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Vítor Oliveira quer trazer
os três pontos do Castelo

Artur Jorge garante
luta pelo pódio
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45.º S. PAIO D’ARCOS FC
ANIVERSÁRIO

VISÃO ESTRATÉGICA INSPIRADORA

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 10 de Julho de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Campo é prenda desejada

Domingos Bragança: “Zona de Couros vai criar uma nova centralidade”
Pág. 11

S. Paio d’Arcos FC
está em festa pelo
45.º aniversário do clube.
Emblemático emblema da
cidade é um dos históricos
da AF Braga. Grande
desejo do presidente
Manuel Rocha é ver
desbloqueada a questão
do campo de jogos.
ão 45 anos de história. O S. Paio
d’Arcos está em festa pelo aniversário do clube, este ano assinalado de forma mais simples
devido à pandemia da Covid-19.
Em tempo de celebrações, o presidente do
clube Manuel Rocha expressa o principal
desejo: ver resolvida a questão do campo
de futebol e uma maior união da freguesia
ao clube.
“O que pretendia era que as pessoas de
São Paio d’Arcos se unissem em torno do
clube. São 45 anos de história, alguns
desses anos vividos e passados com muitas dificuldades. Sinto que a freguesia devia apoiar mais um bocado o clube”, confessou o dirigente, que se vai manter mais
um ano na presidência, após um impasse
directivo por falta de listas candidatas à
Comissão Administrativa.
Manuel Rocha já decidiu continuar mais
um mandato à frente dos destinos do clube, sobretudo “para que veja cumprida a
promessa do campo”.
“Vamos para a quinta época consecutiva
na Pró-Nacional da AF Braga, é um feito
para um clube pequeno e com as nossas
dimensões, por isso, quero dar continui-

S

História

Fundado a 6 de Julho de 1975, o S. Paio
d’Arcos FC é um dos emblemáticos clubes
da Associação de Futebol de Braga. Equipa
sénior vai para a quinta época consecutiva
no principal escalão distrital - a Pró-Nacional - e entre as conquistas está o
campeonato da II Divisão Distrital e a
subida de divisão, em 1989/90, e o título de
campeões da Divisão de Honra, em
2015/16. Na temporada 2017/18, o clube
conquistou o Troféu Fair-Play, instituído
pelo Correio do Minho e Antena Minho.

Actualidade

Actualmente, o S. Paio d’Arcos conta com
uma equipa sénior - que terá Hugo Xavier
novamente no comando técnico - no
principal escalão distrital da AF Braga e vai
ter uma novidade na próxima temporada
2020/21: a criação de uma equipa de
juniores, que está a ser formada pelo
treinador Rui Machado. A formação é um
dos desejos do presidente Manuel Rocha,
mas, enquanto a questão do alargamento
do campo de jogos não for resolvida,
projecto não avança.

HOJE
ESPECIALS Paio d´Arcos FC

dade ao trabalho e fazer com que a promessa do presidente da câmara municipal
em fazer obras no nosso campo não caia
no esquecimento. Espero que seja conseguido neste próximo mandato”, sublinhou
Manuel Rocha, lembrando as dificuldades de “andar sempre com a casa às costas”, uma vez que o campo do Parque de
Jogos de S. Paio d’Arcos não tem as medidas exigidas para a competição.
“É muito sacrifício. Espero que a câmara resolva o problema o mais rápido possível, porque caso contrário começo a ver
o futuro do S. Paio d’Arcos um pouco
sombrio”, frisou.

Publicidade

A União das Freguesias
de Lomar e Arcos
apoia o desporto e felicita o
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Braga

‘Os Músicos de Bremen’
na Casa da Juventude

COVID-19

A COMPANHIA de Teatro de Braga leva de novo o espectáculo ‘Os Músicos
de Bremen’, amanhã, ao Centro de Juventude. Há sessões às 11 e às 16 horas.

45,277
PORTUGAL

4245

21584
LISBOA
E VALE DO
TEJO

562
ALENTEJO

É com o espectáculo ‘Os Músicos de Bremen’ que a Companhia de Teatro de Braga regressa ao palco e convida o público a assistir

| Marta Amaral Caldeira |

O espectáculo ‘Os Músicos de
Bremen’ dos Irmãos Grimm está
de regresso ao palco do Centro
de Juventude de Braga, amanhã,
pela mão da Companhia de Teatro de Braga (CTB), que está
neste momento a celebrar os 40
anos de actividade. A peça é especialmente dirigida às famílias,
que são convidadas a divertir-se,
em segurança e com máscara,
neste espectáculo que vai ter
duas sessões, às 11 e às 16 horas.
‘Os músicos de Bremen’ “é um
espectáculo divertido, musical e
que aborda a questão intergeracional nas famílias” e foi precisamente com esta peça que a
CTB, dirigida por Rui Madeira,
retomou, este mês, a actividade
presencial ao público, desafiando mais novos e mais velhos a ir
ao teatro e a consumir Cultura.
O director da CTB defende que
a Cultura tem que manter-se activa, cumprindo as regras sanitárias impostas como o uso obrigatório de máscara, o distanciamento de lugares no público, a
higienização dos espaços, dos
guarda-roupa e adereços.

lll
Os ingressos para assistir
ao espectáculo podem ser
obtidos no local ou podem
ser reservados no endereço
ctb@ctb.pt.
A CTB e InvestBraga indicam
que o espectáculo “garante
todas as normas de
segurança em vigor
impostas pelas autoridades
de saúde e é obrigatório o
uso de máscara”.

§’As Troianas’

683
ALGARVE

No próximo dia 17

CTB regressa
ao Theatro Circo
com espectáculo
‘As Troianas’
A Companhia de Teatro de Braga
vai regressar ao grande palco do
Theatro Circo já no próximo dia 17,
com a peça ‘As Troianas’, de Eurípedes. O espectáculo teatral está
agendado para as 21.30 horas.
A peça é uma tragédia da cultura
clássica grega, que se assume como
um testemunho sobre a violência
contra mulheres e crianças.
O elenco conta com mais de 30 mulheres, entre as quais a jovem actriz
turca Yeliz Balim, que está neste
momento a trabalhar com a companhia bracarense.
Rui Madeira, director da CTB, promete surpreender com o espectáculo que terá novas sessões nos próximos dias 21, 22, 24, 28, 29 e 31.

CASOS SUSPEITOS
398,922 (+2,401)

O Ministério da Economia esclareceu ontem que o diploma relativo à retoma das actividades de
equipamentos de diversão publicado na quarta-feira abrange
apenas os carrosséis, sem permitir a abertura de espaços como
parques para crianças ou salões
de festa.
Todos estes espaços, a par da actividade de diversão itinerante,
foram encerrados na sequência
da pandemia de covid-19.

CENTRO

DR

30,049 (+335)

Portugal
Retoma de
equipamentos de
diversão abrange
apenas carrosséis

17957
NORTE

“Iniciámos a nossa actividade
pública com este espectáculo para crianças e famílias, que é, no
fundo, uma história de solidariedade”, destaca Rui Madeira,
convidando o público a voltar ao
teatro. A história deste espectáculo é baseada num conto popular e retrata um grupo de animais
domésticos, que depois de uma
vida de trabalho, são maltratados
pelos seus donos e decidem fugir para a cidade para formar
uma banda de música. Ao longo
da sua aventura vão partilhando
o seu espírito de entreajuda e
amizade.

RECUPERADOS

Casos Confirmados

+ 418 NOVOS CASOS

CULTURA

MORTES

1,644 (+13)

95

151

MADEIRA

AÇORES

12,309,722

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 154,521 NOVOS CASOS
EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
PERÚ

554,870

7,155,044

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

3,202,407
1,727,279
794,855
707,301
312,911

135,518
68,355
21,623
10,843
11,133

1,657,976
506,457
277,272
215,142
97,030

15,480
8,318
8,944
2,300
1,265

Marrocos
Prolongado estado de emergência até Agosto
O Governo de Marrocos decidiu prolongar o estado de emergência sanitária, que está em vigor desde meados de Março, por mais um mês, para
mitigar a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, ou seja, até ao dia 10 de Agosto.
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Maximinos e Francisco Sanches vão
avançar com o ensino da viola braguesa

SÃO OS PRIMEIROS agrupamentos a incluir a oferta do ensino da viola braguesa. Numa primeira fase as aulas serão ministradas
por monitores externos, mas os docentes vão receber formação para dar continuidade aos projectos.
VIOLA BRAGUESA
| Paula Maia |

O ensino da viola braguesa vai
arrancar oficialmente nos Agrupamentos de Escolas de Maximinos e Francisco Sanches já no
início do próximo ano lectivo. É
mais um impulso de grande relevo na promoção do ensino deste
típico instrumento regional, símbolo identitário da sua cultura, e
que está a ganhar muitos adeptos, essencialmente no seio da
juventude.
“Neste momento estamos a
preparar a formação para os professores de música destes dois
agrupamentos mas, se não estiverem preparados a tempo, as
aulas serão ministradas, numa
primeira fase, por monitores que
estão já integrados no projecto”,
revelou ao CM Abílio Vilaça,
presidente da Adere Minho, entidade que está a implementar um
projecto financiado pelo Norte
2020 resultante de uma candidatura apresentada pela câmara de
Braga através da Comunidade
Intermunicipal do Cávado com o
objectivo de promover o ensino
da viola braguesa nas escolas e
juntas de freguesia do concelho.
Abílio Vilaça adianta ainda que
também a EB 2,3 André Soares
manifestou interesse em abraçar
o projecto.
As aulas serão ministradas no
âmbito das actividades extracurriculares.
Para dar início ao projecto que arrancou com a organização
de cursos nas freguesias - a Adere Minho avançou com um curso
de formação de oito monitores,
seguindo-se um segundo, em
Setembro, que formará perto de
uma dezena que vão auxiliar na
disseminar o projecto pelo território concelhio.
Em declarações ao CM, Teresa
Barbosa, coordenadora TEIP nas
Escolas de Maximinos, confirmou que o ensino da viola braguesa vai integrar o Plano Anual
de Actividades do agrupamento
como mais uma estratégia de desenvolvimento e captação de

DR

Já com o ensino articulado da dança e da música inplementado, o agrupamento de Maximinos vai disponibilizar mais uma oferta para a integração dos alunos nas escolas

§nota
O reconhecimento

Certificação veio
garantir preservação
e autenticidade

A viola braguesa foi certificada em 2018 após
um longo processo burocrático. O processo iniciou-se em 2016, com o objectivo de preservar
e estimular o saber-fazer acumulado ao longo
de séculos por aqueles que produzem o instrumento. A primeira fase integrou um estudo
que demorou cerca de um ano e que incluiu visitas a todas as unidades produtivas, a par de
DR
contactos com investigadores e recolha de informação histórica.
Viola braguesa
Foi preciso mais de um ano para elaborar o caderno de especificações e aguardar a publicação em Diário da República que veio a acontecer em Fevereiro de 2018.
A certificação do instrumento de dez cordas, dispostas duas a duas, e que está muito presente nos ranchos folclóricos e
grupos etnográficos da região, constituiu um passo essencial para proteger e salvaguardar este instrumento identitário da cultura regional.
alunos. “Estamos abertos a iniciativas promotoras da literacia
em várias áreas”, diz a docente,
lembrando que o agrupamento

de Maximinos integra já o ensino articulado da dança e da música no sua oferta curricular,
sendo esta mais uma “oportuni-

dade” na área artística.
No início do ano lectivo serão
abertas inscrições para os alunos
interessados, estando ainda por

definir quais os graus de ensino.
“Penso que esta é uma oportunidade para as crianças que têm
competência para música, mas
de uma linha mais popular e tradicional”, continua a docente,
sublinhando ainda que estas são
iniciativas promotoras da inclusão.
Esta é apenas a fase embrião de
um projecto que se mostra mais
ambicioso no que ao ensino da
viola braguesa diz respeito. A intenção dos promotores é que ao
nível pedagógico se atinja patamares superiores, com a promoção de cursos de nível superior,
culminando com um curso de
especialização mais avançado,
através “de um centro de competências especializado” no ensino
de cordofones.
“Por isso estamos, com todo o
cuidado, a envolver as escolas e,
numa outra etapa, a UMinho na
estruturação dos cursos de níveis
superiores e cursos avançados
com vista a que a viola braguesa
seja ensinada também nos conservatórios”, diz.
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Formandos inscritos nos cursos
ultrapassam expectativas iniciais

SÃO QUARENTA E TRÊS os formandos inscritos no primeiro curso que arrancou esta semana na Sé. São Victor regista 37 inscrições. Até ao final do ano previa-se formar uma centena de tocadores, mas o número deverá ser largamente ultrapassado.
VIOLA BRAGUESA
| Paula Maia |

Foi na Junta da Sé onde se deu,
esta terça-feira, o pontapé de saída para um conjunto de cursos
de viola braguesa a ter lugar nas
juntas do concelho e que prevê
formar uma centena de tocadores até final do ano mas, de acordo com Abílio Vilaça, esse número deverá ser largamente
ultrapassado dado o elevado número de inscrições que as primeiras formações receberam.
Só na Junta da Sé estão inscritos 43 formandos, aos quais se
juntam mais 37 em S. Victor, cujas aulas terão lugar às terças e
quintas-feiras, no auditório da
junta. “Só nestas duas freguesias
temos 80 formandos, um número muito próximo do que tínhamos previsto atingir no final do
ano”, diz o presidente da Adere
Minho, dando conta que arrancará em breve um curso de formação também na freguesia de
S. Lázaro, tendo já as Uniões de
Junta de Freguesia de Ferreiros e
Gondizalves; Nogueira, Fraião e
Lamaçães e Real, Dume e Semelhe demonstrado o interesse em
acolher também a formação do
ensino da viola braguesa.
Numa primeira fase o projecto
previa que dez freguesias formassem dez alunos em cada
uma delas, mas o número será
certamente ultrapassado tendo
em conta a enorme procura que
os primeiros cursos estão a registar.
Abílio Vilaça sublinha o sucesso do projecto nesta fase de arranque e até a surpresa com o
facto. “Numa primeira aborda-

DR

Segundo curso de formação será na freguesia de São Victor. Apresentação teve lugar ontem

gem tentámos perceber qual era
o cenário da viola braguesa em
Braga e constatamos que existiam alguns músicos que estavam a tentar lançar a viola braguesa mas estavam com dificuldades em ter alunos”, diz o presidente da Adere Minho, indicando que apesar de ser um instrumento identitário da região
não há nenhuma escola de música do concelho que inclua o ensino da viola braguesa na sua
oferta.
A formação de tocadores ganhou, com este novo projecto,
uma nova dinâmica que promete
continuar até níveis superiores.
“Todos os dias recebemos
emails de pessoas que querem
aprender o instrumento”, garan-

lll
Dez turmas. Cem tocadores.
Dez concertos. Estes eram
os números que constavam
no projecto apresentado
à candidatura, mas que
deverão ser ultrapassados.
Garantidos estão os
concertos que decorrerão
no final de cada formação
e que permitirá aos
formandos colocar em
prática o que aprenderam.
te o responsável da Adere Minho, afirmando que no próximo
ano deverá ser necessário ampliar o número de turmas e os

número de freguesias. “Nessa altura já devemos ter também um
número suficiente de monitores
para responder a esse desafio”,
continua Abílio Vilaça.
O responsável adianta que nos
últimos dias os promotores do
projecto têm recebido pedidos
de inscrição vindos de outros
pontos do distrito e até fora dele,
nomeadamente de Famalicão,
Vila do Conde e Porto. “São pesoas que estão ligadas à música
e que pretendem fazer formação
cá. Vamos propor à câmara que
ofereça um curso a pessoas exteriores a Braga”, diz ainda a propósito o responsável da Adere
Minho, demonstrando o nível de
crescimento que o projecto está
a conhecer.

