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Artes & Tradições
ROSA SANTOS

Unidos
pelo coração
SÃO MARIDO E MULHER, partilham
o dia-a-dia no ofício que os juntou no amor
e no trabalho: a arte da cestaria,
em Esporões. As suas peças de arte
são exportadas para o mundo.

e pelo amor
à arte
ARTESANATO
| Marta Amaral Caldeira |

É bem mais que o amor aquilo que une Rosa e Manuel Oliveira. Casados há 33 anos, a vilaverdense e
o bracarense dedicam-se à arte da cestaria, num
ateliê montado nos baixos da sua casa. É lá, no número 14 da Rua das Granjas, na freguesia de Esporões, que passam os dias, ‘tecendo’ com as mãos
talentosas verdadeiras peças de arte em vime. Algumas delas são para exportar para o estrangeiro
para grandes marcas de moda. Por aqui a pandemia
não fez estragos e todos os dias continuam a laborar com a energia que podem para executar o máximo de peças por dia.
Juntos, já passaram por muito. Hoje, vivem condicionados pelas ‘leis do mercado’, mas graças à
sua vontade, persistência e ‘amor à arte’, continuam a fazer aquilo que mais gostam: o artesanato.
Começaram por fazer cestas para vender para as
feiras, mas, actualmente, trabalham directamente
com algumas empresas e fashionistas realizando
os mais diversos artigos e produtos em vime, desde
camas de bebé a pochetes e malas que toda a mulher gosta de usar. Natural de Esqueiros, Vila Verde, foi com os tios, seus padrinhos de baptismo,
que Rosa aprendeu na juventude a arte da cestaria.
“Ainda fui aprender costura e bordados mas não
me fascinou como a cestaria. E tal como eu aprendi, também os meus irmãos aprenderam e trabalhámos juntos durante muito tempo”, recorda a artesã,
lembrando que esta era uma actividade muito rentável e que estes eram produtos com grande ‘saída’
no mercado. “Havia uma grande procura”, disse.
Os cestos de vime usavam-se em tudo. Nos lares
e nos cafés e restaurantes, em vários tipos de labor,
com cestos maiores e mais pequenos. Depois foi a
moda dos móveis. Tudo podia ser feito em vime,
desde cadeiras e cadeirões, a mesas e arcas, malas
e até os pescadores tinham por tradição usar um

cesto apropriado em vime para colocar o isco e levar a cana. “Chamava-se cacifre”, atira sentada no
banco em que passa horas a fio a entrelaçar as fitas
de vime, já vergadas e amaciadas para serem transformadas em coisas novas, coisas da moda.
Rosa tinha 25 anos quando encontrou Manuel. Já
era, então, uma profissional da cestaria. Ele, cerca
de quatro anos mais velho, era maleiro em Braga.
Trabalhava na antiga ‘Malas Ferreira’, em Infias.
Os interesses eram comuns e foi já casada que Rosa se estabeleceu por conta própria e as encomendas eram tantas que Manuel passou também a dedicar-se 100 por cento à arte, fazendo companhia à
mulher. Já lá vão 15 anos. Hoje trabalham com algumas empresas e clientes em nome individual,
nomeadamente de Santa Maria da Feira, Penafiel,
Famalicão e Guimarães e para marcas de moda internacionais.

lll
“Temos muito orgulho naquilo que
fazemos e estamos sempre de portas
abertas para receber visitas”. Rosa e Manuel
Pelas suas mãos já passaram dezenas de milhar
de peças em vime, de várias dimensões, mas mantendo sempre o mesmo estilo de execução precisa
e consistente, tornando cada peça uma peça única.
“Temos muito orgulho naquilo que fazemos, embora gostássemos que este nosso trabalho, tão antigo, tão típico, tão nosso, fosse um pouco mais reconhecido, pois temos todo o interesse em
divulgá-lo junto das novas gerações”, afiançam.
“Estamos aqui todos os dias. Trabalhamos neste
ofício de que tanto gostamos e gostaríamos de passar esta mensagem aos mais novos. Já recebemos
visitas e estamos sempre de portas abertas, seja a
escolas, seja a instituições, para partilhar a nossa
arte”.
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Artesãos
bracarenses
admirados
no Festival
Internacional
de Jardins

DR

Artesãos bracarenses criam peças de animais em vime para Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima

As habilidades que os artesãos Rosa e Manuel Oliveira, com o apoio de João Silva, fazem na cestaria
já foram exibidas no Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, onde, na sua 10.ª edição, tiveram a possibilidade de adornar o ‘Jardim dos
Ilustres Convidados’ - a convite da Escola Secundária Sá de Miranda, que participou no evento com o
seu projecto. Para esse jardim especial, os artesãos
bracarenses criaram peças de arte em vime de grande impacto visual para adornar o jardim como um
ouriço-cacheiro, uma minhoca, uma libelinha, uma
abelha, uma joaninha, um cesto de piquenique de
grandes dimensões, tudo em vime. Acabou por ser
um dos maiores atractivos dessa edição do festival

Bracarenses criam peças para o mundo
ARTESANATO
| Marta Amaral Caldeira |

“É uma arte bonita, não é?”. Para Rosa e Manuel Oliveira, o artesanato “tem todo o valor do mundo”. “Devia era
ser mais divulgado, até junto das escolas”, diz o casal,
que garante ter sempre as portas abertas para receber visitas e interessados em assistir, ‘ao vivo e a cores’, a uma
aula de artes e ofícios de longa tradição no país. Confessam, todavia, a tristeza de ver poucos a manter a actividade até aos dias de hoje.
“Aprendi muito ao lado da minha esposa, desde que decidi ficar a trabalhar com ela nesta nossa oficina, apoiando-a neste projecto dedicado a uma arte tão bonita quanto esta da cestaria. Já somos tão poucos a dar
continuidade a esta arte... mas quando gostamos realmente de algo, como me aconteceu neste caso, há que
agarrar na oportunidade e tentar ir mais além”, contou
Manuel, garantindo que foi a melhor escolha que poderia
ter feito na vida, apesar de ter que batalhar muito.
“Nessa altura em que eu decidi vir
trabalhar com a minha esposa, tínhamos mesmo que ‘dar o salto’
porque os plásticos vieram mudar
muito o estilo de vida e hábitos
das pessoas... O negócio agravou ainda mais com o surgi-

mento das ‘lojas de 300’ e com artigos mais baratos, mas
sem a qualidade do nosso produto. Isso é inigualável em
qualquer arte artesanal”, disse. “Os artesãos deixaram de
ter encomendas e o mundo do artesanato começou a
cair... mas nós decidimos que íamos dar a volta”.
E a volta aconteceu até porque havia uma família para
sustentar. “A nossa única hipótese era ir atrás do mercado
e batemos a muitas portas até que conseguimos o interesse de uma empresa de Santa Maria da Feira que nos pediu uma encomenda uma linha de artigos para bebé. Foram cinco mil peças que criámos para essa primeira
encomenda e foi aí que se deu a nossa reviravolta”.
Nessa altura valeu-lhes o apoio de João Silva, antigo e
conceituado cesteiro de Esporões, que trabalhou na arte
até aos 87 anos, precisamente até há um ano atrás. Apesar da idade, o artesão lembra-se bem da época de ouro
da cestaria, que sempre foi o seu ofício num grande armazém/loja que outrora existiu na Rua de S. Marcos. “Chegaram lá a trabalhar mais
de 40 homens e mais de 30 mulheres”, lembrou. “Eu ainda trazia
trabalho para casa e acabei por
montar a minha oficina também, onde sempre trabalhei a
partir do momento em que
me reformei até há bem
pouco tempo”, lembrou.

