 ANOS

PROCURA
✓

Técnico de ar condicionado
com experiência.

✓

Técnico de Pichelaria se possível
com experiência em ar condicionado.
Possibilidade de progressão na carreira profissional
Enviar curriculum para : rjfavac@gmail.com

Desenho Técnico
Análise de plantas e projetos
Atendimento clientes
PERFIL PRETENDIDO:

Boa capacidade de planeamento, comunicação e organização;
Experiência em funções similares, de preferência no setor;
Qualificações mínimas 12ª Ano de escolaridade;
Domínio de Autocad 2D e 3D
Domínio das ferramentas informáticas na ótica de utilizador
(Windows/Office – Excel / Word)
OFERECE-SE:

Formação Inicial e continua
Entrada Imediata
Integração numa empresa sólida e em crescimento
Vencimento compatível com experiência e funções

Para candidatura envie e-mail para:
contabilidade@vidrariapeoes.pt, colocando no assunto a
Ref. VDP_DesenhoTecnico

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do artigo 43.° e nos termos da alínea c) do n.° 3, do artigo
46.° dos Estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Vila Verde, convoco a Assembleia Geral Extraordinária
a realizar no dia 23 de julho de 2020, pelas 20h30, na sede da
Associação, sita na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial.
Por indicação dos Associados que requerem a Assembleia Geral
Extraordinária, a ordem dos trabalhos será a seguinte:
Ponto 1: Aquisição de Parcela de Terreno contigua ao Quartel da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Verde, Art.°
matricial inscrito no Serviço de finanças de vila Verde, sob o n.º 1298,
descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.° 497/19930813.
Caso à hora indicada não esteja presente o número de sócios previsto no n.° 1 do artigo 48.° dos Estatutos, a Assembleia Geral funcionará
30 minutos depois em segunda convocatória, com qualquer número de
associados presentes, desde que esteja verificado o disposto no n° 4
do artigo 46º dos Estatutos.
Vila Verde, 07 de julho de 2020
O Presidente da Assembleia Geral,
(José António da Mota Alves)

Empresa do sector da restauração,
precisa com disponibilidade imediata:
- motorista em part-time
- pizzaolo (pizzeiro)
- empregado mesa/balcão
Tlm. 917147771

TRANSPORTES
INVICTADADOS
ADMITE

MOTORISTAS
Entre os 23/45 anos com experiência
minima de 2 anos de condução
Telef. 253 061 902 / 935 117 226
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MARCA/MODELO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO ------------------------ -- PREÇO
Audi A6 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Tronic - Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva, Estacionamento Frente e Atrás, Sensor Pressão Pneus, Isofix + extras -------Nacional 2015----26,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Line - Full Extras - Novo Modelo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacional 2016----23,500€
Audi A3 SportBack 1.9 Tdi 105cv Sport - Interior Desportivo, 4 VE, Luz Diurna, Ac Automatico --- Apenas 90 Mil Km comprovados - Um Dono -----------------------------------Nacional 2009----12,800€
BMW 123d Coupé 204cv Pack M - Tecto de Abrir, Sensores Frente e Atrás, Interior Desportivo M, Som Porfessional - Pack M Original - 1 Dono-----------------------------------Nacional 2008----18,500€
Fiat Tipo SW 1.6 M-Jet 120cv Louge Tech - GPS, Bluetooth, JLL, Interior Desportivo, USB, CB, 4 VE, JLL, Isofix + Extras ------------------------------------------------------------Nacional 2018----13,990€
Fiat Grand Punto 1.3 Mjet 75cv Dynamic - Farois Nevoeiro, Volante Desportivo em Pele Multifunções, JLL, FCC, Ar Condicionado, DA + Extras------------------------------------Nacional 2009 -----4,990€
Ford Focus SW 1.5 Tdci 120cv Titanium X - GPS Grande, Vidros Escurecidos, estacionamento Automático, Chave Mãos Livres, Sensor de Luz e Chuva - Igual a Nova --------Nacional 2017----16,500€
Opel Astra K Sport Tourer 1.6 CDTi 110cv Dynamic - GPS Grande, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, NOVO MODELO ----------------------Nacional 2016----17,490€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv Limited GPS - GPS, Chave Mãos Livres, Bluetooth, Sensores, Ac Auto, Cruise Control, Vidros Escurecidos -------------------------- ----------Nacional 2016----11,990€
Renault Megane Van 1.5DCi - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 -----4,500€
Renault Megane 1.5 Dci 85cv Dinamic - 5 Portas, Ar Condicionado, FCC, 4 VE, Isofix, Airbags, FN , Luzes Automaticas, Sensor de Chuva -----------------------------------------Nacional 2005 -----4,250€
Smart For Two 0.8 Cdi 54cv Passion - Caixa Auto + Sequencial, JLL, Tecto Panorâmico, Farois Nevoeiro, Relogio + Conta Rotações, Ar Condicionado, Radio CD + USB----Nacional 2011 -----7,990€
Skoda Superb Break 2.0 Tdi 150cv DSG - Full Extras - Interior Desportivo em Pele, Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Bancos Electricos Memória, Gancho Reboque, estacionamento Auto -Nacional 2016 -18,9901 €
Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras Garantia de Fábrica -------------------------------------------Nacional 2017- S/Consulta
Toyota Prius 1.8 Hsd Hybrido +GNC- Câmara de Marcha Atrás, Bluetooth, 4 VE, AC Automatico -Com Kit de Gás Natural Comprimido BRC -Garantia de Fábrica Sistema Hibrido --Nacional 2014----12,490€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 150cv ConfortLine - GPS Grande, Drive Assist, AC Auto, 4 VE, FCC, Radio CD, + Extras- Novo Modelo---------------------------------------------------Nacional 2017----18,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 110cv ConfortLine - AC Auto, 4 VE, FCC, Cortinas Nos Vidros Laterais, Radio CD, + Extras ----------------------------------------------------------------Nacional 2009 -----7,500€