§nota
A meta
Braga com condições
para ter Biblioteca
Especializada
em Cordofones

Abílio Vilaça diz que mais do que
um museu, Braga tem condições
para criar uma biblioteca especializada em cordofones a nível mundial. “Braga tem condições para ser
a capital mundial dos cordofones”,
diz o presidente da Adere Minho,
aludindo ao ‘cluster’ de fabricantes
de cordofones que existe na região
que lhe confere uma estrutura técnica única.
Publicidade
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§cultura
Nos primeiros dias
Feira do Livro regista
mais de cinco mil
visitas
A Feira do Livro de Braga, que arrancou virtualmente na passada
sexta feira, conta com a visita de
mais de 5 mil pessoas. A este número juntam-se ainda 500 pessoas que assistiram, nestes primeiros seis dias, às várias sessões
do programa cultural promovido
pelo Município de Braga e pelo
mecenas do evento, dstgroup.
A programação cultural da 29.ª
edição conta com várias ‘Conversas em streaming’ com autores
nacionais e estrangeiros, passatempos, ofertas de livros e também iniciativas da responsabilidade do patrocinador principal,
há mais de 25 anos, dstgroup.
Nesta edição digital, e para o
mundo, é possível visitar entre livrarias, editoras e alfarrabistas,
20 expositores presentes na feira
através de um Virtual Tour, e adquirir diversos os produtos a partir da plataforma de vendas online, Dott, que conta com mais de
5.000 livros.
A viagem virtual pela feira iniciase numa street view das avenidas onde a feira tinha usualmente lugar e é nesse espaço que é
possível entrar em cada um dos
stands dos diferentes expositores
para consultar os seus catálogos
de livros. Nessa fase os visitantes
são direccionados para a loja online da Feira do Livro de Braga,
onde poderão efectuar todo o
processo de compra dos produtos
escolhidos.

‘Fibrenamics Green’ finalista
dos prémios Regiostars

PRÉMIOS da Comissão Europeia distinguem boas práticas apoiadas por fundos comunitários.
Plataforma da UMinho desenvolve produtos a partir de resíduos industriais, criando valor.
UMINHO

| Redacção/Lusa |

A plataforma ‘Fibrenamics
Green’, criada na Universidade
do Minho para desenvolvimento
de produtos aproveitando resíduos industriais, é um dos 25
projectos finalistas aos prémios
Regiostars 2020 da Comissão
Europeia, conhecidos ontem,
que distinguem boas práticas
apoiadas por fundos comunitários.
“Trata-se de um investimento
apoiado pelo programa regional
Norte 2020, no contexto dos incentivos para a transferência do
conhecimento científico e tecnológico”, explica em comunicado
a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N).
A entidade gestora do Norte
2020, e responsável pela candidatura do projecto aos prémios,
destaca o “trabalho em rede que
a plataforma dinamiza e que envolve as diferentes fases da criação de novos produtos – como o
design, a engenharia e a criatividade – a partir do aproveitamento de resíduos de várias indústrias do Norte de Portugal”.

DR

Inovação e sustentabilidade são as duas características que melhor definem o ‘Fibrenamics Green’

Desenvolvido pela Plataforma
Internacional ‘Fibrenamics’ da
Universidade do Minho, em parceria com o Centro para a Valorização de Resíduos, em Guimarães, o projecto agora finalista
tem como finalidade promover a
utilização de resíduos de várias
indústrias em novos produtos

inovadores, criando valor.
“A ‘Fibrenamics Green’ pretende agregar num espaço comum os vários ‘players’ de toda
a cadeia de valor do processo de
geração e valorização de resíduos, potencializando a transferência de conhecimento interdisciplinar e multissectorial, no

desenvolvimento dos produtos
com base em resíduos, impulsionados pelo conhecimento científico e tecnológico”, pode ler-se
na página da plataforma.
Para o Registars 2020, a 'Fibrenamics Green' concorre na categoria “Economia Circular para
uma Europa Verde”.

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

A partir da próxima semana

Priscos vai investir 75 mil euros
na repavimentação de várias vias
FREGUESIAS
| Redacção |

Arrancam já na próxima semana
as obras de repavimentação nas
Ruas Eng. Nuno Pereira, Rua do
Cidadãos, Rua João Paulo II,
Rua do Marco e Parque de Estacionamento do Jardim de Infância de Priscos.
Com um investimento aproximado de 75 mil euros, a empreitada realiza-se no âmbito de um
contrato interadministrativo com
o município de Braga.
O início da intervenção está

previsto para dia 15 e o prazo de
duração é de dez dias.
Os trabalhos incluem a repavimentação integral, trabalhos de
regularização da superfície e reperfilamento da faixa de rodagem, intervenção ao nível da estrutura betuminosa, pavimentação da camada de desgaste, realização de pintura de marca rodoviária longitudinal no eixo de
arruamento, para definir a faixa
de rodagem e delimitação fas
duas vias de circulação e colocação de sinalização horizontal.
Para Setembro está prevista

uma segunda fase da repavimentação que abrange as Ruas os
Abades, Várzea e Souto, com
um investimento “bastante significativo” por parte do município.
A junta de Priscos pede compreensão pelos constrangimentos provocados, nomeadamente
a supressão eventual da circulação do transporte público (linha
84 na Rua Eng. Nuno Pereira),
sublinhando que esta é uma intervenção “fundamental e estratégica” para a freguesia e para o
concelho.
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Eurodeputado diz que é preciso
“salvar o maior número de empresas”

JOSÉ MANUEL FERNANDES, eurodeputado, foi nomeado relator do novo Instrumento de Apoio à
Solvabilidade - um instrumento que mostra a “solidariedade” europeia e que promete ajudar empresas.
MINHO

| Marta Amaral Caldeira |

“Salvar o maior número possível
de empresas e empregos” - é este o propósito do eurodeputado
José Manuel Fernandes, que
acaba de ser nomeado relator do
Instrumento de Apoio à Solvabilidade, que promete ajudar a recapitalizar as empresas viáveis
com dificuldades financeiras devido ao impacto da pandemia
Covid-19.
O eurodeputado diz que “é necessário” que este novo instrumento esteja disponível o mais

“rapidamente” possível para salvar o maior número de empresas
em situação de fragilidade económica.
José Manuel Fernandes promete “trabalho intenso” no seio do
Parlamento Europeu neste Verão
com vista a que a proposta seja
votada em Plenário já no próximo mês de Setembro “permitindo que o apoio às empresas esteja disponível já em Outubro”.
Este novo instrumento de
apoio financeiro às empresas integra o pacote de medidas proposto pela Comissão Europeia
para a recuperação da economia

da União Europeia UE).
“Este instrumento é uma demonstração reforçada da solidariedade europeia e funciona como um mecanismo de correcção,
ajudando sobretudo os territórios que mais sofreram e que
mais dificuldade têm em aceder
a ajudas de Estado”, aponta o
eurodeputado que promete esforços no sentido de ver reforçados os 300 mil milhões de euros
estipulados.
As regiões e os sectores mais
afectados pela crise pandémica
terão “prioridade” no acesso a
estes apoios financeiros da UE.

DR

Eurodeputado José Manuel Fernandes é relator de instrumento que vai apoiar empresas

lll
“É muito urgente que o
governo de Portugal defina
quem é o ‘intermediário’
do Banco Europeu
de Investimento neste
instrumento. É fundamental
que o apoio chegue às PME”,
defende eurodeputado.

Publicidade

Município estende ‘Apoio Covid-19’ ao mês de Julho

Esposendenses têm direito a mais
um mês de isenções na factura da água
ESPOSENDE
| Redacção |

É mais um mês de apoio na factura da
água a que os esposendenses terão direito.
O Município de Esposende vai prolongar, por mais um mês, o apoio na factura
de Abastecimento de Água, Saneamento
e Resíduos às famílias e às empresas com
perda de rendimentos, por força da suspensão laboral ou do encerramento dos
estabelecimentos, devido à pandemia de
Covid-19.
O ‘Apoio Covid-19’ foi activado no
âmbito do Estado de Calamidade decretado pelo governo, com efeitos até ao final do mês de Junho, isentando de pagamento tanto as famílias beneficiárias da
tarifa social como as que perderam rendimentos, bem como as empresas, que gradualmente estão a retomar a normal actividade neste período.
“Atendendo ao actual contexto social e
económico, o Município de Espsoende
entendeu alargar ao mês de Julho o
‘Apoio Covid 19’”, informa fonte municipal.
Refira-se que a atribuição deste apoio
aos utilizadores domésticos e não domésticos foi feita mediante apresentação de
requerimento na empresa municipal Es-
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Esposendenses pagam menos na factura

posende Ambiente, disponível no portal
da empresa, requerimento esse que ainda
poderá ser submetido para a factura de
Julho, sendo que a data limite para a
apresentação é o próximo dia 15.
A Esposende Ambiente irá manter também a flexibilização dos prazos de pagamentos.
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Amares pretende “diminuir
casos de violência doméstica”

O GABINETE de Apoio à Vítima de Violência Doméstica é um projecto que acaba de arrancar nos paços
do concelho de Amares. Vereadora Cidália Abreu diz que será essencial para diminuir número de casos.
AMARES
DR

| Marta Amaral Caldeira |

Evento ‘Prado Day’ anima o comércio

Vila Verde

Comércio de Prado
dá descontos e
promete muita
animação
A segunda edição da iniciativa ‘Prado Day’ realiza-se já
amanhã e promete voltar a
‘mexer’ com o comércio da
Vila de Prado, Vila Verde.
Durante todo o dia, além dos
descontos e oportunidades nos
estabelecimentos aderentes,
vai decorrer um espectáculo
de circo ao ar livre da ‘Dreams
Magic Circus’, animação de
concertinas e uma exposição
de troféus de canoagem do
Clube Náutico de Prado e de
taekwondo e futebol do Grupo
Desportivo de Prado.
Hoje e amanhã, os cafés/restaurantes locais vão ter barraquinhas no largo de S. Sebastião.

Já está a funcionar o Gabinete de
Apoio à Vítima de Violência
Doméstica de Amares, que tem
atendimento todas as quartasfeiras. No arranque do projecto,
Cidália Abreu, vereadora da Acção Social do Município de
Amares, disse que o objectivo “é
tentar diminuir o número de casos”.
“Sabemos que não vamos fazer, como gostaríamos, que não
exista nenhum caso de violência
doméstica em Amares, mas se
conseguirmos diminuir o número de casos e fazer com que
aqueles que existem sejam tratados com o devido cuidado, respeito e encaminhamento para
que não tenhamos que assistir ao
número de vítimas mortais que,
diariamente, se registam em todo o país, ficaremos de coração
cheio”, disse Cidália Abreu.
A vereadora amarense afirmou,
ainda, que este é um “projecto
ambicioso”, mas que não se fica
só no contexto de atendimento,
já que se traduz também no en-

§Barcelos
Hoje

Exposição de pintores de todo o país
inaugurada na Galeria Municipal de Arte
A Galeria Municipal de Arte inaugura, hoje, a exposição de pintura ‘Doze
D’Arte’ - um colectivo de 12 pintores que se foram conhecendo através de diversas exposições individuais e colectivas de cada um dos seus elementos. A
mostra é inaugurada às 17 horas e, devido às restrições em termos de ocupação de espaços fechados, contará apenas com a presença da curadora da
exposição, Isabel Patim, de três artistas e da vereadora da Cultura, Armandina Saleiro.
A abertura ao público acontece amanhã, podendo a exposição de arte ser
visitada entre as 14 e as 18 horas, com a presença de artistas e visitas orientadas mediante inscrição.
Refira-se que esta exposição exibe ao público obras de pintores de Norte a
Sul do país, tais como Ana Camilo, Carlos Godinho, Carlos Saramago, Dila
Moniz, Luiz Morgadinho, Martinho Lima, Miguel Silva, Mutes, Paulo Sanches , Polen, Raf Cruz e Vitor Zapa. A curadoria fica a cargo de Isabel Patim.