Antigo artesão de Esporões
recorda época de ouro da cestaria
O antigo artesão de Esporões, João Silva, recorda os seus
tempos áureos no ofício. “Ensinei muita gente a trabalhar
nesta arte da cestaria lá na loja do meu patrão, que fazia
questão de me pagar à parte esse meu serviço. E eu ficava todo feliz porque o dinheiro fazia falta lá em casa”, contou o ancião do alto dos seus 88 anos.
Os filhos sempre o ajudaram na sua oficina, mas nenhum lhe
seguiu as pisadas, apesar do talento que também os dotava.
“Seguiram outras carreiras, licenciaram-se, têm a sua vida...
Mas tenho pena porque tenho muito amor a esta arte e eu,
infelizmente, já não posso trabalhar mais”, confessou, emocionado. “Mas fico feliz por aqui a Rosa e o Manuel darem seguimento a esta tradição e ao nosso artesanato”.

4 Publicidade

13 de Julho 2020 correiodominho.pt

12 ???????????
correiodominho.pt
13 de Julho 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Braga 5

Obras em freguesias com
apoios de 220 mil euros
HOJE, em reunião de câmara, devem ser aprovadas transferências financeiras para várias freguesias cujo valor global ascende aos 220.479 euros.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Braga deve aprovar esta amanhã, em reunião do
executivo municipal, um pacote
de apoios para a obras em freguesias que, globalmente, atinge
os 220.479 euros.
A título de apoios financeiros,
a Câmara propõe-se transferir
110.036 euros por quatro freguesias e uniões de freguesia.
A Junta de Freguesia de Esporões é contemplada com 46.819
euros para apoiar a obra do parque de Lazer das Boucinhas.
Para a União de Freguesias de
Vila e Fradelos serão transferidos 44.301 euros para a obra do
parque infantil de Fradelos.
Já a União de Freguesias de
Escudeiros e Penso (São Vicente
e Santo Estêvão) vai receber 10
mil euros para a aquisição de
uma viatura para serviços diversos de apoio à autarquia. Vai ainda receber 5.639 euros para requalificar a cobertura do telheiro
exterior da antiga escola primária de Penso São Vicente.
Ainda a título de apoio financeiro, a Junta de Freguesia de
Adaúfe é contemplada com
3.277 euros para mudar uma paragem de autocarros.
As restantes transferências financeiras serão atribuídas no
âmbito de contratos de delega-
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U.F. de Nogueira, Fraião e Lmaçães vai receber 91 mil euros para obras na rede viária

ção de competências.
O executivo liderado por Ricardo Rio propõe a atribuição de
91.042 euros para a União de
Freguesias de Nogueira, Fraião
e Lamaçães, verba adstrita a três
contratos: 40.076 euros para requalificação da Rua da Glória,
em Lamaçães; 34.751 euros para
a requalificação da Rua da Fonte
Seca, em Fraião; e 16.215 euros

para requalificar a Rua João
Braga/Travessa João Braga, em
Nogueira.
Será ainda votado o contrato de
delegação de competência com a
União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, no valor de 19.401 euros, verba destinada à obra de alargamento de
repavimentação da Travessa das
Agras, em Guisande.

97

Câmara atribuiu 10.000 euros
à Associação Hypatiamat
Por proposta da vereadora da Educação, Lídia Dias, vai ser
votado nesta reunião de câmara um apoio financeiro, de
10.000 euros, a atribuir à Associação Hypatiamat.
Esta associação desenvolve um projecto da Universidade
do Minho, que envolve investigadores da academia minhota e da Universidade de Coimbra.
O seu objectivo é identificar as condições de (in)sucesso
na disciplina de Matemática contribuindo, desse modo,
para a promoção do sucessos escolar dos alunos nessa
disciplina.

De realçar que esta parceria do Município com a Associação Hypatiamat remonta a 2016.
Neste novo ano o projecto vai incidir particularmente na
capacitação de docentes que leccionam o 2.º ano do ensino básico; e ainda na organização e realização do V Campeonato Interescolar de Cálculo Mental do concelho de
Braga, em coloboração directa com os 12 agrupamentos
de escolas e a escola não agrupada, envolvendo alunos
do 4.º ano de escolaridade.
De realçar que o projecto conta com uma plataforma informática centrada nos conteúdos da Matemática leccionados do 1.º ao 9 ano de escolaridade.
No seu trabalho, a componente do cálculo mental é uma
das áreas que tem mais visibilidade e apresenta resultados mais promissores.

AÇORES

12,941,840
Contagem Mundial
+ 108,335 NOVOS CASOS

§apoio financeiro
Projecto de apoio ao ensino na Matemática
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Indonésia
Cerca de 1.300 infectados numa escola militar
Cerca de 1.300 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus numa escola militar na Indonésia, um país que continua a lutar contra a pandemia,
anunciou fonte militar. A escola de oficiais do exército indonésio, localizada a oeste da ilha de Java, a mais populosa do país, foi colocada em quarentena, anunciou o Chefe do Estado-Maior do Exército.
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Câmara reconhece interesse público
do novo quartel dos Voluntários
DEVE ser hoje aprovado, em reunião da Câmara de Braga, o reconhecimento do interesse público
do projecto do novo quartel dos Bombeiros Voluntários que vai ser construído em São Paio D’Arcos.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