GARANTIA ATÉ 24 MESES SEM LIMITE DE KMS
Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv -18.500€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms-19.000€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-22.800€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010
184cv - 176391Kms - 16.900€

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms-9.750€

Renault Megane 1.5cc-2010
110cv--174700Kms-7.850€

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

Rua 25 de Abril - Edifício Stock-Car
Carvalhais - Silvares

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Apenas 17.500€ - 12 meses garantia
Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e de carinho.
Saúde: Se lhe doerem os joelhos
verifique se não tem peso a mais.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades
que surjam. Siga a intuição.
Números da Sorte: 3, 9, 11, 13, 38, 47

TELEVISÃO
RTP 1
00:45
01:32
01:52
02:32
03:13
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:22
14:36
17:30
19:07
19:59
21:00
21:45
23:36

RTP 2

Longmire
Europa Minha
O Sábio
O Sábio
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
7 Maravilhas Da Cultura
Popular
Jornal Da Tarde
À Roda Da Alimentação
3 Minutos A Inspirar Portugal
7 Maravilhas Da Cultura
Popular
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Terra Nova (2020)
Joker
Cá Por Casa Com Herman José

00:41
01:33
02:04
02:30
03:02
03:31
05:47
06:32
07:03
14:00
14:07
15:00
15:33
15:59

A Orquestra
Faça Chuva Faça Sol
E2 - Escola Superior ...
Clube Da Europa
Turma Das Ciências
Euronews
Os Nossos Dias
Repórter África - 2ª Edição
Programação Infantil
Folha De Sala
Super Diva - Ópera Para Todos
A Fé Dos Homens
Atelier D'arquitetura...
Inteligência Artificial: O Futuro
No Presente
16:50 Programação Infantil
21:30 Jornal 2
22:04 Folha De Sala
22:13 Uma Visão Diferente

SIC

TVI

00:25 Amor De Mãe
00:20 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?...
01:00 Passadeira Vermelha
01:55 Linha Aberta
03:00 Televendas
06:00 Edição Da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa Da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:45 Amor Maior
16:00 Júlia
18:00 Amor À Vida
19:00 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Terra Brava
23:15 Quem Quer ...

23:57
00:10
02:00
03:10
04:30
06:00
06:30
10:15
13:00
14:45
16:15
18:15
19:14
19:57
21:57
23:57

Espírito Indomável
Big Brother - Extra
1000 À Hora
Mar De Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Diário Da Manhã
Você Na Tv!
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde É Sua
Big Brother - Extra Tarde
Big Brother - Diário
Jornal Das 8
Quer O Destino
7Espírito Indomável

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Teixeira de Pascoais, 71

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

R. Bom Jesus da Cruz, 5

BRAGA
GUALTAR T. 253 675 422
Rua da Lameiras, 74

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Deixe os medos de lado e viva a
relação de forma intensa.
Saúde: Coma mais grelhados e
cozidos. Mantenha-se em forma.
Dinheiro: Podem oferecer-lhe um novo
emprego. Cuidado com falsas ilusões.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 35, 41,
43