DR

Vereadora da Acção Social da Câmara de Amares, Cidália Abreu, recebeu o conselho consultor e equipa técnica do gabinete de apoio

volvimento de várias entidades
parcerias que vão trabalhar em
rede para levar a cabo um trabalho de sensibilização e de prevenção e de promoção de comportamentos a adoptar com vista
a fazer face à violência doméstica”.
Este Gabiente de Apoio à Vítima de Violência Doméstica resulta do projecto ‘Chega Mais’,

com a tutela da Comissão Para a
Cidadania e Igualdade de Género e que tem a parceria da SOPRO ONGD - Solidariedade e
Promoção e os Municípios de
Amares, Terras de Bouro e Vila
Verde - que agora disponibilizam este serviço às suas populações, dando atendimento, apoio
e reencaminhamento de vítimas
de violência doméstica.

lll
O Gabinete de Apoio
à Vítima de Violência
Doméstica de Amares, com
sede nos paços do cocelho,
faz atendimento à quarta-feira, entre as 10 e as 16
horas. Devido à Covid é
necessário agendamento.

Município preparou programa ‘Férias de Verão’ para entreter os mais novos

Juventude barcelense com
‘mil e uma’ actividades de diversão
BARCELOS

| Marta Amaral Caldeira |

São muitas as actividades de lazer, cultura e diversão que o Município de Barcelos promove
durante este Verão para os mais
novos, famílias e ATL.
Até 14 de Agosto, crianças e
jovens dos 6 aos 16 anos, grupos, instituições e associações
do concelho podem participar no
projecto ‘Férias de Verão’ que
tem como objectivo proporcionar aos participantes uma enriquecedora experiência de índole

educativa, recreativa e lúdica,
visando a aprendizagem, a ocupação do tempo em lazer de qualidade e que desperte o interesse
dos participantes pelo convívio.
Na Biblioteca Municipal, o
programa proporciona aos mais
jovens um espaço de relação,
aprendizagem e novas experiências. Até ao final do mês, crianças dos 6 a 10 anos, poderão participar nas oficinas de leitura,
sessões de cinema, expressão
dramática, música e jogos. Para
as actividades de grupo haverá
hora do conto e sessão de cine-

ma.
Entre 14 de Julho e 7 de Agosto, a Galeria Municipal de Arte
propõe, visitas guiadas, pinturas
e criação de peças. As actividades individuais destinam-se a
crianças e jovens dos 10 aos 16
anos e nos ateliês de grupo podem participar crianças dos 6
aos 10 anos.
O Museu de Olaria propõe este
mês experiências como modelagem, decoração e criação de peças. Em Agosto há muitas actividades para fazer na Casa da
Juventude.
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Curtas-metragens ‘chamam’ jovens

PRIMEIRO CONCURSO de Curtas-Metragens: Vizela, Segredos de um Vale é promovido pela Câmara Municipal de Vizela com
o objectivo de desenvolver competências dos jovens e a interacção com a comunidade de forma criativa e contemporânea.
VIZELA

| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela
lança o 1.º Concurso de CurtasMetragens: Vizela, Segredos de
um Vale, uma iniciativa que pretende promover e exibir projectos audiovisuais, em formato de
curta-metragem. Os conteúdos
multimédia finais terão como referência Vizela em pelo menos
umas das suas dimensões.
“Esta iniciativa vai, por um la-

do, ao encontro da estratégia definida no Plano Estratégico de
Juventude de Vizela - Juventude
em Acção, onde se objectiva a
promoção de actividades que desenvolvam as competências dos
jovens, e que lhes possibilite
participar e interagir com a comunidade de forma criativa e
contemporânea”, justifica o Município de Vizela em comunicado.
Por outro lado, este projecto
“vai ao encontro da estratégia

municipal de desenvolvimento
de um sentido de identidade no
território de Vizela, com impacto para além das fronteiras do
município”, pode ler-se ainda na
mesma nota.
O 1.º Concurso de Curtas-Metragens: Vizela, Segredos de um
Vale destina-se a todas as pessoas entre os 14 e os 35 anos, residentes em Portugal, independentemente da sua nacionalidade.
O júri deste concurso é consti-

tuído por três elementos: uma
pessoa nomeada pelo Conselho
Municipal de Juventude de Vizela - António Magalhães, jovem
vizelense mestre na área audiovisual e amante da 7.ª arte; uma
pessoa da sociedade civil convidada pela organização - Diogo
Lopes, actor profissional com
uma carreira diversificada na televisão e no teatro; e ainda, em
representação do Município de
Vizela, Jorge Coelho, professor
e consultor na área do Turismo.

lll
Serão premiadas as três
melhores curtas-metragens
com 1.º prémio- 500 euros;
2.º prémio- 300 euros;
3.º prémio- 150 euros.
Haverá lugar a menção
honrosa, caso a qualidade
e a quantidade das curtas
a concurso seja muito
significativa.
Publicidade

§destaques
Vieira do Minho

António Cardoso reuniu com autarcas

DR

Reunião com autarcas do concelho de Vieira do Minho

O presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho reuniu com autarcas do
concelho. Este encontro mensal de trabalho, presidido por António Cardoso,
teve por objectivo debater e analisar vários assuntos de interesse para o concelho de Vieira do Minho.
A ordem do dia passou pela abordagem dos assuntos referentes aos protocolos e transferência para as juntas de freguesia, pelo Programa Municipal do
Voluntariado para as Florestas/Vieira Vigia+, plano de obras nas freguesias,
transportes públicos, e Kits de incêndio/prevenção de incêndios florestais.
A reunião serviu, ainda, para proceder à calendarização do roteiro de visita às
freguesias do concelho.

Fafe

‘Há Música na Arcada’ hoje e amanhã
O programa ‘Há Música na Arcada’, em Fafe, está de volta. Hoje, a partir das
21.30 horas, sobe ao palco o Grupo de Fados Água Viva. Amanhã, à mesma
hora, a banda The Pende promete animar os presentes.
Os espectáculos do evento ‘Há Música na Arcada’ realizam-se todos ao ar livre,
num espaço devidamente delimitado, no estrito cumprimento de todas as
medidas de segurança definidas pela Direcção Geral de Saúde para este tipo
de iniciativas. Com os lugares previamente sinalizados e com o respeito pelo
distanciamento físico obrigatório, este projecto dá palco aos artistas locais e
envolve nos bastidores muitas equipas de trabalho dedicadas profissionalmente à música.
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Famalicão

“Muito obrigado a todos os famalicenses”
DIA DA CIDADE de Famalicão ficou marcado, ontem, pela homenagem colectiva a todos os famalicenses pela “forma exemplar”
como reagiram à Covid-19. Esta medalha simbólica “é um reconhecimento, mas também um incentivo”, apelou o presidente.
FAMALICÃO

| Patrícia Sousa |

Em dia de festa, o Município de
Famalicão homenageou ontem
todos os famalicenses pela “forma exemplar” como souberam
reagir à pandemia Covid-19.
“Muito obrigado a todos os famalicenses. Cada um dos famalicenses é merecedor deste reconhecimento tal como todos
aqueles que já o foram no Dia da
Cidade”, justificou o presidente
da autarquia, Paulo Cunha, deixando a certeza: “os famalicenses superaram-se, estavam e estão preparados e eu estou seguro
que estamos em condições de
ser bem sucedidos”.
A cerimónia solene do Dia da
Cidade realizou-se, ontem ao final da tarde, na entrada principal
do Parque da Devesa, um dos
grandes cartões de visita da cidade, que passou a ser simbolicamente chamado de Praça da
Cidadania e passa também a ostentar o símbolo do concelho e a
palavra Famalicão em monobloco. “Esta foi uma das formas que
o Município de Famalicão encontrou para marcar o Dia da Cidade 2020, que se realizou este
ano em circunstâncias muito especiais com uma grande homenagem colectiva”, explicou Paulo Cunha.
O Parque da Devesa é, continuou o autarca, “um dos ícones,
uma referência da cidade e um
exemplo de cidadania e qualidade de vida” e o Município de Famalicão “quer fixar esta referência de cidadania, associando esta
praça a todos os famalicenses”.
Ainda no discurso da sessão
solene, o presidente referiu que
não quer que “a história apague
as referências, mas que perpetue
e memória e a forma como os famalicenses combateram a pandemia”. Não só os profissionais
de saúde, os bombeiros, os elementos de segurança e os serviços essenciais, mas também “todos os homens e mulheres que
em circunstâncias difíceis e pouco notadas” tiveram responsabilidade na forma como se lidou
com esta situação.
Este é um “sinal” da força da
comunidade “responsável e

DR

Entrada principal do Parque da Devesa passa a chamar-se simbolicamente Praça da Cidadania, que passa a ter também a palavra Famalicão em monobloco

lll
“Os famalicenses deram
e estão a dar uma resposta
exemplar, não só ao nível
profissional, mas também
ao nível pessoal, pela forma
como as pessoas souberam
recolher-se ao
confinamento familiar
e sabem acatar as regras
da Direcção Geral de Saúde,
ajudando desta forma
a combater a propagação
da Covid 19.”

Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

cúmplice”, que o concelho tem
sabido construir.
O presidente admitiu ainda que
“o muito que já se fez por uma
verdadeira comunidade está a
gerar frutos”. Mas Paulo Cunha
deixou o apelo: “há muito mais a
fazer, todos percebemos que só
apostando nas qualificações profissionais, nas competências cidadãs, na criação dos laços comunitários e nos climas de
compromisso e de cumplicidade

DR

Presidente Paulo Cunha reconheceu e incentivou todos os famalicenses

ao nível da freguesia, da rua, do
bairro e do próprio prédio é que
nós ficamos mais qualificados,
com melhores condições e melhores preparados até para lidar
com circunstâncias impensáveis”.

Por isso, o Município de Famalicão decidiu “e bem”, este ano,
reconhecer todos os famalicenses no Dia da Cidade. “Sinto um
enorme orgulho em cada homem
e em cada mulher, independentemente da faixa etária, profis-

são ou freguesia onde mora, estuda ou trabalha, é merecedor
desta distinção tal como foram
todos os famalicenses distinguidos até hoje”, assumiu Paulo
Cunha, confirmando que este reconhecimento “é da mais elementar justiça”.
Esta situação pandémica
“aconteceu, está a acontecer e
vai, lamentavelmente, continuar
a acontecer” o que “reforça ainda mais esta condecoração” a
cada um dos famalicenses.
Paulo Cunha apelou, entretanto, que esta condecoração é um
reconhecimento, mas também
um incentivo. “Esta medalha
que cada um dos famalicenses
vai ter ao peito simbolicamente
é o reconhecimento pelo trabalho realizado, mas também um
estímulo para o que ainda há-de
vir. Muito obrigado e continuem
com esta forma de estar, ser e fazer”, pediu o presidente. Paulo
Cunha foi mais longe: “sintamse convocados a continuar a fazer o que fizeram até agora uma
vez que as circunstâncias ainda
não acabaram e fazem, lamentavelmente, parte dos nossos
dias”.
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Guimarães

Ministra elogia visão integrada
do desenvolvimento do concelho

Delfina Soares, e da presidente
do IPCA, Maria José Fernandes,
fez questão de começar a visita
pela Zona de Couros, uma “nova
centralidade” que se pretende
construir com base na recuperação e refuncionalização do edificado e na preservação do património industrial, e que tem
vindo a ser alvo de um processo
de candidatura a Património
Cultural da Humanidade.
Domingos Bragança adiantou
ainda que alguns dos projectos e
equipamentos que foram dados a
conhecer durante a visita serão,
brevemente, uma realidade.
À refuncionalização do Teatro
Jordão e da Garagem Avenida,
que albergará a Escola de Artes
Performativas e Visuais da UMinho e o Conservatório de Guimarães, juntar-se-á a da EscolaHotel do IPCA, já com o projecto concluído e que, brevemente,
verá o concurso para a sua obra a
ser lançado.

APÓS VISITAR vários equipamentos e conhecer os projectos futuros, a ministra da Coesão Territorial
referiu sentir-se “inspirada pela visão estratégica de desenvolvimento do concelho” de Guimarães.
GUIMARÃES
| Redacção |

Após uma visita a vários equipamentos do concelho de Guimarães, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa mostrou-se “surpreendida e inspirada pelo projecto de desenvolvimento do território”.
Durante a visita, a ministra conheceu o plano de desenvolvimento do território que, durante
os anos mais próximos, tem como objectivo colocar em prática
uma visão de desenvolvimento
centrada na digitalização da economia, com forte ligação ao centros de saber, no reskilling eupskilling dos recursos humanos,
no empoderamento dos cidadãos
através da ciência e do conhecimento, nas ligações da cultura às
várias dimensões da sociedade,
no desenvolvimento sustentável
e na coesão territorial.
Ana Abrunhosa classificou a
cooperação entre o Município de
Guimarães, a Universidade do
Minho (UMinho), o Instituto
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Ministra da Coesão Teritorial, Ana Abrunhosa, visitou Guimarães

Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) e o tecido empresarial
como um “casamento feliz” que
é exemplo para todo o país, pois
evidencia os méritos de como
ciência, conhe- cimento e criatividade podem concorrer para a

qualidade de vida, para uma
reindustrialização de base tecnológica e digital e para o futuro
dos territórios.
Já o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que se fez acom-

Na iniciativa Intelligente Cities Challenge

Comissão Europeia define Guimarães
como uma das 100 Cidades Inteligentes
GUIMARÃES
| Redacção |

Guimarães foi seleccionada para
participar no desafio das Cidades Digitais, em 2018, pela Comissão Europeia, convidando-a
a tornar-se mais verde, mais social e mais inteligente. Em 2020
recebeu a distinção das ‘100 Cidades Inteligentes’ através da
iniciativa Intelligent Cities Challenge (ICC).
O ICC é uma iniciativa da Comissão Europeia que sucede ao
Digital Cities Challenge e visou
ajudar 41 cidades europeias a
transformar as suas políticas digitais.