É mais um passo para a concretização de um sonho antigo e de
uma necessidade dos Bombeiros
Voluntários de Braga. A Câmara
Municipal deve aprovar hoje o
reconhecimento de interesse público municipal para o projecto
do novo quartel da corporação a
construir no lugar da Cachada,
em São Paio d’Arcos.
O terreno onde vai ser construído o novo quartel foi doado
aos Bombeiros Voluntários, pelo
Município de Braga, em Janeiro
de 2006.
Apesar da construção do quartel ser compatível com a classificação e qualificação do solo em
PDM, a convergência com as reservas nacionais (integra a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional e a
Agência Portuguesa do Ambiente, neste caso, no que toca ao domínio hídrico) obriga ao procedimento prévio de obtenção do
reconhecimento de interesse público que, além de ser ratificado
em sede de Assembleia Municipal, terá ainda de obter luz verde
por parte da Secretaria de Estado
do Ordenamento do Território e
Conservação da Natureza.
Recorde-se que os Bombeiros
Voluntários de Braga estão finalmente em condições de avançar
com a obra do novo quartel, por
permuta com as actuais instalações que ocupam no Largo Orósio, no centro da cidade.
Publicidade

DR

No actual quartel, no Largo Paulo Orósio, vai ser construído um hotel

lll
Recorde-se que no início
de Abril, a Câmara de Braga
aprovou o aumento do
subsídio anual atribuído aos
Bombeiros Voluntários de
Braga para 20 mil euros.
Foi na altura assumido que
o objectivo é continuar a
aumentar o referido apoio,
para que em 2022
atinja os 30 mil euros.
No actual quartel vai ser construído um hotel com 36 quartos,
distribuídos por quatro pisos aci-

ma de quota de soleira e um piso
abaixo.
No início de Abril, a Câmara
de Braga tinha já aprovado o
processo de Pedido de Informação Prévia (PIP) apresentado pelo promotor imobiliário que vai
construir o hotel e, em troca, vai
edificar o novo quartel da corporação, um investimento de 1,5
milhões de euros.
O processo do PIP chegou à
Câmara depois de emitido o parecer pela Direcção Regional de
Cultura do Norte (DRCN). Trata-se de um parecer favorável,
mas condicionado a algumas alterações face às pretensões iniciais do promotor. A DRCN
aceita a utilização do edifício

para fins de hotelaria, assim como viabiliza a capacidade construtiva e área de implantação
que se prevê de quatro pisos acima de quota de soleira e um piso
abaixo. Não concordou, no entanto, com o desenho de arquitectura proposto para o novo volume do edifício. O parecer
ficou ainda condicionado à realização de sondagens arqueológicas prévias.
A viabilização do hotel permite
aos Bombeiros Voluntários de
Braga concretizar um sonho de
décadas e, sobretudo, resolver o
problema das actuais instalações
que são exíguas e não têm condições para acolher o corpo activo feminino.

Arqueologia

Voto de louvor
para investigadora
Fernanda
Magalhães
Por proposta do Pelouro do
Património, tutelado por Miguel Bandeira, a Câmara Municipal de Braga vota hoje um
voto de louvor à investigadora
Fernanda Magalhães, da Universidade do Minho, vencedora do Prémio Eduardo da Cunha Serrão 2020, com uma
tese doutoral sobre as casas
romanas ibéricas.
O voto de louvor realça o
contributo que Fernanda Magalhães tem dado para o conhecimento sobre a antiga cidade romana Bracara Augusta.
Realça igualmente que o Prémio Eduardo da Cunha Serrão
2020, um galardão anual, distingue a melhor tese nacional
de mestrado e de doutoramento em Arqueologia.
Fernanda Magalhães foi distinguida pelo seu trabalho ‘A
domus romana no noroeste peninsular: arquitectura, construção e sociabilidades’, que
vai agora ser publicado em livro até final do ano.
A investigação laureada analisou a arquitectura doméstica
urbana romana, que tem ligações ao estudo das cidades actuais. Em particular, incidiu
no tipo de habitações (domus)
construídas entre os séculos I
e IV, na última região peninsular a ser integrada na malha
administrativa romana. O estudo focou os casos de Braga,
Tongobriga, Lugo e Astorga,
mas contextualizou com as
realidades da Galia, Britannia,
restante Hispânia e Norte de
África.
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Distrital do PSD mobilizada
para as autárquicas de 2021
PAULO CUNHA foi confirmado novo líder da Distrital de Braga, com 95,3%
dos votos. PSD assume as autárquicas de 2021 como o grande desafio.
POLÍTICA
| Redacção/Lusa |

As eleições autárquicas de 2021
são o “foco número um” da nova
distrital de Braga do PSD, eleita
no sábado, numa lista única encabeçada por Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão.
Foram às urnas 1.254 militantes, dos quais 1.195 votaram na
lista de Paulo Cunha.
Em declarações à Lusa, Paulo
Cunha disse que as autárquicas
de 2021 constituem “o foco número um”, sendo o objectivo
manter as actuais nove câmaras
já detidas pelo PSD e tentar conquistar as restantes cinco.
Segundo o novo presidente da

distrital social-democrata, a reconquista da Câmara de Barcelos, actualmente liderada pelo
PS, será uma das grandes apostas. “O actual presidente da Câmara de Barcelos (Miguel Costa
Gomes) não se pode recandidatar, devido à lei de limitação de
mandatos, e essa será uma oportunidade que o PSD saberá certamente aproveitar, estando à altura das suas responsabilidades”, referiu.
Paulo Cunha terá como “vices”
José Novais, de Barcelos, e Carlos Cação, de Vila Verde.
O presidente da Câmara de
Braga, Ricardo Rio, será o presidente da mesa da assembleia
distrital.
Paulo Cunha já tinha liderado a

distrital de Braga do PSD entre
2010 e 2014, ano em que deu lugar ao eurodeputado José Manuel Fernandes.
O PSD lidera as câmaras de
Braga, Vieira do Minho, Amares, Famalicão, Terras de Bouro,
Esposende, Celorico de Basto e
Vila Verde.
No caso de Braga, a câmara foi
ganha por uma coligação que
juntou o PSD, CDS-PP e PPM.
Em Vieira do Minho, Amares e
Famalicão, também houve coligação, mas apenas entre o PSD e
o CDS-PP.
O PS detém Barcelos, Cabeceiras de Basto, Fafe e Guimarães,
enquanto a Câmara de Vizela é
liderada pela lista independente
de Vítor Hugo Salgado.