Gémeos
Carta do Dia: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça.
Amor: Promova a harmonia no seu lar.
Seja sempre justo.
Saúde: Seja mais consciente das suas
limitações, não abuse.
Dinheiro: Com determinação
conseguirá terminar um projeto
urgente.
Números da Sorte: 12, 17, 25, 29, 31,
44

Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Pode cruzar-se com a pessoa
que idealizou para si. Esteja atento!
Saúde: Se anda com vontade de comer
doces opte pela gelatina.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 19, 23, 39

Leão
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Faça um almoço para reunir os
amigos mais chegados.
Saúde: É importante estar mais atento
à saúde.
Dinheiro: Está perto de concluir um
trabalho. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 9, 10, 14, 23, 45,
48

Virgem
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: Procure ser mais carinhosa para
não ter desgostos amorosos.
Saúde: Sistema respiratório fragilizado.
Afaste-se de ambientes poluídos.
Dinheiro: Pode comprar um mimo para
se animar.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 19, 23, 25

Balança
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Andará mais agitado do que o
habitual. Oiça o seu coração.
Saúde: Para aliviar as dores nos pés
mergulhe-os em água quente com sal
e vinagre.
Dinheiro: Mantenha-se atento às novas
oportunidades de trabalho. Seja
otimista.
Números da Sorte: 9, 11, 13, 32, 39,
42

Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao amor.
Ninguém nasceu para estar sozinho.
Saúde: Liberte-se de vícios.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à sua
autoridade para resolver um problema.
Números da Sorte: 10, 14, 19, 23, 29,
37

Sagitário
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está protegida.
Terá um dia muito feliz.
Saúde: Os ossos podem andar mais
frágeis. Apanhe mais sol.
Dinheiro: Possibilidade de receber um
aumento.
Números da Sorte: 2, 6, 30, 39, 47, 48

Capricórnio
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: É provável que receba uma boa
notícia a nível familiar.
Saúde: Sempre que fizer uma refeição
pesada beba um chá verde.
Dinheiro: Elogie os seus colegas. Em
troca, terá mais companheirismo.
Números da Sorte: 10, 13, 35, 39, 41,
47

Aquário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar mais
em casa. Podem sentir a sua falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de rentabilizar
as finanças. Dinheiro parado não
cresce.
Números da Sorte: 4, 5, 20, 23, 36, 45

Peixes
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projetos.
Amor: As pessoas de Peixes são muito
sonhadoras. Poderá desenvolver
projetos com o seu amor.
Saúde: Se tem tendência para sofrer de
aftas coma mais peixe e ovos.
Dinheiro: Evite levar problemas de casa
para o trabalho. Zele pela sua imagem.
Números da Sorte: 2, 12, 36, 39, 41,
45
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A NOVINHA
20 anos, tudo
apertadinho, sexy
e atrevida. Adoro
uma boa língua
afiada.
Mamalhuda
e atrás tudo.
Foto real.

936 182 840

DE VOLTA
Brevemente
918 595 077

Publicidade 27

Massagista
Profissional
PROMOÇÃO DE VERÃO
Portuguesa. Massagem relaxante,
sensual. Dores e contraturas
musculares, etc.

914 219 521

MENINA SÓ
Corpo escultural, pele
macia, atendo em lingerie
vermelha, com muito
higiene

969 080 576

Olá sou
a Sofia!
24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762

BRAGA
Sedutora. Amante perfeita.
Mulher casada com dificuldades
finaceiras. Tenho 29 anos, alta,
mamas 38, dona de um belo
corpo. Local discreto.

912 400 946

Kelsie Jean
Smeby
Portadora de uma beleza
exótica, onde sobressaem
os seus olhos verdes,
a modelo conjunga o sangue
latino (italiano) com o
norueguês. Kelsie assume
que gosta de água, mas que
prefere as piscinas ao mar.

S

e tem por hábito, ou por ‘hobby’,
escrever contos ou histórias,
temos o espaço ideal para si.
Chegou o momento de mostrar a
todos os seus dotes literários. De 1 de
Julho até 31 de Agosto, as melhores
histórias, ou contos, serão publicados no
nosso jornal e, em troca, teremos muito
gosto em oferecer-lhe um livro.
Envia já o teu texto para o Correio do Minho,
por e-mail ou entrega-o pessoalmente nas nossas
instalações.
O texto deverá ter cerca de cinco mil caracteres.