Este novo desafio despertou
manifestações de interesse de
mais de 192 cidades de 20 países
da União Europeia e Reino Unido, com o objectivo de dar a
“oportunidade única” a 100 cidades a juntarem-se numa comunidade inteligente.
“O objectivo é partilhar experiências e fomentar a utilização
de soluções tecnológicas avançadas, para as orientar na direcção de um crescimento sustentável e inteligente, apoiando os
seus centros urbanos nos domínios da sustentabilidade ambiental e da melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos através de
programas especializados e per-

sonalizados durante 30 meses”,
explica o Município de Guimarães numa nota enviada às redacções.
De destacar que Guimarães integra assim o rol das 88 cidades
seleccionadas, que desenvolverão estratégias de inteligência
urbana através da “promoção da
implementação de soluções
adaptadas à singularidade da cidade e que visem a redução de
emissões de gases com efeito de
estufa, a criação de novas oportunidades para os cidadãos, a
sustentabilidade, a responsabilidade social e a melhoria da qualidade de vida”, acrescenta ainda
o Município de Guimarães.

panhar do reitor da UMinho, Rui
Vieira de Castro, do presidente
executivo do Gabinete de Crise
e da Transição Económica, António Cunha, do presidente da
CCDR-N, Fernando de Sousa,
da directora da UNU-EGOV,

lll
Presidente da câmara
municipal, Guimarães,
Domingos Bragança, deu
ainda a conhecer a intenção
da autarquia negociar
a aquisição de mais espaço
na Fábrica do Alto, para
ampliar os cerca de cinco
mil m2 já assegurados
para o Digital Center.

§Guimarães
Mercado Municipal e Feira Retalhista

Isenção de taxas de ocupação
até ao final do ano
A Câmara Municipal de Guimarães deliberou a isenção de pagamento das
taxas da Feira Retalhista de Guimarães e do Mercado Municipal até ao final
do ano. Esta medida visa apoiar os comerciantes, na retoma da sua economia em época de contingência no âmbito da prevenção à pandemia Covid19.
Segundo as estatísticas oficiais disponíveis na presente data, o surto epidémico aparenta estar controlado. Contudo, a pandemia provocou uma disrupção do tecido económico e do emprego cujos efeitos apenas agora se começam a sentir em toda a sua amplitude, pelo que se torna indispensável
que tais medidas se prolonguem no tempo, como forma de mitigar as dificuldades actualmente sentidas pelas famílias e pelas empresas radicadas
no concelho.
O Município de Guimarães já tinha aprovado diversas medidas excepcionais
e temporárias de apoio às famílias, às empresas e ao emprego como resposta à situação epidemiológica provocada pela Covid-19, assumindo igualmente medidas de apoio ao comércio, restauração/bebidas e similares e
empreendimentos turísticos, cujos efeitos perduram até ao final do corrente
ano.
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§Arcos de Valdevez
Alta tensão

‘Linha Dupla Ponte de Lima-Fonte Fria’
em consulta pública
Está em ‘inquérito público’ o projecto ‘Linha Dupla Ponte de Lima - Fonte
Fria, troço português, a 400 kV - AIA 3295’, no âmbito do pedido de licenciamento ambiental para passagem desta Linha de Muito Alta Tensão, indica fonte do Município de Arcos de Valdevez.
Note-se que ao nível do concelho arcuense, o projecto abrange 18 freguesias e apresenta dois traçados alternativos da passagem, nomeadamente
uma na área poente e outra na área nascente do território, atravessando
as freguesias de Gondoriz, União de Freguesias de Vilela, Sã Cosme e São
Damião e Sá, União de Freguesias de Eiras e Mei, Padroso, União de Freguesias de Portela e Extremo, União de Freguesias de Álvora e Loureda,
Cabreiro, Sistelo, Miranda, União de Freguesias de São Jorge e Ermelo, Vale, Couto, Senharei, Rio de Moinhos, União de Freguesias de Grade e Carralcova, Sabadim e Ázere.
Os interessados em dar os seus contributos poderão fazê-lo até ao próximo dia 24.

Língua Portuguesa

Município doa livros à cidade de Maputo
O Município de Arcos de Valdevez lançou a iniciativa ‘Unidos pela Língua
Portuguesa’, com o objectivo de oferecer à cidade de Maputo livros actuais, focando uma grande diversidade de temáticas, contando com o
apoio de instituições, editoras e das famílias arcuenses. O projecto aconteceu na sequência de a Comunidade de Países de Língua Portuguesa ter
celebrado recentemente, pela primeira vez, o Dia da Língua Portuguesa.

Em duas campanhas municipais

Caminha estereliza 250
animais de companhia
CAMINHA

| Redacção |

As duas campanhas lançadas
pela Câmara de Caminha já
permitiram esterilizar cerca de
duas centenas e meia de animais de companhia, cães e gatos.
Relativamente à campanha

CED (captura, esterilização e
devolução), realizada em conjunto com a Associação Selva
dos Animais Domésticos, visa
essencialmente os gatos silvestres e as colónias.
No âmbito da CED contabilizam-se 159 fêmeas esterilizadas e mais 64 machos, também
esterilizados.

A partir do próximo dia 13

Autarquia cerveirense
apresenta PDM à população

Limianos fintam pandemia
com espectáculos no Verão

SÃO 32 espectáculos em 32 dias de um programa de animação que promete
agitar o Verão. ‘Ponte de Lima é uma Surpresa’ vai surpreender o público.
PONTE DE LIMA

| Marta Amaral Caldeira |

Ponte de Lima promete que este
este Verão vai ser uma verdadeira ‘Surpresa’ com 32 dias seguidos de ‘festa’ e ao som da música, dança, teatro, circo contemporâneo e muito mais, num programa veraneio agendado pelo
município liderado por Victor
Mendes. O evento ‘Ponte de Lima é uma Surpresa’ arranca na
próxima terça-feira à noite para
fintar a pandemia.
Ao todo serão 32 dias de animação com espectáculos de variedades a ter como palco a Praça do Pavilhão de Feiras e
exposições de Ponte de Lima, na
Expolima.
O público é convidado a assitir
com o máximo de segurança, garante a organização do evento, a
cargo do Município de Ponte de
Lima, que tem preparados 300
lugares sentados.
O evento pode “servir de
exemplo” a outras iniciativas em
Ponte de Lima ou noutros municípios, no decurso da fase de mitigação da pandemia, indica fonte municipal.
Os espectáculos são destinados
a todas as idades, com entradas

| Redacção |

A equipa técnica responsável
pela 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Cerveira vai
percorrer, nos próximos dias,
todas as freguesias do concelho
para apresentar as regras e auscultar e esclarecer dúvidas.
As primeiras reuniões realizam-se no dia 13 em Sapardos

(15.30 horas), Candemil e Gondar (17 horas), e Mentrestido
(18.30 horas).
No dia 14 seguinte decorrem
em Campos e Vila Meã (JF
Campos - 14 horas), Vila Nova
de Cerveira e Lovelhe (15.30
horas), Reboreda e Nogueira
(JF Reboreda - 17 horas) e Loivo (18.30 horas) e dia 15, em
Gondarém e Sopo e dia 20 em
Cornes e Covas.

gratuitas, mas com bilhetes obrigatórios.
As datas de cada espectáculo
só serão divulgadas com quatro
ou cinco dias de antecedência,
motivando a procura e a atractividade por Ponte de Lima da
parte de visitantes e turistas, mas
de modo a evitar aglomerações.

Os bilhetes poderão ser levantados respecivamente nos dias
correspondentes à realização de
cada espectáculo, no máximo de
dois por pessoa, na bilheteira do
Teatro Diogo Bernardes, de segunda a sexta-feira, ou no próprio dia no recinto, a partir das
20 horas.

lll
Dia 14 - Rogério Charraz & Os Irrevogáveis
Dia 15 - Still Life
Dias 16 e 17 - Espectáculos de Circo Contemporâneo
Dia 18 - Rui David

Antetitulo

Aquamuseu do Rio Minho celebra
15 anos com o ‘Carocho’ e exposição
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

VILA NOVA DE CERVEIRA

DR

Victor Mendes, presidente da Câmara de Ponte de Lima

O Aquamuseu do Rio Minho,
em Vila Nova de Cerveira, celebra 15 anos de actividade. O
Município festeja a data de forma simbólica, num programa
que arranca hoje, às 10.30 horas,
com a inauguração de uma exposição e uma homenagem ao
barco ‘Carocho’, com um exemplar que pode ser apreciado ‘in
loco’.

Com um comprimento entre os
6 e os 8 metros, o ‘Carocho’ navegava na zona de influência da
maré, mas podia chegar a Monção-Salvaterra do Miño.
Para amanhã está prevista a divulgação do vídeo promocional
do Aquamuseu do rio Minho nas
suas plataformas digitais, de forma a impulsionar a posição deste museu além-fronteiras de Portugal e Espanha, onde o seu
trabalho na área da investigação
e na vertente lúdico-pedagógica

já é sobejamente reconhecida,
procurando alcançar diversos
públicos e mais parcerias.
Já no domingo, estão previstas
entradas livres no Aquamuseu
no período entre as 10 e as 12.30
horas e entre as 14 e as 18 horas.
Respeitando as recomendações
e directrizes de saúde pública, os
interessados podem desfrutar de
uma visita em contexto familiar
aos espaços de maior relevância
como o Aquário, o Lontrário e o
Museu de Pescas.
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Desporto

“TRANQUILOS, MAS CONSCIENTES
DAQUILO QUE TEMOS QUE FAZER”
VÍTOR OLIVEIRA promete apresentar em campo uma equipa capaz de lutar pelo triunfo em casa
do Vitória SC, adversário que considera complicado, mas aponta à conquista de um bom resultado.
31.ª JORNADA

| Carlos Costinha Sousa |

“Será um Gil Vicente mais tranquilo, mas consciente das suas
capacidades, em crescendo e que
quer dar a melhor resposta e fazer um resultado positivo, porque apesar de estar com algum
conforto, matematicamente ainda não está resolvido”. O resumo perfeito da antevisão que Vítor Oliveira fez, ontem, da
partida desta tarde, às 17 horas,
entre Vitória SC e Gil Vicente,
da 31.ª jornada da I Liga.

O experiente treinador admitiu
que o adversário tem grande
qualidade, mas avisou que já se
apresentou mais forte nesta edição do campeonato e que foi
uma das equipas afectadas pela
pandemia. Mesmo assim, há que
enfrentar este adversário como
qualquer outro, ou seja, com toda a seriedade e com vontade de
conquistar um resultado positivo. “Vamos encarar este jogo
com optimismo, mas sabemos as
dificuldades que vamos encontrar. O Guimarães é sem dúvida
uma das boas equipas deste

campeonato. Também foi afectada pela pandemia, estava num
bom momento de forma quando
aconteceu. Tem muita qualidade. É um adversário difícil na
sua casa”, afirmou o técnico,
lembrando ainda que os barcelenses têm que continuar a somar pontos para garantirem de
forma definitiva a manutenção.
Vítor Oliveira abordou ainda o
facto de não poder contar, para
este dérbi minhoto no Estádio D.
Afonso Henriques, com o avançado brasileiro Sandro Lima melhor marcador dos gilistas

nesta edição do campeonato que viu o quinto cartão amarelo
na última partida e, como tal, terá que cumprir um jogo de castigo. O técnico lembrou que, apesar do plantel estar um pouco
limitado, tem soluções para colmatar essa ausência: “vamos levar apenas 18 jogadores para
banco, é verdade que estamos algo limitados. Mas sabemos que
o Hugo [Vieira] vai dar a resposta que precisamos. É um jogador
com qualidade, com experiência, que tem trabalhado muito
bem e que dá garantias”.

+ Vitória SC
Em Guimarães e à margem
da preparação do duelo
desta tarde, o Vitória SC
confirmou a saída do jovem guarda-redes Miguel
Silva para o APOEL do Chipre, revelando pormenores do negócio.
Na transferência, o emblema vitoriano conserva a
esmagadora maioria dos
direitos económicos do
jogador, num total de
62,50%, percentagem a
que terá direito numa
futura transacção.
Ainda no mercado, o avançado brasileiro Davidson
continua a chamar a atenção no estrangeiro, com
clubes norte-americanos
na corrida pelo jogador.
Publicidade

MORADIA GEMINADA T4 NOVA - BRAGA
2 Pisos, Excelentes Áreas,
Possibilidade de Escolha de Acabamentos.
Construção de Qualidade!