DR

Paulo Cunha regressa à liderança da Distrital de Braga do PSD
Publicidade
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§social
Relatório e Contas e 2019 aprovado por unanimidade

UDIPSS-Braga realizou assembleia geral
A União Distrital das IPSS (UDIPSS-Braga) reuniu recentemente em assembleia geral, uma sessão que ficou marcada pela aprovação do relatório de
Actividades e Contas de 2019 e um voto de louvor e aclamação “pelo trabalho desenvolvido em 2019 e todo trabalho já realizado no presente ano em
torno da Pandemia”.
A sessão foi antecedida por uma acção
de formação na qual se abordou o novo
protocolo assinado com a ATAHCA, visando potenciar formação certificadas
às IPSS na área geográfica da sua acção (Amares, Braga, Terras de Bouro, Vila Verde, Barcelos e Esposende); e foi anunciada a abertura de uma linha de apoio para o ‘Empreendedorismo Social’, visando contratação de trabalhadores e investimento de melhorias nas Instituições.
Nos outros assuntos, afloraram-se diversas questões ligadas com as condicionantes da Pandemia
da Covid-19, nomeadamente o facto “preocupante” de os centros de dia continuarem fechados.
Publicidade

PROMOÇÃO DE 9 A 21 DE JULHO
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Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

Ciência Viva no Verão
está de regresso

PROGRAMA Ciência Viva no Verão está de regresso ao Minho
com várias actividades nas áreas da Astronomia e da Biologia.
A inscrição prévia é obrigatória.
CIÊNCIA VIVA
| Marlene Cerqueira |

Se 15 de Julho a 15 de Setembro, o programa Ciência Viva no Verão está de regresso, pelo 15.º ano consecutivo, mas
desta vez em moldes especiais e adaptados à situação epidemiológica do país.
Neste Verão, o Ciência Viva propõe-se
potenciar a cultura e a ciência com várias
actividades realizadas no exterior.
Ao contrário do habitual, todas as acções têm inscrição obrigatória e regras
muito restritas de participação. “Ninguém
que não esteja inscrito poderá participar
nas actividades. Os grupos são muito
mais reduzidos e estão sujeitos a um conjunto de normas de higiene e segurança” ,
alerta João Vieira, director do Centro
Ciência Viva de Braga.
Na região serão várias as iniciativas de
Astronomia, para o público em geral. As
observações astronómicas no Minho vão
decorrer no Museu D. Diogo de Sousa (3
de Agosto), Museu Biscainhos (4 de
Agosto), Esposende (5 de Agosto), Moledo (6 de Agosto), Observatório de Gualtar
(dias 7 e 29 de Agosto), Vila Praia de Âncora (10 de Agosto), Apúlia (11 de Agosto), Ofir (12 de Agosto), Tibães (15 de
Agosto) e no Bom Jesus (25 de Agosto).
Nas sessões previstas, os astrónomos do
Centro Ciência Viva de Braga irão realizar observações com um telescópio “hitech” que transmite a imagem (que está a
ser observada) para os smartphones dos
participantes. Por essa razão só poderão
participar grupos limitados a 19 pessoas
(ou grupos familiares).
“Não serão observações como estamos
habituados, em que os participantes colocam o olho numa ocular de telescópio.
Este ano vão ser observações através de
um telescópio de alta tecnologia que tem
incorporada uma câmara CCD que transmite as imagens em tempo real para o
smartphone dos participantes. Isto tem
duas vantagens importantes: a possibilidade de vermos objectos muito mais ténues do que o que vemos numa ocular
(como galáxias, nebulosas ou enxames
muito ténues) e ainda a de podermos estar
distantes uns dos outros”, explica João
Vieira.
Para além das actividades de Astronomia, o Centro de Ciência Viva de Braga
leva ainda a cabo acções de Biologia em
diversos locais. Nestas actividades, dirigi-

das pelas biólogas da Casa da Ciência de
Braga, sobretudo nas que envolvem acções práticas, também vão ser usados microscópios ópticos adaptados com sistemas digitais de imagem.
As acções de Biologia também privilegiar o distanciamento social e a segurança
dos participantes. As actividades têm também um número limitado de inscrições e
só podem participar pessoas inscritas previamente.
No Minho vão realizar-se as seguintes
acções: ‘Oue escondem as poças de maré
das praias de Esposende’, na Praia de São
Bartolomeu do Mar (20 e 21 de Julho);
Percurso na Encosta do Sol (20, 29 e 30
de Julho); ‘O que esconde o estuário do
Rio Cávado’ (23 e 24 de Julho); ‘O que
esconde a mata de Tibães’ (28 e 31 de Julho, 27 e 28 de Agosto); ‘Que seres vivos
aquáticos existem em Tibães’ (28 e 31 de
Julho, 27 e 28 de Agosto); e ‘Descoberta
nocturna dos jardins do Bom de Jesus’ (25
de Agosto).
“Tivemos que nos adaptar e fazer um
forte investimento tecnológico de modo a
que estas acções, procuradas por milhares
de pessoas em todo o país, pudessem mais
uma vez realizar-se. Será diferente, mas
será com toda a certeza muito divertido e
em segurança para todos. Permitirá a
quem não possa estar presente ter acesso
aos objectos observados porque serão colocados todos on-line. Os participantes
inscritos nas acções poderão levar os registos nos seus telemóveis e por isso será
de certeza diferenciador”, refere João
Vieira.
O programa Ciência Viva no Verão em
Rede é organizado pela Agência Nacional
para a Cultura Científica e Tecnológica Ciência Viva desafiando os cidadãos a fazer férias com a ciência. O programa nacional completo que tem mais de 200 acções e quase 500 datas organizadas por
Centros Ciência Viva, associações científicas, autarquias e empresas pode ser consultado em www.cienciaviva.pt.

lll
Todas as acções têm inscrição
obrigatória e regras restritas de
participação. Os grupos são
reduzidos e sujeitos a um conjunto
de normas de higiene e segurança.
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Minho
§Vila Verde
Iniciativa realiza-se uma vez por mês

‘Prado Day’ promove
dinamização do comércio local

DR

A Vila de Prado vestiu-se de branco para receber, sábado passado,
a 2.ª edição do ‘Prado Day’ com o objectivo de dinamziar o comércio local. Num dia escaldante de Verão, nem as altas temperaturas
impediram os pradenses e visitantes de sair à rua e apoiar o comércio local, que voltou a unir-se e abrir as portas ao público com
oportunidades e descontos especiais.
O Largo de S. Sebastião foi palco da maior esplanada do concelho,
onde cafés e restaurantes pradenses estiveram presentes com
barraquinhas com comida e bebidas frescas para ‘afugentar’ as altas temperaturas.
Refira-se que o ‘Prado Day’ é uma iniciativa que vai decorrer tuma
vez por mês. Quem estiver interessado em ver os descontos dos
espaços aderentes pode consultar o site eucomproemprado.com. Iniciativa animou vila de Prado

DR

Bandeira vermelha (lotação máxima) hasteada logo de manhã na Praia de Prado
Publicidade

GNR chamada
para controlar
praias fluviais

ENCHENTES nas praias fluviais leva banhistas a
esquecer pandemia, obrigando a chamar a GNR
ao local para ajudar a controlar situação.
VILA VERDE
| Marta Amaral Caldeira |