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

C
m

Esposende
Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de
Barcelos, deteve um homem de 27 anos, por tráfico de estupefacientes, em Fão - Esposende. Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes iniciada
em Fevereiro de 2019, em que foi possível apurar que o suspeito cultivava cannabis
no seu quintal, e comercializava localmente, foi dado cumprimento a um mandado
de busca domiciliária na freguesia de Fão, no concelho de Esposende, destacando-se a apreensão do seguinte material: 11 pés de plantas de cannabis sativa; 43 doses de cannabis (folhas ou sumidades secas); Quatro doses de haxixe; 8 doses de
MDMA; Três doses de cocaína; Um telemóvel.
O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

Barcelos
Detenção em cumprimento de mandado de detenção

Anteontem, pelas 11H05, na cidade de Barcelos, na Avenida Doutor Sidónio Pais, a
PSP deteve um jovem com 17 anos de idade, por pender sobre o mesmo um mandado de detenção.
Esta Polícia deu cumprimento ao referido mandado, a fim de ser presente em Tribunal.

CLIMATIZAÇÃO
VENTILAÇÃO MECÂNICA
PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS
Rua Adolfo Fernandes Pinto, n.º 9 - Vila de Prado
tlf. 253 619 054 • avac@brasolar.pt • www.brasolar.pt

QUARTA, 8 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Festas da cidade
Guimarães
assinala Gualterianas
com programa simbólico

Está definido um programa simbólico para
celebrar as Festas da Cidade e Gualterianas,
em Guimarães, com iluminação ornamental
em monumentos icónicos das festas e da cidade, exposições no espaço público e ainda
alguma animação itinerante. Não haverá
espaço de diversões e nem a habitual Marcha Gualteriana, para evitar aglomeração
de pessoas. “Tudo será feito de acordo com
as indicações das autoridades de saúde e da
proteção civil”, avisou o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, na conferência de imprensa realizada esta terça-feira
onde foram anunciadas as linhas gerais do
programa.
Domingos Bragança adiantou ainda que
está a ser equacionada a retirada do trânsito da zona classificada do Centro Histórico,
Alameda de S. Dâmaso Norte (norte), Toural
(norte) e Rua de Santo António, no sentido
de permitir maior dispersão de pessoas e
permitir um maior usufruto da cidade por
parte das pessoas. Facilitará ainda a visita à
Exposição da Casa da Marcha (Jardim do
Alameda) ou a Exposição “A Muralha” (Largo do Toural).
“Este é um ano singular devido à situação
de pandemia que estamos a viver, mas não
quisemos uma rutura com as Festas da Cidade e Gualterianas. Teremos um programa
para marcar a celebração, muito na dimensão simbólica; pretendemos ainda a envolvência dos nossos artistas culturais, mas
apelamos à compreensão de todos os vimaranenses do estado de alerta da pandemia”,
salientou Domingos Bragança.

Covid-19
19 infracções em acção de fiscalização

O Comando Territorial de Viana do Castelo reforçou o patrulhamento
e a fiscalização ao cumprimento das normas e medidas associadas à
declaração das situações de alerta.
Com a subida das temperaturas, o Comando Territorial de Viana do
Castelo orientou o patrulhamento para os locais propícios ao ajuntamento de pessoas, como as zonas balneares e outras afectas a actividades de lazer, relembrando ainda que o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas
é proibido e constitui contraordenação, excepto nos espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito. A violação destas regras está sujeita a uma
coima que varia entre os 100 e os 500 euros, no caso de pessoas singulares, e entre os 1 000 e os 5 000 euros, no caso de pessoas coletivas. No decorrer desta acção de fiscalização, foram detectadas 19 situações de infracção que, nos termos da legislação em vigor
constituem contraordenação, designadamente pelo consumo de
bebidas alcoólicas na via pública.

Famalicão
Homem detido por esfaquear ex-namorada

A PSP deteve em Famalicão um homem de 36 anos que esfaqueou a
ex-companheira “em várias zonas do corpo”, anunciou ontem aquela
força.
Em comunicado, a PSP refere que a vítima teve necessidade de receber tratamento hospitalar.
O suspeito incorre num crime de violência doméstica

DR

Publicidade

DOMINGOS BRAGANÇA “Teremos um programa para marcar a celebração, muito na dimensão simbólica”.

Rua de Mazagão, 78 - 4705-074 Aveleda - BRAGA
Tlf. 253 670 663
www.coteq.pt • info@coteq.pt