295.000 €

Ref. 5988
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§mercado

“Luta intensa para tentar
recuperar o terceiro lugar”

Época 2020/2021
Bruno Viana tem vários
clubes interessados

ARTUR JORGE promete uma equipa de combate e com determinação em conquistar o triunfo sobre
o Paços de Ferreira, de maneira continuar na batalha pela conquista do pódio.
31.ª JORNADA

| Carlos Costinha Sousa |

Os sócios e adeptos bracarense
podem contar com uma equipa
pronta para lutar, até ao fim, pela
conquista do terceiro lugar da tabela classificativa da I Liga. Esta
é a promessa deixada, ontem,
pelo treinador Artur Jorge, na
antevisão ao jogo de hoje, em
casa do Paços de Ferreira, a contar para a 31.ª jornada da I Liga.
Na antevisão à partida, o técnico alertou para a qualidade do
adversário que tem um dos melhores registos competitivos,
nesta retoma do campeonato
após a paragem motivada pela
pandemia de Covid-19. “O Paços de Ferreira tem um dos melhores registos nesta altura pós-retoma, naturalmente que isso
vem aumentar o nosso estado de
prontidão e alerta. O futebol é o
momento, este adversário tem
feito uma boa performance apesar da classificação e olhar para
o bom momento que atravessa é
um dos fatores que levamos em
conta. Esperamos um adversário
que nos vai trazer dificuldades e
estamos preparados para elas
também”, referiu o treinador que
logo acrescentou que, apesar da
equipa estar alerta, também está
pronta para se manter na luta pelo objectivo que tem para esta
temporada - a conquista do terceiro lugar - e que considera que
vai ser intensa: “Existe um consolidar de objectivos, na semana
passada conseguimos aproximar-nos e reduzir a diferença para o terceiro lugar para três pontos aumentando, ao mesmo tempo, a folga para o quinto classificado. Há duas jornadas estávamos separados por cinco pontos
e com apenas mais três face ao
adversário que segue abaixo,
agora é o inverso. Vamos ter
uma luta intensa para tentar recuperar o terceiro lugar”.
Artur Jorge está no comando
do SC Braga de forma interina.
Tem noção de que não vai ter
grande tempo para treinar e ten-

SCB

À margem da preparação da equipa para o duelo de hoje frente ao
Paços de Ferreira, Bruno Viana continua a estar nas ‘bocas do mundo’
no que diz respeito ao mercado de
transferências. O defesa central
brasileiro é um dos jogadores dos
Guerreiros do Minho que tem feito
palpitar o mercado, com vários clubes estrangeiros a manterem-se na
perseguição ao jogador que viu o
SC Braga rejeitar já uma proposta
do Flamengo de Jorge Jesus, no valor de 7,5 milhões de euros por metade do seu passe.
O jogador tem contrato até 2023 e
uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros: não há perspectivas
de esse valor vir a ser atingido, mas
a SAD bracarense espera chegar
pelo menos aos 20. Mesmo com estes valores, várias equipas parecem
interessadas e as propostas podem
estar a caminho.
Os italianos da Lazio há muito que
têm acompanhado a carreira do jogador de 25 anos e devem avançar
com proposta, até porque podem
vir a ter a concorrência do AC Milão,
mas também de equipas inglesas
como Wolverhampton e Watford.

Artur Jorge promete um SC Braga intenso na luta pela conquista do terceiro lugar da I Liga

tar incutir as suas ideias, não
pretende mudar muito, mas quer
implementar algumas dinâmicas
diferentes que, acredita, que estão a ficar mais fluídas, face
também aos dias de trabalho que
a equipa teve, na preparação para esta partida da 31.ª jornada.
Apesar de o tempo de trabalho
ser curto, Artur Jorge acredita
que há já algumas ideias que estão a ser apreendidas pelos jogadores e que isso vai permitindo
também que a equipa se apresente mais tranquila e mais livre
dentro de campo. “A equipa está
mais solta, mais fluída nas dinâmicas e isso consegue-se com
ajuda dos resultados, que são
fundamentais para essa libertação. Perceber o que é pedido é
um ponto fundamental para trabalhar com os atletas, para que
tenham a dedicação que queremos e sintam prazer no que estão a fazer. Isso torna-se mais fácil com a conquista dos três
pontos”, finalizou o técnico.
O SC Braga entra hoje em acção, a partir das 21.30 horas, em
casa do Paços de Ferreira, numa
partida que será arbitrada por
Carlos Xistra.

§convocados
Após cumprirem castigo

Ricardo Esgaio
e Fransérgio
de regresso

Artur Jorge convocou ontem Ricardo Esgaio e Fransérgio para a deslocação de hoje a Paços de Ferreira,
em duelo da 31.ª jornada da I Liga,
mas não pode contar com Rolando.
O duo ficou de fora da última ronda
DR
(vitória caseira, 4-0, sobre o Desportivo das Aves) por estar castiga- Esgaio regressa aos convocados
do e está de volta aos eleitos arsenalistas, ao contrário de Rolando, que, pelo mesmo motivo, também tinha
falhado a partida com os avenses. O defesa central internacional português,
com um problema no adutor esquerdo, juntou-se agora a Sequeira e Tormena no lote de indisponíveis por lesão.
Diogo Viana, titular na jornada anterior, não foi sequer convocado para defrontar os pacenses, enquanto os jovens Fabiano e Sanca repetem a chamada, ao contrário de Samuel Costa, outra das saídas.
A lista dos 21 convocados por Artur Jorge para o duelo de hoje:
Guarda-redes - Matheus, Eduardo e Tiago Sá.
Defesas - Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana, Bruno
Wilson, Raul Silva.
Médios - André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.
Avançados - Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e
Galeno.

+ P. Ferreira
Pepa disse ontem querer
dar continuidade ao bom
momento do Paços de Ferreira e vencer “um SC Braga fortíssimo”, mostrando-se convicto de “um grande espetáculo” na 31.ª jornada da I Liga.
Na antevisão à partida, o
técnico pacense disse encarar a recepção ao SC Braga como mais um jogo, o
primeiro de quatro que
faltam disputar, retirando-lhe o peso de uma eventual decisão em matéria
de permanência, lembrando que do outro lado vai
estar “uma grande equipa,
com individualidades acima da média”. “Já no jogo
lá, que ganhámos 1-0, tínha-mos reconhecido que
é um dos melhores plantéis”.

45.º S. PAIO D’ARCOS FC
ANIVERSÁRIO

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 10 de Julho de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Campo é prenda desejada
S. Paio d’Arcos FC
está em festa pelo
45.º aniversário do clube.
Emblemático emblema da
cidade é um dos históricos
da AF Braga. Grande
desejo do presidente
Manuel Rocha é ver
desbloqueada a questão
do campo de jogos.
ão 45 anos de história. O S. Paio
d’Arcos está em festa pelo aniversário do clube, este ano assinalado de forma mais simples
devido à pandemia da Covid-19.
Em tempo de celebrações, o presidente do
clube Manuel Rocha expressa o principal
desejo: ver resolvida a questão do campo
de futebol e uma maior união da freguesia
ao clube.
“O que pretendia era que as pessoas de
São Paio d’Arcos se unissem em torno do
clube. São 45 anos de história, alguns
desses anos vividos e passados com muitas dificuldades. Sinto que a freguesia devia apoiar mais um bocado o clube”, confessou o dirigente, que se vai manter mais
um ano na presidência, após um impasse
directivo por falta de listas candidatas à
Comissão Administrativa.
Manuel Rocha já decidiu continuar mais
um mandato à frente dos destinos do clube, sobretudo “para que veja cumprida a
promessa do campo”.
“Vamos para a quinta época consecutiva
na Pró-Nacional da AF Braga, é um feito
para um clube pequeno e com as nossas
dimensões, por isso, quero dar continui-

S

História

Fundado a 6 de Julho de 1975, o S. Paio
d’Arcos FC é um dos emblemáticos clubes
da Associação de Futebol de Braga. Equipa
sénior vai para a quinta época consecutiva
no principal escalão distrital - a Pró-Nacional - e entre as conquistas está o
campeonato da II Divisão Distrital e a
subida de divisão, em 1989/90, e o título de
campeões da Divisão de Honra, em
2015/16. Na temporada 2017/18, o clube
conquistou o Troféu Fair-Play, instituído
pelo Correio do Minho e Antena Minho.

Actualidade

Actualmente, o S. Paio d’Arcos conta com
uma equipa sénior - que terá Hugo Xavier
novamente no comando técnico - no
principal escalão distrital da AF Braga e vai
ter uma novidade na próxima temporada
2020/21: a criação de uma equipa de
juniores, que está a ser formada pelo
treinador Rui Machado. A formação é um
dos desejos do presidente Manuel Rocha,
mas, enquanto a questão do alargamento
do campo de jogos não for resolvida,
projecto não avança.

Publicidade

A União das Freguesias
de Lomar e Arcos
apoia o desporto e felicita o

S. Paio d´Arcos FC
pelo seu aniversário

dade ao trabalho e fazer com que a promessa do presidente da câmara municipal
em fazer obras no nosso campo não caia
no esquecimento. Espero que seja conseguido neste próximo mandato”, sublinhou
Manuel Rocha, lembrando as dificuldades de “andar sempre com a casa às costas”, uma vez que o campo do Parque de
Jogos de S. Paio d’Arcos não tem as medidas exigidas para a competição.
“É muito sacrifício. Espero que a câmara resolva o problema o mais rápido possível, porque caso contrário começo a ver
o futuro do S. Paio d’Arcos um pouco
sombrio”, frisou.
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Manuel Rocha,
presidente do S. Paio
d’Arcos, revela que não
vão jogar em Gondizalves
na próxima época.
Lomarense seria a solução.
grande batalha da direcção do
S. Paio d’Arcos é o campo de
jogos. O Campo das Covinhas
não tem as medidas exigidas
para a competição na Pró-Nacional da AF Braga, o que tem obrigado a
equipa a andar com a casa às costas nos
últimos anos em que disputa o escalão
máximo distrital. Nas últimas épocas, o
clube jogou em Gondizalves, mas para a
próxima temporada 2020/21 vão ter de
encontrar nova casa emprestada.
“É um trabalho semanal muito duro. Este ano, em Gondizalves não vamos jogar
de certeza, porque as condições dos balneários são péssimas, as equipas adversárias queixavam-se e íamos sempre sensibilizando para o assunto, mas não é fácil
encontrar um campo com as medidas para
se jogar na Pró-Nacional. Ainda não sabemos onde vamos jogar”, alertou o dirigente, dando conta de uma audiência com
a vice-presidente da autarquia bracarense
e vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, para tentar solucionar o problema.
“Prometeu que nos ia ajudar”, acrescentou.
A solução passa pelo campo de jogos do
vizinho Lomarense: “não faz sentido estarmos numa União de Freguesias [Lomar e Arcos] e não usarmos o campo. A
nossa meta passa por jogarmos lá, seria o

A

“Ainda não sabemos
onde vamos jogar”
ideal até pela União de Freguesias, pelas
condições que são excelentes e pela proximidade”, sublinhou, revelando que
existe um entrave por parte da direcção
do Lomarense, que não aceita, “porque
dizem que, em tempos, não na minha presidência, o clube não se portou bem”.
“Vamos ver se a vereadora Sameiro Araújo nos ajuda a desbloquear o processo,
porque, ano após ano, é cada vez mais difícil, são muitas as dificuldades para uma
equipa que não tem campo próprio”.
O sonho das obras de remodelação do
Campo das Covinhas é já antigo e, segundo Manuel Rocha, já foi deixada a promessa por parte do presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio.
“O S. Paio d’Arcos merece ser igual a
todos os outros clubes a quem a câmara
ajuda e a nós não ajuda em nada. Há quatro anos, nas últimas eleições, o presidente Ricardo Rio disse que a obra prioritária
na freguesia era o alargamento do campo.
Já voltei a ter uma conversa com ele e garante que a promessa se mantém e que a
vai cumprir. Mas devo ser a única pessoa
que ainda acredita. Vamos esperar para
ver, mas cada vez é mais difícil. É por isso que apelamos a uma maior sensibilidade para resolvermos o problema que se
arrasta há anos”, apelou o dirigente.

Publicidade
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“S. Paio d’Arcos comigo
não vai fechar as portas”
stá resolvido o impasse directivo
no S. Paio D’Arcos FC. Depois
de duas Assembleias Gerais inconclusivas, hoje haverá nova
reunião onde Manuel Rocha
anunciará que continua na presidência do
clube por mais um ano.
“Os sócios e os directores incentivaram-me a continuar. O S. Paio d’Arcos comigo não vai fechar as portas, mas era bom
que aparecesse gente nova para o clube.
Vou assumir mais um ano e está acertado
que vou continuar, como não apareceu
ninguém para formar lista decidi continuar, porque o clube não pode fechar as
portas.
O que me motivou é também o facto de
irmos para a quinta época consecutiva na
Pró-Nacional, o que é um feito para um
clube das nossas dimensões, e quero que
a promessa das obras do nosso campo não
caia no esquecimento”, revelou o dirigente, que está na liderança do clube desde
2016.
Manuel Rocha vai, assim, para o quinto
mandato na presidência da Comissão Administrativa, mas tem toda uma vida ligada ao clube. Faz parte desde a fundação,
em 1975, na altura como atleta: “era muito jovem, a fazer 17 anos. Jogava a médio
na primeira equipa sénior”, recordou o
sócio número três.
“O início do S. Paio d’Arcos FC não foi

E

nada fácil, nós os atletas pagávamos uma
quota semanal para comprarmos os primeiros equipamentos pagos por nós, fizemos festas de Verão em diversos lugares
da freguesia e pedimos até uma pequena
ajuda à junta de freguesia e fomos pintar
o cemitério para que se pudesse justificar
esse apoio”, contou Manuel Rocha, que
esteve depois na Suíça emigrado, mas
nunca deixou “de ajudar o clube”.
Entre as memórias dos 45 anos de vida
do clube bracarense, está a época
1994/95, “quando pela primeira vez fizemos uma equipa de camadas jovens, juve-

nis”: “era uma equipa com muito valor,
com jogadores como o Pedro Duarte, actual treinador, o Saviola, o Beck, jogadores com percursos no futebol nacional,
mas depois, quando deixei a presidência,
foi uma pena não terem dado seguimento
a esta equipa de grandes valores”.
Depois de uma passagem pelas camadas
jovens do SC Braga - onde esteve entre
2003 e 2016 - Manuel Rocha voltou a assumir a presidência do S. Paio d’Arcos
FC, lugar que ocupa até hoje.
Nas recordações, o presidente destaca a
conquista do campeonato da II Divisão e

Aniversário
O aniversário do S. Paio d’Arcos FC foi
festejado, este ano, de uma forma mais
simples e diferente - devido às imposições
da Direcção-Geral de Saúde face à pandemia
da Covid-19 - mas, igualmente, memorável.
Fundado a 6 de Julho, o dia ficou marcado
pelo hastear da bandeira nas instalações do
clube e pela celebração de uma eucaristia,
na Igreja Paroquial, seguindo-se uma
romagem ao cemitério da freguesia em
homenagem aos atletas, sócios e directores
já falecidos que representaram o clube.
“Este ano não foi possível festejarmos como
em anos anteriores, com uma grande festa,
por causa da pandemia, o que deixa um
sentimento de alguma tristeza, mas foi
igualmente um momento marcante de
homenagem póstuma a todos os que
representaram este clube e já partiram”,
explicou o presidente Manuel Rocha,
confessando a emoção vivida na romagem
ao cemitério, onde foram depositadas flores
nas campas de antigos atletas, sócios
e directores, alguns familiares do presidente,
que marcaram a história dos 45 anos de vida
do mítico clube bracarense.

a subida à I Divisão Distrital, em
1989/90, o título de campeões da Divisão
de Honra e subida histórica à Pró-Nacional, na época 2015/16.
“Outro feito foi a conquista do Troféu
Fair-Play, instituído pelo Correio do Minho e Antena Minho, em parceria com a
Associação de Futebol de Braga, que vencemos há duas épocas. Terminámos em
sexto lugar na Pró-Nacional, com o técnico Dinis Rodrigues, lutámos pelos primeiros lugares e fomos a equipa mais
disciplinada”, realçou o presidente do
S. Paio d’Arcos.
Publicidade

Felicita o
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pelo seu aniversário.
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Hugo Xavier continua
no comando técnico
da equipa na Pró-Nacional
da AF Braga. Plantel está
a ser reformulado para
que a nova época
seja tranquila.