A Praia Fluvial do Faial, em
Prado, Vila Verde, registou ontem de manhã uma verdadeira
enchente de gente. A bandeira
vermelha foi hasteada, mas
nem assim os banhistas dispersaram e a Guarda Nacional republicana (GNR) teve que ser
chamada ao local, onde esteve
o dia todo a ajudar a controlar a
situação.
As temperaturas escaldantes
que se registaram no passado
fim-de-semana levaram milhares de pessoas a acorrer às
praias à beira-mar, mas também
às praias fluviais.
Ontem de manhã, ainda não
eram 11 horas, e a GNR já havia sido chamada ao local para
dar apoio à situação, tentando
sensibilizar os banhistas para
que cumprissem as regras do
distanciamento sugeridas pelo
governo e pela Direcção-Geral

de Saúde.
O cenário registou-se também
em Braga, com a GNR a ser
chamada, também logo de manhã, pela própria nadadora-salvadora da Praia Fluvial de
Adaúfe, em Braga, que estava
‘à pinha’ ontem com muita gente à procura de um local fresco
para passar o dia, mas levando
a ajuntamentos que nesta altura
devem ser evitados, devido à
pandemia da Covid-19 e à elevada possibilidade de contágio.
“Temos equipas de militares a
passar nestes espaços várias vezes ao dia nos diferentes turnos”, indicou fonte da GNR,
cuja presença no local é crucial
para lembrar as pessoas da pandemia que o mundo ainda atravessa. A mesma situação foi registada junto à Ponte do Bico,
em Palmeira, com muitas pessoas a aglomerar-se junto ao rio
Cávado, mas com dificuldades
em manter a distância de 1,5
metros do vizinho do lado.
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§Esposende
Saúde

ACES Cávado promete “esforços” para
abrir mais unidades de saúde em Agosto
“A Câmara Municipal não tem qualquer intervenção ou responsabilidade
sobre o encerramento e/ou reaberturas destes equipamentos de saúde”,
garantiu Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende, durante uma reunião recente com Fernando Ferreira, director do
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado III Barcelos/Esposende
(ACES), para a qual convocou também os presidentes de junta do concelho e líderes políticos dos vários partidos com assento na Assembeia Municipal. Apesar de não ser da responsabilidade da autarquia, o autarca
esposendendese assumiu “total disponibilidade” do Município de Esposende “para colaborar no que for possível no sentido de garantir o bemestar, a saúde e a segurança das populações”.
O director do ACES Cávado explicou que a reabertura das unidades assenta “em exigentes critérios de saúde pública que visam garantir a prestação segura e permanente de serviços de saúde primários à população,
afiançando que tudo está a ser feito para que seja possível que tal ocorra
no mais curto prazo possível”. O responsável garantiu, ainda, aos autarcas
e responsáveis políticos esposendenses que não se poupará a esforços
“com o objectivo de se possibilitar a reabertura das Unidades até ao início
de Agosto, assim estejam cumpridas todas essas condições”.

PCP apela à reabertura dos centros
de saúde de Forjães, Belinho e Apúlia
Na reunião do presidente da Câmara de Esposende com o director do
ACES Cávado, na qual participaram também os políticos e partidos esposendenses, esteve também o Partido Comunista Português local que veio,
no entanto, a público mostrar o seu “descontentamento” com a não abertura dos Centros de Saúde de Forjães, Belinho e Apúlia, no concelho de
Esposende. Entre as principais razões para a não abertura dos centros de
saúde esposendenses, o PCP aponta para as razões indicadas pelo director do ACES Cávado como a “falta de recursos que possam assegurar as
condições de higienização aos espaços” e a “falta de condições físicas dos
centros de saúde actualmente ainda encerrados”, indicando ainda que “o
resguardo de equipas e espaços ‘limpos’ aptos para substituir e entrar em
funcionamento em caso de contaminação”, nesta fase, já não faz sentido.
“Na última Assembleia Municipal o PCP apresentou uma Moção em defesa da reabertura de todos os centros de saúde. Esta moção foi chumbada
pelo PSD, pelo PS e por todos os presidentes das Uniões de Freguesia e
Juntas de Freguesia”, advertem os comunistas.

Albergue de São Miguel
reabre de ‘cara lavada’
OS PEREGRINOS que chegarem agora ao Albergue de S. Miguel, em
Marinhas, Esposende, vão encontrar um local “seguro” e “renovado”.
ESPOSENDE
| Marta Amaral Caldeira |

OAlbergue de S. Miguel, em
Marinhas, Esposende, volta a
abrir portas esta semana, com
“uma imagem renovada e com
todas as condições de segurança
para receber os peregrinos”, garante fonte do Município de Esposende, que investiu 10 mil euros na requalificação do equipamento.
O albergue esposendense, que
tem sido muito procurado por
parte dos peregrinos, foi requalificado enquanto esteve encerrado devido à pandemia da Covid19, precisamente com o objectivo de garantir a segurança dos
seus utilizadores, seguindo as regras impostas pela Direcção-Geral de Saúde.
Em concreto, a intervenção traduziu-se num conjunto de reparações e manutenções, tanto no
interior como no exterior do edifício, e na implementação de
melhorias ao nível dos equipamentos, além da reparação e pintura de todo o gradeamento exterior do edifício, bem como a
pintura exterior do albergue e a
lavagem das paredes e escadas
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Albergue de São Miguel, sito nas Marinhas, Esposende, acabou de ser requalificado

em granito. O Albergue de S.
Miguel apresenta-se, agora, com
um “novo visual” para servir de
alojamento aos peregrinos dos
Caminhos de Santiago.
O equipamento resulta da parceria entre a Câmara Municipal,
a Junta da União das Freguesias
de Esposende, Marinhas e Gandra, Cruz Vermelha de Marinhas
e a Associação Via Veteris.

lll
O Albergue de S. Miguel
disponibiliza aos peregrinos
um dormitório, cozinha
equipada, sala de
refeições/convívio com
espaço de lazer, balneários,
sanitários, lavandaria e
Internet.

Acção Social

Conselho Local de Acção Social debateu
os projectos de intervenção locais
O Conselho Local de Acção Social de Esposende reuniu em plenário recentemente para abordar vários temas e dar conta dos vários projectos que
estão a ser desenvolvidos pelas 40 entidades que integram esta rede. O
Município de Esposende apresentou os resultados da intervenção do projecto ‘Espaços Âncora’, intitulado ‘Você fica em casa e fica bem’, criado no
contexto da pandemia por Covid-19 para chegar a todas as pessoas idosas, que, em situação de isolamento social, não reúnem meios, nem competências para chegarem aos serviços.
Foram também apresentados os dados referentes ao projecto ‘Rede + Colaborativa’, o qual resultou da necessidade identificada pelo Município de
Esposende quanto ao acompanhamento das situações da COVID-19, junto das famílias do concelho, entre muitos outros projectos analisados.
A encerrar o plenário, Alexandra Roeger, vereadora da Acção Social, agradeceu a presença e a intervenção das entidades, bem como a colaboração
dos parceiros em todo o processo da rede social, que desafiou os parceiros
para a partilha de informação, conhecimentos e boas práticas, por forma
a reforçar novas parcerias, numa acção colectiva estruturada ao nível local, assente em estratégias de articulação e coresponsabilização das instituições e serviço.