“Esta época a equipa vai ser
muito mais equilibrada”
epois de uma temporada atípica, interrompida prematuramente devido à Covid-19, o S.
Paio d’Arcos FC prepara já a
equipa para atacar a nova época
2020/21 na Pró-Nacional.
“O objectivo é uma época tranquila, no
ano passado a equipa pecou por juventude e inexperiência. Esta época a equipa
vai ser muito mais equilibrada, temos
atletas com mais experiência e acredito
que vamos fazer um campeonato tranquilo”, sublinhou o presidente Manuel Rocha.
No comando do grupo mantém-se o técnico Hugo Xavier, que assumiu a equipa
em Novembro do ano passado, já com a
época em andamento. O treinador apresenta um discurso em consonância com o
presidente e garante estarem a formar
uma equipa competitiva.
“Os objectivos do S. Paio d’Arcos são
os de sempre do clube e passam pela manutenção. Prevejo um campeonato muito
difícil, com três ou quatro equipas que já
se assumiram como candidatas e os restantes a lutarem pela manutenção”, revelou o timoneiro, dando conta das mudanças no plantel.
“Saíram muitos jogadores que considerávamos importantes, mas entraram joga-

D
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dores muito mais importantes ainda. As
entradas ainda não estão todas definidas e
comigo um plantel nunca está fechado”,
frisou, anunciando que falta chegar um
central, um ponta-de-lança e um médio.
Considerando que “cada jogo será um
dérbi” num campeonato “muito mais
competitivo”, Hugo Xavier lamenta que a
questão do campo ainda não esteja resolvida: “complica a preparação de treinos e
jogos-treino, é uma situação que não nos
agrada de todo, somos um clube que não
sabe onde vai jogar e complica bastante a
preparação da nova época. No entanto,
estas dificuldades não nos tiram do caminho e do pensamento para a época que se
avizinha”, destacou.
Em jeito de balanço da temporada passada, Hugo Xavier admitiu “ter sido um
final de época estranho”, não sendo “o
que desejávamos”, mas “estávamos num
lugar de descida, a depender apenas de
nós próprios, e não tenho dúvidas que íamos conseguir a manutenção”.

Formação
A temporada 2020/21 marca o regresso de
uma equipa de juniores no S. Paio d’Arcos FC,
que está a ser preparada pelo treinador Rui
Machado. A formação é um dos desejos do
presidente Manuel Rocha, mas enquanto a
questão do campo de jogos não for
resolvida, o projecto não irá avançar.
“Enquanto o S. Paio d’Arcos não tiver campo
próprio com todas as condições e medidas
exigidas, por questões logísticas não
conseguimos apostar na formação.
Quando o campo for alargado, aí sim,
é viável o S. Paio d’Arcos criar escolinhas
a pensar no futuro”, revelou o dirigente.
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Empate premeia crença famalicense

FC FAMALICÃO e Benfica empataram em jogo da 31.ª jornada da I Liga. Encarnados estiveram em vantagem com golo de Pizzi,
mas Guga Martins empatou já perto dos 90. Águias evitaram a festa do FC Porto. Famalicenses perderam o quinto lugar.
31.ª JORNADA

ESTÁDIO MUNICIPAL 22 DE JUNHO

| Joana Russo Belo |

As águias evitaram a festa do FC
Porto - que está agora a um ponto de se sagrar campeão nacional
-, frente a um FC Famalicão que
foi premiado pela crença e pela
atitude na segunda parte. Divisão de pontos justifica-se pelo
que se viu em campo, mas nem
por isso satisfaz as equipas: famalicenses perderam o quinto
lugar para o Rio Ave, numa luta
europeia ao rubro, e os encarnados ficam a oito pontos dos dragões, que precisam apenas de
um ponto para o título nacional.
João Pedro Sousa efectuou cinco mudanças para a recepção às
águias - entradas de Defendi,
Roderick, Patrick William, Ruben Lameiras e Del Campo, este
último uma estreia absoluta na
equipa - enquanto Nélson Veríssimo apostou no mesmo onze
que venceu o Boavista e as duas
equipas entraram em campo,
claramente, de olhos postos nas
balizas, num início de partida
equilibrado.
Cervi deu o primeiro aviso para os encarnados e do lado dos
famalicenses foi Pedro Gonçalves, numa arrancada, a levar perigo. O médio obrigou mesmo
Odysseas a uma defesa extraordinária pouco depois, num remate cruzado a obrigar o guardião a voar.
Num bom jogo, entre duas

FC FAMALICÃO

BENFICA

1

1

Árbitro Jorge Sousa
Auxiliares Nuno Manso e Sérgio Jesus

Defendi
Riccieli
Patrick William
Roderick
Coly
Gustavo Assunção
Racic
Del Campo
Fábio Martins
Rúben Lameiras
Pedro Gonçalves
João Pedro Sousa

LIGAPORTUGAL

Intervalo
0-1

Odysseas
André Almeida
Rúben
Jardel
Nuno Tavares
Weigl
Gabriel
Pizzi
Cervi
Chiquinho
Seferovic
Nélson Veríssimo

Substituições Del Campo por Anderson Oliveira
(56m), Rúben Lameiras por Walterson Silva (65m),
Patrick William por Ivo Pinto (66m), Seferovic por
Carlos Vinícius (66m), Pedro Gonçalves por Guga
Rodrigues (81m), Weigl por Andreas Samaris
(81m), Cervi por Rafa Silva (81m), Coly por Álex
Centelles (82m) e Pizzi por Jota (88m).
Disciplina cartão amarelo para Cervi (7m), Julian
Weigl (24m), Pedro Gonçalves (45+1m) e Gabriel
(57m).
Golos Pizzi (36m) e Guga Martins (84m).

FC Famalicão e Benfica dividiram pontos

equipas muito bem organizadas
para o ataque, Defendi esteve
em destaque ao voar para travar
um remate de Pizzi, após passe
de Chiquinho, voltou a negar o
golo a Seferovic, mas, na recarga, não evitou o golo de Pizzi,
que só teve de encostar para o
fundo das redes. O VAR ainda
analisou um possível fora-de-jogo de Cervi no início da jogada,
contudo Jorge Sousa validou o

§FC Famalicão

golo.
Na segunda parte, o FC Famalicão cresceu à procura do empate, conseguiu desanuviar a pressão encarnada e sair a jogar
como gosta, chegou mais vezes
com perigo à baliza das águias e
viu as mudanças efectuadas pelo
técnico João Pedro Sousa darem
frutos.
Fábio Martins atirou ao ferro e
a seis minutos para os 90, uma

excelente jogada do ataque famalicense deu o empate. Ivo
Pinto colocou em Fábio Martins,
com o extremo a servir Guga
Martins - recém-entrado em jogo - para o golo que mantém a
luta europeia acesa.
Com o empate, as equipas bem
que tentaram desatar o nó até ao
apito final, contudo foi sempre
mais com o coração do que com
a razão.

§Benfica

João Pedro Sousa (treinador)

Nélson Veríssimo (treinador)

“Em primeiro lugar, deixar um abraço ao Gustavo Assunção, uma hora antes
do jogo soube que perdeu um familiar muito próximo, um abraço sentido ao
pai e a toda a família. Depois de ver o miúdo de 19 anos a dar uma resposta
desta em campo é extraordinário, o Gustavo é uma máquina”.
“Quanto ao jogo, não entrámos bem, mas devido à pressão do Benfica, contávamos com isso, mudámos ligeiramente a nossa forma de sair a jogar e de
construção para tentar encontrar espaços nas costas do Gabriel, mas o Benfica foi muito forte na pressão. No intervalo tentámos ajustar, passar a controlar mais o jogo e chegar ao golo, o Benfica manteve-se forte e estava a
merecer o resultado. Já na parte final chegámos onde queríamos e às zonas
que queríamos, muito em ataques rápidos e chegámos ao golo do empate.
Fomos felizes, mas procurámos essa felicidade. Merecemos o golo e o resultado”.

“É o que é, saímos daqui frustrados pelo resultado. Viemos jogar a Famalicão contra uma boa equipa, num terreno difícil. Foi um jogo equilibrado,
mas depois de criarmos as oportunidades que criámos, podíamos ter outro
resultado e não sofrer o golo na parte final. Pelas oportunidades de golo
que conseguimos criar não concretizámos e fomos penalizados por isso, mérito ao FC Famalicão que conseguiu fazer um golo”.
“As equipas conhecem-se muito bem, esta foi a quarta vez que nos defrontámos e daí ter sido um jogo equilibrado, mas queria sublinhar que temos
de sair daqui contentes não com o resultado, mas com a exibição, dar aos
parabéns aos nossos jogadores”.
[resultado do FC Porto]: “não pesou sabermos o resultado, sabemos que só
temos um caminho, que é ganhar, independentemente do que acontece em
outros campos”.

“Merecemos o golo e o resultado”

“Saímos daqui frustrados”

I LIGA

JORNADA 31

RESULTADOS
Aves, 1; Setúbal, 0
Belenenses-Moreirense (amanhã, 19.15h)
Boavista, 0; Marítimo, 1
P. Ferreira-SC Braga (21.30h)
Famalicão, 1; Benfica, 1
Sporting-Sta. Clara (19.15h)
Tondela, 1; FC Porto, 3
Rio Ave, 2; Portimonense, 1
Vitória SC-Gil Vicente (17h)
CLASSIFICAÇÃO
J

1. FC Porto
2. Benfica
3. Sporting
4. SC Braga
5. Rio Ave
6. Famalicão
7. Vitória SC
8. Moreirense
9. Sta. Clara
10. Boavista
11. Marítimo
12. Gil Vicente
13. P. Ferreira
14. Belenenses
15. Tondela
16. Setúbal
17. Portimon.
18. Aves

31
31
30
30
31
31
30
30
30
31
31
30
30
30
31
31
31
31

V

E

D

M

S

P

24
21
17
16
14
13
12
9
10
10
9
9
10
8
7
6
5
5

4
5
5
5
8
10
10
12
8
8
10
9
4
7
9
12
12
2

3
5
8
9
9
8
8
9
12
13
12
12
16
15
15
13
14
24

65
63
47
53
44
46
49
38
29
25
31
32
29
25
25
24
25
24

19
25
30
36
34
45
32
35
36
33
38
37
42
50
40
41
42
59

76
68
56
53
50
49
46
39
38
38
37
36
34
31
30
30
27
17

PRÓXIMA JORNADA
Benfica - Vitória SC
Marítimo - Rio Ave
FC Porto - Sporting
Gil Vicente - Tondela
Portimonense - Boavista
Moreirense - P. Ferreira
Sta. Clara - Aves
SC Braga - Belenenses
Setúbal - Famalicão

lll
“Acho que já provámos que
somos uma grande equipa,
entrámos sempre a querer
os três pontos e contra o
Benfica não foi diferente.
Procurámos o empate e
tentámos a virada, mas não
conseguimos”.

Riccieli FC Famalicão

lll
“Merecíamos a vitória,
porque controlámos o jogo
durante quase toda a
partida e num lance nos
últimos minutos acabam
por empatar o jogo. Há que
levantar a cabeça”.

Cervi Homem do Jogo
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UD Airão apresenta protesto à AF Braga
VIMARANENSE acreditam ter sido prejudicados pela utilização indevida de um jogador por parte do Viatodos, num duelo
em que perderam por 4-1 e que, a ser-lhe dada razão e atribuída vitória, permitirá ultrapassar o Desp. Ronfe e subir de divisão.
AF BRAGA

| Carlos Costinha Sousa |

Mais um caso na Associação de
Futebol de Braga que promete
fazer correr muita tinta. A União
Desportiva de Airão, que disputou na temporada 2019/2020 a
Divisão de Honra da associação
distrital bracarense, anunciou
que vai apresentar um protesto
junto dos responsáveis associativos, pois entendem terem sido
prejudicados com o cancelamento da época, decretado após a
pandemia de Covid-19.
Segundo comunicado publicado as suas redes sociais, o “clube
encontra-se neste momento apenas a ‘lutar’ pelos seus interesses
e pela ‘verdade desportiva’, o regulamento é claro no que respeita a infracção cometida, jogador
indevidamente utilizado a data
Publicidade

do segundo agendamento do jogo em questão, e no que todo
acarreta os desenvolvimentos
que pretendemos que se sucedam que implica uma subida de
divisão à Pró-Nacional, objectivo traçado para a época, para o
qual todos os envolvidos com o
clube trabalharam imenso”.
Os factos denunciados remontam a dia 1 de Março de 2020,
quando Viatodos e Airão se defrontaram numa partida que terminou com o triunfo dos famalicenses por 4-1. A UD Airão vai
agora protestar por considerar
que o adversário utilizou, de forma indevida, um jogador e, como tal, deve ser-lhe atribuída
uma vitória por 3-0 que, a acontecer, vai permitir à UD Airão
ultrapassar o Ronfe na classificação e, como tal, ser convidado
a subir à Pró-Nacional.