Medida do Município de Barcelos é “complemento” aos apoios do Ministério da Educação

Livros de fichas vão ser oferecidos
aos alunos do primeiro ciclo de Barcelos
BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira |

O Município de Barcelos vai investir 100 mil euros na aquisição
de livros de fichas para os alunos do 1.º ciclo das escolas do
ensino básico do concelho, no
próximo ano lectivo 2020/2021.
Para Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos,
a medida é “um complemento”
aos apoios do Ministério da
Edução.
O apoio financeiro destina-se a

facultar a todos os alunos do 1.º
e do 2.º ano, inscritos na rede
pública escolar do concelho, as
fichas de trabalho de Português
e Matemática e as fichas de trabalho de Português, Matemática,
Estudo do Meio e Inglês aos alunos do 3.º e 4.º ano.
Para usufruir do apoio, os encarregados de educação deverão
levantar uma credencial no respectivo agrupamento escolar,
emitida pelo Município de Barcelos e levantar os manuais em
qualquer livraria/papelaria.
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Município oferece livros de fichas
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Máscaras e vestuário hospitalar
dão a volta ao mundo têxtil

+ mais

AS EXPORTAÇÕES têxteis continuam em decréscimo nos mercados até agora “mais importantes”
como a Espanha, mas mantêm-se a funcionar e em crescimento para países como o Chipre e a Grécia.
FAMALICÃO
| Marta Amaral Caldeira |

Actualmente são as máscaras e o
vestuário hospitalar necessário
para enfrentar o combate à Covid-19 que asseguram ainda,
maioritariamente, as exportações dos têxteis em Portugal.
Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e
Vestuário de Portugal, com sede
em Famalicão, indica que, neste
momento, a queda das exportações, entre Janeiro e Maio, ascende aos 19 por cento, comparativamente ao ano passado. E
analisando só o mês de Maio, a
quebra sobe aos 32 por cento.
As exportações são neste momento asseguradas por uma diversidade de produtos e artigos
relacionados com a protecção do
Covid-19.
O presidente da ATP enumera
alguns desses produtos, apontando para “máscaras, incluídas
nos artigos têxteis confecciona-
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Têxteis portugueses suportam agora exportações para mercados que precisam de máscaras e artigos para combater a Covid-19

dos, os quais registaram um aumento de quase 48 milhões de
euros neste período, bem como o

vestuário de protecção, como
por exemplo batas hospitalares,
incluídas na posição pautal

6210, a qual registou um aumento de cerca de cinco milhões de
euros”.

Em termos de destinos,
as exportações para a UE
caíram cerca de 26%,
enquanto que para
países não comunitários
(os quais estão neste
momento a representar
1/4 das exportações)
subiram 14%. Entre os
destinos que mais
cresceram estão o Chipre
(mais 4,6 milhões de
euros), a Nicarágua
(aumento de 1,8 milhão
de euros), a Grécia,
Trinidad e Tobago e Cabo
Verde.
Em sentido inverso, a
Espanha é o destino que
regista maior queda
(menos 228 milhões de
euros), o Reino Unido
(menos 26 milhões de
euros), a Itália (menos
17 milhões de euros), os
Países Baixos (menos 15
milhões de euros), a
França (menos 14
milhões de euros) todos estes os mercados
“mais importantes”.

Iniciativa não pôde realizar-se no Parque da Devesa devido à pandemia mas fez sucesso na Internet

Associação Gerações faz sucesso no Youtube
com projecto ‘Hoje há histórias na cidade’
FAMALICÃO
| Redacção |

A sexta edição do projecto ‘Hoje
há histórias na cidade’, promovido pela Associação Gerações no
Parque da Devesa de Famalicão
não pode realizar-se presencialmente, mas a Internet deu ‘uma
ajudinha’ e o projecto virou “um
sucesso online no Youtube”, garante Mário Martins, o dirigente
associativo.
O projecto ‘Hoje há histórias
na cidade’ foi registou um forte
impulso nos últimos tempos, tegistando crescimento de ano para ano e atraindo também cada
vez mais gente ao Parque da Devesa, indicou o responsável, ex-

plicando que foi por isso mesmo
que a associação pôs mãos à
obra e pensou na passagem para
o online.
“As equipas do projecto organizaram-se e gravaram as histórias que iam ser apresentadas ao
vivo no Parque da Devesa, difundindo-as nas redes sociais,
com um destaque especial para o
canal ‘youtube’”, indicou Mário
Martins. “Excedeu todas as nossas expectativas, com centenas e
centenas de visualizações em todas as partes do mundo como o
‘Monstro amor’ ou o ‘Amor
Monstro’ (uma adaptação da
Educadora Juliana Delgado)”,
destacou, apontando para as
mais de 900 visualizações.
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Agente da PSP, Tiago Moura

Celorico de Basto

Agente celoricense
Tiago Moura
louvado com prémio

DR

Projecto da Associação Gerações leva histórias à cidade

Tiago Moura, agente da PSP,
natural de Arnóia, Celorico de
Basto, licenciado em Criminologia e destacado em Sacavém
foi agraciado com Prémio de
Segurança Pública pelo trabalho que desempenhou aquando de incêndio naquela área,
no resgate das vítimas.
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Vizela quer construir
mais habitação social

É UMA “PRIORIDADE” para Victor Hugo Salgado, autarca de Vizela, que
quer criar mais habitações sociais no concelho.
VIZELA
| Marta Amaral Caldeira |

DR

PASEC lança livro ‘Radar da Participação Juvenil’

Guia pedagógico à participação cívica

PASEC lança livro que
motiva jovens a participar
FAMALICÃO
| Redacção |

‘Radar da Participação Juvenil’
é a mais recente publicação pedagógica lançada pela PASEC Pataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais. A
obra é dirigida a jovens, técnicos de juventude, educadores,
animadores e outros agentes
educativos sobre as formas de
participação juvenil inteligente.
O livro pretende ser um guia
pedagógico sobre os novos modelos de participação juvenil
inteligentes e foi lançado em
multiformato com suporte online, edição papel e digital para
chegar ao maior número de
agentes educativos possível.
Lançado internacionalmente,
é um dos produtos finais do
projecto internacional ‘Radar’
apoiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia.
O projecto permitiu a criação
da primeira Rede Transnacional de Territórios Youth Smart
City (Cidades Jovens Inteligentes), territórios que envolvem
todos jovens nos principais
processos de decisão relativos
às políticas de juventude que

+ mais
A publicação ‘Radar da
Participação Juvenil’
pretende ser um guia
pedagógico sobre os
novos modelos de
participação juvenil
inteligentes, sobretudo
ao nível da participação
dos jovens com
deficiência,
à participação dos
jovens oriundos de
minorias e refugiados e,
ainda, a participação
dos jovens de territórios
com baixa densidade
populacional.

afectam directamente a sua vida.
São territórios que entendem
a participação real e efetiva dos
jovens nas dinâmicas sociais
como forma de combater os flagelos de que são alvo.