DR

Situação remonta ao jogo entre Viatodos e UD Airão, diputado a 1 de Março de 2020, que terminou com vitória por 4-1 dos famalicenses
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Ténis de Mesa das Taipas na II Divisão
DECISÃO da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa de cancelar os campeonatos sem atribuição do título nacional determinou
a manutenção na II Divisão Nacional da equipa que representa o Clube de Ténis de Mesa das Taipas.
TÉNIS DE MESA
| Redacção |

O Clube de Ténis de Mesa das
Taipas assegurou a manutenção
na II Divisão Nacional, que vai
disputar na época 2020/2021,
depois de a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, através do
seu comunicado n.º 19 de
2019/2020 (27 de Junho de
2020), ter resolvido “dar por terminados os Campeonatos Nacionais da II Divisão da presente
época desportiva sem atribuição
do título nacional”.
Na altura da interrupção das
prova (13 de Março), o Clube de
Ténis de Mesa das Taipas ocupava a nona posição da tabela classificativa ficando, assim, assegurada a manutenção na II Divisão Nacional Zona Norte, para
a época 2020/2021.

Em comnunicado enviado às
redacções, a direcção do clube
taipense agradeceu “aos atletas
João Gomes, João Ribeiro, Joaquim Magalhães, Nuno Wilson e
Pedro Castro, que foram os que
representaram o clube nesta
competição, pela dedicação demonstrada ao clube, durante esta
temporada, não esquecendo todos quantos participaram também nos restantes escalões, pelo
trabalho excelente durante a presente temporada”.
A direcção do Clube de Ténis
de Mesa das Taipas prometeu
ainda continuar a trabalhar em
prol da modalidade e dos seus
atletas, afirmando que na próxima época tudo vai continuar.
“Temos um grande orgulho da
equipa que evoluiu com atletas
jovens, todos oriundos da formação no clube”, finaliza.

DR

Alguns dos atletas do Clube de Ténis de Mesa das Taipas

Iniciativa vai reverter para a Cantina Social do GASC (Barcelos)

Amigos da Montanha organiza angariação de donativos virtual
SOLIDARIEDADE
| Redacção |

A associação Amigos da Montanha vai realizar a ‘Galo Net
Fun’, actividade virtual que junta a animação e o desporto a uma
vertente solidária. A festa online
será a 18 de Julho. O objectivo é
solidário e aos participantes são
propostos desafios para cumprirem durante a maratona. Os donativos angariados através da
inscrição na actividade, que pode ser realizada no site dos Ami-

gos da Montanha, irão reverter
na íntegra para a Cantina Social
do GASC (Barcelos) e para o
seu trabalho de apoio a famílias
carenciadas. O valor alcançado
será entregue pelos Amigos da
Montanha ao GASC em géneros
alimentares.
Correr, caminhar, saltar à corda, fazer ginástica, dançar são
algumas das propostas mas os
participantes podem delinear as
suas próprias sugestões e desafios. O objectivo é que em casa,
na rua, no jardim, desde que

cumprindo todas as normas das
autoridades de saúde, a partir
das 21.30 horas do dia 18 de Julho os participantes comecem a
praticar desporto e a cumprir os
desafios, fazendo a festa. Para
isso, são convidados a colocar
um cenário ou uma indumentária especial, a colocar luzes e
música, tornando o espaço onde
estão a participar num verdadeiro local de animação.
A actividade tem ainda uma
vertente ambiental. Nessa área,
o desafio é pegar no telemóvel e

§voluntariado
Actividade do Amigos da Montanha

Areal de Barcelinhos alvo de intervenção de limpeza
Os Amigos da Montanha realizaram uma acção de limpeza na Ponte Medieval, areal de Barcelinhos e zona envolvente. O grupo de voluntários, pertencentes aos órgãos sociais e sócios praticantes de montanha, efectuou a habitual intervenção anual de limpeza deste local, com o apoio
da Câmara Municipal de Barcelos e da Junta de Freguesia de Barcelinhos. No areal, foram retiradas ervas infestantes e cortado o silvado que cobria os caminhos de acesso. Na ponte Medieval, a
intervenção foi concretizada pelos montanhistas credenciados dos Amigos da Montanha que realizaram a limpeza recorrendo a técnicas de rapel e ascensão em corda. Há mais de duas décadas
que, anualmente, os Amigos da Montanha realizam a limpeza do areal do rio Cávado.

fotografar o maior número de
espécies. Podem ser plantas, flores, répteis, insectos. Vale tudo
para identificar espécies no território. De seguida é só colocar a
foto na aplicação iNaturalist e as
descobertas ficam registadas e
categorizadas. Nesta vertente, o
desafio já começou e pode ser
feito todos os dias até à data limite 18 de Julho. As inscrições
podem ser feitas em www.amigosdamontanha.com e não existe um valor fixo. Cada participante poderá contribuir com o

donativo que pretender.
A soma do contributo de todos
os participantes vai ser, certamente, fundamental para ajudar
muitas pessoas.
As receitas da actividade vão
reverter na íntegra para a Cantina Social do GASC (Barcelos)
que neste momento difícil que
estamos a atravessar tem um papel fundamental na ajuda a muitas famílias carenciadas, sendo o
valor angariado entregue pelos
Amigos da Montanha ao GASC
em géneros alimentares.

MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES
GONÇALVES
Sua esposa, filhos, netos e bisneta, comunicam que hoje,
10 de Julho, pelas 19 horas, será celebrada missa de 2.º aniversário de falecimento na Igreja Paroquial de Sto Adrião.
Agradecemos a todos que se dignem assistir a esta cerimónia
religiosa.
Braga, 10 de Julho de 2020
A Família
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Segunda 06/07/20

QUEBRA
CABEÇAS
O Pedro tem 30 anos e tem
mais três irmãs: Elsa de 27,
Maria de 23 e Carolina de 18.
Qual a diferença de idade
entre Pedro e a irmã mais
nova?

8
9

Solução: 12

1
5

****

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim.
3 - doação; gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes.
8 - peixinho; afugenta. 9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.

1-Posição da nuvem da esquerda 2-Falta uma árvore atrás do lado esquerdo 3-Parte da frente do
cabelo do homem da bandeira branca 4-Falta um tufo de erva na parte de baixo, do lado esquerdo
5-Interior da roda do canhão 6-Tamanho do interior do Sol 7-Tamanho da parte de baixo do cabo
da bandeira branca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto.
3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar.
6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso;
dono. 9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara.
11 - pasta; cortinas.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Depois de vários anos de
casado e depois de muito
relutar, o marido concorda em
levar a sogra e a esposa para
conhecer Jerusalém. Assim
que desceram do avião, a
velha teve um ataque cardíaco
e morreu abruptamente.
Passado o susto inicial, o
sujeito foi verificar os procedimentos necessários para
mandar o corpo de volta ao
Brasil.
- Você vai gastar aproximadamente dez mil dólares - informou-lhe uma funcionária.
- Dez mil?
Com medo de que o marido
também tivesse um enfarte, a
esposa tentou aliviar:
- Querido, se você quiser
enterrá-la aqui mesmo, eu
não me importo.
- Enterrá-la aqui em
Jerusalém? De jeito nenhum!
- Por que não?
- Há dois mil anos atrás teve
um sujeito que foi enterrado
aqui e ressuscitou depois de
três dias!

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 08/07/20

Sorteio 55/2020

10 16 30 32 45
+5
Quinta 09/07/20

Sorteio 28/2020
Um amigo diz a outro:
- Sabes aquela obra que há ali
à frente?
- Sei.
- Há umas semanas atrás ia a
passar lá, à beira dos
andaimes, e caiu-me um saco
de cimento em cima!
- Xi! E não ficaste todo partido?
- Não! Fiquei direitinho, como
estou hoje!
- Ora… impossível! Como?
- O saco estava vazio!

Uma loira foi a uma loja de
sapatos. Escolheu, escolheu e
acabou por se decidir por um
par de sapatos de cromo
alemão. O vendedor entregou
o sapato, mas foi logo
advertindo-a:
- Menina, estes sapatos costumam apertar os pés nos
primeiros cinco dias.
E responde a loira:
- Não há problema! Só vou
usá-los na próxima semana.
Um bêbado foi à igreja para
se confessar. Quando saiu
pegou na bicicleta e o padre
começou a dizer:
- Que Deus, S. Pedro, S. João e
a Virgem Maria, o acompanhe.
Mais à frente o bêbado cai da
bicicleta e diz:
- Eu sabia que tanta gente na
mesma bicicleta não ia dar
bom resultado!

01 942
2.º Prémio 92 460
3.º Prémio 13 714
4.º Prémio 25 568
Terminação 2
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

Sexta 03/07/20

Sorteio 53/2020

4 16 27 37 39
*3 *6
Sorteio 27/2020

VNP 27040
Sábado 4/07/20

Sorteio 54/2020

20 23 32 38 48
+3
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Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entregá-lo pessoalmente
nas nossas instalações. O texto deve ter cerca de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

A última saída
AUTOR Federico Axat
EDITORA Editorial Presença

contaoleitor@correiodominho.pt

O

Verão de 1986 não foi azul. O
céu rasgou-me a alma. Vi o meu
amado avô subir ao olimpo. Caricaturei a dor com as memórias que ainda hoje pintam os meus dias de infância.
Foi neste quadro que parti do Barroso e
me deixei abraçar por Braga.
A porta do carro abriu-se e com ela a
ceifa do Minho. O calor e o sotaque eram
diferentes. Cheguei com a pele escura. Tinha deixado a sacha do milho, a malhada
e a carrada do centeio feitas. Por lá ficou
o pó e o cheiro da terra. Os aromas dos lameiros. O refresco da água das fontes. A
procissão da vezeira. A badola dos carros
do mato. O calcar do feno dos rapazes. O
mata-bicho das manhãs. A escola sem livros debaixo do braço. O futebol com balizas de pedra. A casa do Balado. O primeiro beijo. Tinha o Barroso dentro de
mim.
Partilhar esta liberdade foi o desafio
maior. Maximinos não se calava à noite.
O vaivém de carros fazia da Rua do Caires o grito do lobo. O sobressalto do Larouco.
O tempo era largo. As horas congelavam. Medrava os dias, em parte, com o
eco fresco do Mundial do México. Foi essa ressonância que me levou a vencer o
medo e galgar, sempre a pé, até ao 1.o de
Maio. Queria ver de perto os jogadores do
Braga. Porém, o que logo me pasmou foi
a dimensão do estádio. Uma muralha granítica que me enfeitiçou. Bela. Imponente. A porta estava sempre aberta pelas cinco da tarde. Entrava e observava a
chegada, a conta gotas, dos jogadores ao
relvado. Um séquito que tinha António
Borges, o capitão da bandeira transmontana de futebol que trouxe as malas de
Chaves. Com ele, nomes que tinha visto
nos cromos e que julgava inacessíveis:
Saucedo, Jacques, Nelito, Spencer, Barradas, Serra, Jorge Gomes...todos liderados
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Ted é rico e tem uma família perfeita. O que o terá levado a tomar a decisão de acabar
com a própria vida? Quando ouve o toque da campainha, a sua primeira reacção é ignorá-lo e
premir o gatilho. É então que descobre uma nota escrita por si próprio de que ele não se lembra
de todo: Abre a porta. É a tua última saída! Do outro lado da porta, vê um desconhecido, Lynch,
que não só sabe o que Ted ia fazer como também lhe faz uma proposta difícil: um plano para
evitar que a família sofra as consequências devastadoras da decisão que tomara. Ted aceita sem
imaginar que a nota escrita e a proposta de Lynch são apenas o início de um jogo macabro de
manipulações... Às vezes, só podemos confiar em nós próprios. Outras nem sequer isso.
Um thriller psicológico com uma escrita hipnótica e um enredo destemido.
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por Humberto Coelho, nome que povoava
inúmeras cadernetas.
A semana vivi-a nesse cortejo. O fim de
semana tinha destino: Barroso. Pelo
meio, chegaram os primeiros toques de
bola. As tardes passaram a ter menos silêncio. As noites, abafadas, propagavam o
suor, no fundo do prédio, com os primeiros jogos por entre as equipas que ganhavam rotina.
O luar desse Verão não o esqueço.
Quando a bola recolhia, dava por mim a
zurzir conversa comigo próprio. No quarto reunia os sonhos dentro de mim. Procurava a janela. Lá fora, por entre o carrocel de viaturas, deixava conduzir a mente
pelo vento, o melhor veículo como escreveu Ruy Belo: “só ele traz o perfume das
flores, só ele traz a música que jaz à beiramar em agosto”.
Este odor rabiscou o primeiro desenho
que fiz de Braga. Um chão que passou a
ser dos meus passos. Das minhas angústias e devaneios. Dos meus deslumbres.
Foi aqui que cosi a minha mais amarga e
doce adolescência.
Assim entrei na escola D. Maria II. Uma
casa branca estendida. Um furacão que
exigia alicerces que não tinha. Combati as
vozes que doem com silencio empedernido. Valeu-me, tantas vezes, o olhar que
baliza a insuportável tirania de quem não
tem talento. As minhas contas não eram
de multiplicar. Preferia, como ainda hoje
prefiro, a palavra por domar, a frase da estrada sem destino, o texto que salpica o
olhar.
Foi por este trilho que, anos depois, venci a mó da bílis. Um triunfo em terra benzida pela fé. Aconteceu porque deixei o
fado semear a minha sina. Hoje olho para
a pauta e segrego o coro de vozes que desafinam. Oxalá o telhado que conservo
mantenha a acústica para que o som continue a ser minimamente audível.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
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MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE
APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 124

96.500€

correiodominho.pt 10 de Julho 2020
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9 Centro Cidade
9 Renovado
9 Garagem Fechada

AMI 7630

9 1 WC Suite e 1 WC Completo

Luís Martins



www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa 05 ʹ S. Vitor
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ID:124391014-114 -

159.900 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3 no centro da cidade
(S. Lázaro). Com ótima exposição solar,
vistas desafogadas, excelentes acabamentos.
Elevador e garagem individual.

ID:124391001-1135 -

133.500 €

NOVO PREÇO!

C.E.:(D) - T3 em Real, completamente remodelado.
Com suite, aq. central completo, lugar de garagem,
arrumos no sótão, elevador.

ID:124391052-23 -

135.000 €

C.E.:(E) - Excelente moradia T3 renovada
e totalmente equipada e mobilada, no centro
de Caldelas. Com vistas panorâmicas sobre
as Termas de Caldelas.

ID:124391005-496 -

350.000 €

C.E.:(F) Magnífico Solar Minhoto totalmente
mobilado! Com jardim e Piscina.

correiodominho.pt 10 de Julho 2020

VENDO
Terreno com cerca de

Publicidade 23

EMPRESA DE CLIMATIZAÇÃO
DE BRAGA PME LIDER À 8 ANOS

TRANSPORTES
INVICTADADOS

16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas

PROCURA
✓

MOTORISTAS

✓

Técnico de Pichelaria se possível
com experiência em ar condicionado.

Entre os 23/45 anos com experiência
minima de 2 anos de condução

com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.

Central de Camionagem
- Braga

ADMITE

Técnico de ar condicionado
com experiência.

Possibilidade de progressão na carreira profissional
Enviar curriculum para : rjfavac@gmail.com

Telef. 253 061 902 / 935 117 226

€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

Norton de Matos

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

PRECISA-SE
EMPREGADA
DOMÉSTICA

Cavalheiro, 65 anos, a viver sozinho, precisa de senhora para serviços domésticos (part.time). Em
Guimarães. Não enviar mensagens.

Tlm. 919 120 180

TABACARIA
CENTRAL

* 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!!

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

PRECISA-SE
antenaminho.pt

106.0 FM
FAÇA A SUA
ASSINATURA

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

Nome..................................................
Morada................................................
Localidade...........................................
C. Postal.............................................
E-mail ...............................................
Tlf./Tlm...............................................
N.º Contribuinte..................................
Junto envio o cheque n.º
................................., sobre o
Banco.............................................

• Anual = 150€
• Semestral = 80€
• Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34
• Telef. 253 309 500
• Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA
• E-mail:

assinaturas@correiodominho.pt

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
C/ 2 ou mais anos de experiência.
Enviar currículo ou marcação de entrevista para:
recrutamento.brg2020@gmail.com

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

Administração
de todo o tipo
de imóveis.
Se tem um imóvel
para administrar,
contacte-nos.

ARRENDA-SE
ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO
Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso
e com muita luz direta. Visite!!!

ESCRITÓRIO
Centro Comercial Rechicho com 75m2,
dois wc´s, condominio incluído.
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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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www.vciautomoveis.pt

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 14.900€ - 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

TELEVISÃO
RTP 1
00:03
00:54
01:41
02:06
02:32
03:13
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:27
17:30
19:08
19:59
21:00
21:49
23:42

RTP 2

Crimes Graves
Longmire
De Mal A Pior
RTP Arena
O Sábio
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
7 Maravilhas
Da Cultura Popular
Jornal Da Tarde
3 Minutos A Inspirar Portugal
7 Maravilhas
Da Cultura Popular
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Sexta Às 9
Joker
Em Casa D'amália

00:24 Emidio Santana A Voz
Resistente Do Anarquismo
00:21 Cinemax
01:33 Faça Chuva Faça Sol
02:06 Eu Sou
02:54 Clube Da Europa
03:23 Turma Das Ciências
03:52 Euronews
05:47 Os Nossos Dias
06:32 Repórter África - 2ª Edição
07:02 Programação Infantil
14:01 Folha De Sala
14:07 Super Diva - Ópera Para Todos
15:00 A Fé Dos Homens
15:33 Esec-Tv T.12 Ep.27
15:59 A Era Das Grandes Catástrofes
16:51 Programação Infantil
21:30 Jornal 2
22:04 Folha De Sala
22:13 Uma Visão Diferente

SIC

TVI

00:25 Amor De Mãe
00:15 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor? - Di...
01:00 Passadeira Vermelha
02:00 Linha Aberta
03:05 Televendas
06:00 Edição Da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa Da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta
15:15 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 ...

00:00
01:40
02:45
04:15
04:30
06:00
06:30
10:15
13:00
14:45
16:00
18:15
19:15
19:57
21:45

Big Brother - Extra
Autores - Cristiano Mangovo
Redenção (2015)
Mar De Pai...
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

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
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

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
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. Luis de Camões,v 114

Praça Dom Manuel I, 75

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DE BAIRRO T. 252 932 678

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777

Av. Silva Pereira, 81

Praça Conselheiro Silva Torres

Avenida Abelheira, 71

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Guimarães Shopping-loja 101/2

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

BRAGA
RODRIGUES T. 253 262 021
R. Dom Diogo de Sousa 41

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020
Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte, Acontecimentos
Inesperados.
Amor: Combata a rotina na relação.
Seja mais criativa.
Saúde: Os sumos naturais de fruta são
uma ótima forma de ingerir vitaminas.
Inclua-os na alimentação.
Dinheiro: Pague as contas sempre a
tempo e horas. Primeiro as obrigações,
depois o lazer.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47
Touro
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Hoje o sol brilha na sua vida.
Encha o seu par de atenções.
Saúde: Previna o envelhecimento
precoce comendo aveia ao pequenoalmoço.
Dinheiro: Mantenha a determinação e
alcance a glória a nível profissional.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37
Gémeos
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Através do diálogo conseguirá
resolver os problemas.
Saúde: Estimule o funcionamento do
cérebro comendo amoras.
Dinheiro: Momento pouco favorável
para gastos supérfluos. Contenha-se.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 30, 32, 43
Caranguejo
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: Mantenha a chama acesa
surpreendendo a sua cara-metade.
Saúde: Procure ter um sono
descansado para sentir-se bem durante
o dia.
Dinheiro: Partilhe com os seus
superiores as suas melhores ideias.
Coragem!
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Trate o seu amor com carinho e
dedicação. Evite que a relação
fracasse.
Saúde: Para ganhar novas forças
aplique-se mais numa atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura mais séria
no trabalho. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Mostre mais interesse pelo que
o seu amor lhe diz. Zele pela
estabilidade.
Saúde: Se anda deprimida procure
ajuda. Não se entregue aos
pensamentos negativos.
Dinheiro: Período intenso a nível
profissional. Será recompensada.
Números da Sorte: 9, 18, 23, 27, 28,
46

Balança
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja sincera e conseguirá
ajudá-lo.
Saúde: Poderá sentir-se com sono.
Procure descansar mais. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Período favorável a nível
profissional. Está com boas energias.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: A sua cara-metade vai dar-lhe
uma grande alegria.
Saúde: Cuide dos seus pés. Aplique
diariamente um bom creme hidratante.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra! A vitória espera por si.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 33, 36,
45
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Podem tentar interferir na sua
relação. Defenda-se.
Saúde: Elimine os fritos da
alimentação. Prefira cozidos e
grelhados.
Dinheiro: Verifique se não anda a gastar
mais do que deve. Tenha cuidado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 29, 34,
37
Capricórnio
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Terá poder para convencer o seu
amor a fazer-lhe uma vontade.
Saúde: Se quer perder peso prefira
comer peixe, como salmão e atum.
Dinheiro: As finanças estão estáveis.
Amealhe o que puder.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 37,
42
Aquário
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Aceite o passado e viva o
presente. Seja feliz.
Saúde: Tendência para problemas
renais. Aumente a ingestão de água.
Dinheiro: Possível aumento de
responsabilidade. Está de parabéns!
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29,
37
Peixes
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Deposite mais confiança na sua
cara-metade.
Saúde: Regule os intestinos fazendo
uma alimentação rica em fibra.
Dinheiro: Alguém com quem trabalha
pode precisar de ajuda. Seja uma boa
colega.
Números da Sorte: 1, 14, 17, 19, 37,
49
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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

PRONTINHA
PARA TE
RECEBER
ANAL VICIANTE
E DE SONHOS.
MOLHADINHA,
SEXO EXCITANTE.
GARANTO
QUE VAIS VOLTAR.

910 874 935

Massagista
Profissional

DE VOLTA
Brevemente
918 595 077
A LINDA MIÚDA
Fresquinha
na cidade.
Os três pratinhos,
Tudo completinhos
venha provar.
Aqui se come bem.
Meiga e dócil.

939 498 281

Publicidade 27

Portuguesa.
Massagem relaxante, sensual.
e contraturas musculares, etc.

914 219 521
ALICE A INICIAR
COM MUITA DOÇURA!
Meiguinha, Peludíssima,
Rabão, Lindo Corpo.
Sou completinha. Faço tudo.
.

935 546 218

PORTUGUESA
Bem-vindo ao meu canto do
prazer. Sou bem constituida,
de peito XXL. Faço convívio
envolvente com oral ao natural
intenso, até ao fim.

912 376 357

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

969 080 576
AFRICANA
DE VOLTA

Oral ao natural até ao fim.
Corpo bonito, peito XXL,
vídeo porno. Sem pressa.

Portuguesa
Massagista
Faço uma boa massagem
de relaxamento e outras. Venha disfrutar
da minha companhia e passar um bom
momento num bom ambiente discreto.
Espero por si. Não atendo privados.

915 176 325

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

964 131 762
Morena fogosa recém-chegada
a Braga. Atende em local
discreto, com boas condições.
Sou completa, trabalho
com acessórios.
Realizo todas as suas fantasias

.

910 403 606

913 154 077

Anastasiya
Kvitko
A ‘Kim Kardashian’ russa,
Anastasiya Kvitko, mostra
que já está mais do que
preparada para este Verão.

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
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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

Barcelos
Jovem diz que matou pai à machadada
para acabar com inferno em casa

Braga
Município prevê investir 11 ME na
requalificação do parque escolar

Um jovem de 17 anos acusado de matar o pai à machadada em Pereira, Barcelos,
confessou o crime, explicando que o seu objectivo foi acabar com o “inferno” criado em casa pelo progenitor.
No início do julgamento, no Tribunal de Braga, num depoimento confuso e marcado por crises de choro, o arguido disse que o pai andava constantemente embriagado, discutia recorrentemente com a mãe sobretudo por questões de dinheiro e
que a insultava “quase todos os dias”.
Além disso, admitiu também que ficava “intimidado” com os “toques” que o pai
“de vez em quando” lhe dava nas costas, nos ombros e nas virilhas, atribuindolhes um cariz sexual.
O homicídio ocorreu em 26 de julho de 2019, um dia depois de a vítima ter regressado de França, onde estivera emigrado desde Janeiro.

O município de Braga prevê investir, até ao final
do próximo ano lectivo, cerca de 11 milhões de
euros em obras de requalificação do parque escolar concelhio, entre as quais seis “grandes intervenções de fundo”, disse o presidente da câmara à Lusa. Ricardo Rio adiantou que, naquelas seis escolas, serão investidos oito milhões de euros. Ontem, foi publicado, em Diário
da República, o concurso público para a requalificação da Escola Básica de Figueiredo, pelo preço-base de 1,4 milhões de euros. Os interessados têm 30 dias para apresentação de propostas, sendo o prazo de execução de um ano.
Entretanto, os alunos terão aulas em contentores. “São contentores com todas as condições”,
acentuou Ricardo Rio. Igualmente em concurso
está a requalificação da Escola Básica de São
Pedro de Este, pelo valor de 1,2 milhões de euros. Para breve, está previsto o lançamento dos
concursos para obras “igualmente de fundo”
nas escolas de Nogueira, S. Vicente, Ponte Pedrinha e Bairro Económico.

Viana do Castelo
PJ captura assaltante do Museu do Ouro

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga capturou um dos cinco envolvidos em 2007 no
assalto ao ‘Museu do Ouro’ de Viana do Castelo, que devia estar a cumprir pena
numa cadeia espanhola “O indivíduo em causa, natural de Paços de Ferreira, com
39 anos de idade, considerado perigoso e violento, encontrava-se em ausência ilegítima da cadeia galega de A Lama, da Província de Pontevedra, depois de lhe ter
sido concedida saída precária, em 2017, da qual não regressou”, explica a PJ.
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Viana do Castelo
GNR apreende mais de uma tonelada
de sardinha por fuga à lota

A GNR apreendeu 1.200 quilogramas de sardinha numa viatura
junto ao porto de pesca de Viana do Castelo, por fuga à lota, e levantou dois autos de contraordenação por excesso de captura da
espécie, foi hoje divulgado. Em comunicado a GNR explica que a
apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização e vigilância realizada na zona envolvente do porto de pesca de Viana,
com o objetivo de verificar o cumprimento das regras.

Montalegre
PJ faz busca na Câmara e constitui
arguidos presidente e vice-presidente

A PJfez uma busca na Câmara de Montalegre e constituiu arguidos o presidente e vice-presidente, com a medida menos gravosa e ambos “manisfestaram total disponibilidade para colaborar”. ACâmara de Montalegre, revelou que a PJ se deslocou aos
Paços do Concelho com “o objectivo de cumprir um mandado de
busca e apreensão”. Sem identificar o tipo de processo em investigação, a nota acrescenta que este foi “emitido no âmbito de
um processo iniciado com uma denúncia”.
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Rua de Mazagão, 78 - 4705-074 Aveleda - BRAGA
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VALIDOS DE 9 A 15 DE JULHO
LOMAR - BRAGA

JUNTOS PELO MELHOR
E MAIS BARATO

- MELÃO BRANCO CAT:II:............................0.89€/KG
- ROBALO DE VIVEIRO 200 A 600GR:...........4.99€/KG
- CARAPAU PEQUENO, MEDIO:...................1.98€/KG
- FRANGO DO CAMPO INTEIRO C/MIÚDOS:2.38€/KG
- FIAMBRE DA PÁ IZIDORO:.........................5.49€/KG