A habitação social é uma “prioridade” para Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Vizela, que quer construir e reabilitar mais casas para
atender às necessidades das famílias mais carenciadas, dandolhes qualidade de vida. Segundo
a autarquia é necessária a construção de mais 140 habitações
sociais no concelho vizelense.
Neste momento, a autarquia
iniciou as visitas a algumas das
habitações propostas para reabilitação, no âmbito do Programa
1.º Direito.
Esta visita a algumas das casas
identificadas do parque habitacional de Vizela vem no seguimento do levantamento das principais necessidades habitacionais no concelho que a autarquia
está a realizar, de acordo com o
protocolo estabelecido com o
INH - Instituto Nacional de Habitação, no âmbito do programa
1.º Direito.
“Quando este executivo tomou
posse não existia qualquer levantamento habitacional do concelho e as únicas habitações sociais existentes tinham sido
construídas há mais de 15 anos e
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Autarquia vizelense está, neste momento, a visitar casas para reabilitar

são apenas 18 - uma quantidade
manifestamente insuficiente para as necessidades existentes”,
indica-se em nota à imprensa.
A mesma nota dá conta de que
o anterior executivo poderia já
ter construído mais 40 habitações sociais por via do Programa
de Financiamento para Acesso à
Habitação, mas deixou escapar o
financiamento por “falta de execução”.

lll
Autarca Victor Hugo Salgado
diz-se empenhado em criar
uma Estratégia Local da
Habitação de Vizela com o
objectivo de apoiar mais
uma área de inervenção
social e dar mais qualidade
de vida às famílias mais
carenciadas.

Política

PAN alerta Câmara de Guimarães
para remoção do amianto nas escolas
GUIMARÃES
| Redacção |

As Escolas Básicas Agostinho
da Silva, D. Afonso Henriques,
de Casais, de Cerca do Paço, de
Corvite, de Nossa Senhora da
Conceição, de Oliveira do Castelo, de Pevidém, de Santa Luzia, do Vale de São Torcato, Gil
Vicente e Escola Básica Professor Abel Salazar fazem parte da
lista de escolas que deverão ser

objecto de obras em Guimarães,
no sentido de remover o amianto, indica a Comissão Política
Concelhia do PAN Pessoas-Animais-Natureza, que questionou a
Câmara Municipal de Guimarães sobre o plano de calendarização das intervenções nestes
estabelecimentos.
De acordo com a Direcção-Geral da Saúde, “as diferentes variedades de amianto são agentes
cancerígenos, devendo a exposi-

ção a qualquer tipo de fibra de
amianto ser reduzida ao mínimo”.
Para Nuno Teibão, porta-voz
da concelhia “os riscos associados ao amianto constituem um
grave problema de saúde pública, que está presente no quotidiano de crianças, jovens e profissionais das escolas”, considerando “inadiável” que a Câmara
Municipal proceda às diligências para a remoção do amianto.
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Viana do Castelo

Auto da Floripes exibido nas redes sociais
SITUAÇÃO pandémica não permite que o Auto da Floripes seja representado como sempre foi, no Largo das Neves. Porém, a
tradição vai ser cumprida. A representação de teatro popular vai ser gravada em local não divulgado e exibida a 5 de Agosto.
VIANA DO CASTELO

paralelo, serão também desenvolvidas pequenas iniciativas
simbólicas, de cariz artístico, associadas ao Auto da Floripes.

| Marlene Cerqueira |

A tradição vai cumprir-se. Foram já retomados os ensaios do
Auto da Floripes que este ano
vai ser apresentado em moldes
diferentes, adequados à situação
de pandemia que se vive pelo
mundo. A representação de teatro popular vai ser interpretada e
gravada num espaço verde do
Vale do Neiva e será exibida nas
redes sociais no dia 5 de Agosto,
a partir das 17 horas.
“Dada a longevidade secular
do Auto da Floripes no Largo
das Neves, mais o facto de ser
representado ininterruptamente,
desde 1962, entendemos que,
apesar das circunstâncias associadas ao momento pandémico
que vivemos, deveríamos pensar
numa solução alternativa, de forma a evitar um triste hiato na tradição”, refere o núcleo promotor
em comunicado, explicando que
“depois de muita ponderação, da
mobilização dos comediantes e
da necessária articulação com a
Comissão de Festas da Senhora
das Neves, decidiu-se que o Auto da Floripes subirá, mesmo assim, ao palco num espaço verde
do Vale do Neiva e será exibido

lll
Para garantir a segurança
de todos os envolvidos, não
haverá público, o local de
gravação manter-se-á no
anonimato e o enredo será
adaptado, com a adequação
das partes que exigem
maior contacto entre os
comediantes.
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Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto revela que já foram retomados os ensaios

nas redes sociais”.
A vontade dos comediantes era
a mesma da de todas as gentes
da terra, ou seja, que o palco da
representação fosse naturalmente o Largo das Neves, no entanto, “a imperiosa necessidade de
cumprir as regras sanitárias, de
forma a garantir a segurança de
todos, não o permite”.
Para garantir a segurança ne-

cessária de todos os envolvidos,
não haverá público, o local de
gravação manter-se-á no anonimato e o enredo será adaptado,
nomeadamente mais curto e com
a adequação ao contexto das
partes que exigem maior contacto entre os comediantes.
“Ao assumirmos uma vez mais
o compromisso de apresentar o
Auto da Floripes, entendemos

que damos continuidade à tradição, embora noutros moldes. Assim, alimentamos a alma das
gentes da nossa terra e promovemos a mobilização e a renovação do elenco. Mais… deixamos
o sinal de que a nossa comunidade, mesmo perante situações adversas, sabe adaptar-se e reinventar-se”, refere a organização.
A mesma fonte avança que, em

Esta manifestação popular,
também conhecida por ‘Comédias das Neves’, distingue-se como um dos poucos sobreviventes do velho teatro popular e
afirma-se como uma das referências do teatro popular português. Assume-se, também, como
património e parte integrante da
identidade das comunidades que
partilham o Lugar das Neves –
Barroselas, Mujães e Vila de Punhe - e manifesta dimensão nacional e internacional no panorama do património cultural
imaterial.

No Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Há mais de 100 vagas para alunos do ensino profissional
VIANA DO CASTELO
| Marlene Cerqueira |

O Instituto Politécnico de Viana
do Castelo (IPVC) tem mais de
uma centena de vagas específicas para alunos do ensino profissional. Até 17 de Julho, os estudantes podem inscrever-se nas
provas de avaliação de conhecimentos e competências, o ques
permitirá efectuar a candidatura
a um dos cursos de licenciatura
do IPVC.
Em comunicado, o IPVC explica que as provas vão decorrer
a 24 de Julho, às 10 horas, na Escola Superior de Educação.
A informação sobre este novo
contingente de acesso está dis-
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No âmbito do novo regime
especial de acesso ao ensino
superior para os estudantes
dos cursos profissionais
e artísticos, no ano lectivo
de 2020/2021,
haverá 2370 vagas para
estes alunos, abrangendo
456 licenciaturas de Norte
a Sul do país.

IPVC tem mais de uma centena de vagas reservadas para estes alunos

ponível no site do IPVC, em
www.ipvc.pt.
Os estudantes do ensino profissional podem inscrever-se para a

realização das provas de avaliação dos conhecimentos e competências em www.apnor.pt. No
momento de inscrição devem

apresentar o comprovativo de
uma das seguintes opções relativamente à situação habilitacional: titular de um curso de dupla

certificação de nível secundário
ou de um curso artístico especializado; frequência do último ano
de um curso de dupla certificação de nível secundário ou de
um curso artístico especializado.
De realçar que cada instituição
de Ensino Superior pode organizar as provas que dão acesso aos
seus ciclos de estudo. Os institutos politécnicos do Norte (IPVC,
Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave,Instituto Politécnico de
Bragança, Instituto Politécnico
do Porto) e a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro
constituíram a Rede Norte, para
organizar as provas teóricas ou
práticas que dão acesso aos seus
cursos de licenciatura.

14
Minho
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

13 de Julho 2020 correiodominho.pt
?????????? 13

“Aqui é onde nos sentimos mais seguros”
FAMÍLIAS E GRUPOS DE AMIGOS juntam-se nas praias do concelho de Viana do Castelo. O extenso areal dá tranquilidade e
segurança a todos. Município lançou aplicação que permite que o utilizador possa conhecer em detalhe as praias.
PELAS PRAIAS DO MINHO
| Patrícia Sousa |

“O mar dará a cada um uma nova esperança.”
Cristovão Colombo
Deixamos as praias de Esposende e seguimos o mar. Chegamos
ao concelho de Viana do Castelo. Na praia da Amorosa já são
muitas as famílias e grupos de
amigos que por ali fazem praia.
Já na praia do Cabedelo às famílias e grupos de amigos juntam-se os apaixonados pelos desportos náuticos. Com saudades do
mar e da praia, todos são unênimes: “aqui é onde nos sentimos
mais seguros”.
“Já tinha saudades do mar. Este
ano, as férias vão saber melhor
do que nunca”, começou por
confidenciar Ana Salgado, que
está a passar uns dias de férias
na praia da Amorosa. Todos os
anos, Ana faz alguns dias de
praia no Minho. “Apesar do vento, gosto muito das nossas praias
e vou, todos os anos, correndo
praias diferentes”, contou. Na
companhia do marido e dos filhos, Ana acredita que a praia “é
dos sítios mais seguros” para se
estar por esta altura. “Mantemos
o distanciamento social e temos
muito cuidado quando vamos
aos restaurantes, cafés ou fazer
compras aos supermercados”,
referiu.
Mais à frente estava um grupo
de amigos que mora no concelho
de Viana do Castelo. “Gostamos
de vir para cá, apesar de corrermos as praias todas. Enquanto
não estamos de férias, aproveitamos o fim-de-semana para apanhar um pouco de sol e dar uns
banhos no mar”, adiantou o jovem, admitindo que o que lhe
custa mais é não jogar à bola na
praia.
O número de utentes na praia e
o número de lugares livres no
parque de estacionamento são
disponibilizados com actualização horária por parte dos Assistentes de Praia, elementos do
Corpo Nacional de Escutas
(CNE) com quem o município
protocolou a colaboração.
A viagem continua e paramos
na praia do Cabedelo. Apesar do
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Praia da Amorosa é muito procurada por famílias e grupos de amigos

vento, não faltam famílias e grupo de amigos no areal.
Os desportos náuticos encontram ali um cenário ideal: surf,
bodyboard, windsurf ou kitesurf
são alguns dos desportos que podem ser praticados nesta praia.
Esta praia, com um extenso sistema dunar e um areal a perder
de vista, convida ainda os apaixonados pelos desportos náuticos a passar por ali horas e horas.
Elisangela Almeida e André
Fuly são brasileiros, viviam nos
EUA e há uns meses decidiram
fazer as malas e virem morar para Portugal. Escolheram Braga
para recomeçar uma nova vida.

lll
A Câmara Municipal
de Viana do Castelo
lançou a aplicação
praias.cm-viana-castelo.pt,
que permite que o utilizador
possa conhecer em detalhe
as praias, bem como
os pontos de sinistralidade
balneare o sentido de
circulação nos passadiços.

Num destes fim-de-semana decidiram ir conhecer a cidade de
Viana do Castelo e acabaram na
praia do Cabedelo. “Adoramos a
praia e hoje estamos cá outra
vez”, contaram. O curioso é que
tinham comentado com um casal
amigo, Alexandre e Ana Damiani, que tinham gostado da praia e
sem contar encontraram na praia
do Cabedelo. “Foi uma coincidência, não combinamos vir e
acabamos por nos encontrar
aqui”, contaram Alexandre e
Ana, estando a adorar a praia do
Cabedelo.
Os dois casais têm filhos pequenos e então preferem “praias
com muito areal para para andarem à vontade”. Depois de tanto
tempo em casa fechados, os
mais novos todos estavam a precisar do cheiro do mar. “A praia
é um lugar aberto e se tivermos
todos os cuidados sabemos que
estamos tranquilos aqui”, sublinharam. Os casais gostavam
muito de ir conhecer o Algarve
em Agosto, mas vai depender da
evolução da pandemia. “Vamos
ver como rola até lá. Por enquanto vamos apostar nas praias
do Minho. São muito lindas e
tranquilas”, confidenciaram.
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Ana e Alexandre Damiani e Elisangela Almeida e André Fuly encontraram-se na praia
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Praias estão devidamente sinalizadas
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Pedro Verne (ao centro) é o coordenador da Associação Coordenada Decimal

Adélio Gil Oliveira é o nadador-salvador da praia da Amorosa

Vigilância e patrulhamento garantidos

VIGILÂNCIA e patrulhamento da totalidade dos 24 quilómetros de costa do concelho de Viana do Castelo estão assegurados. São
cerca de 40 praias atlânticas com ocupação de banhistas e prática assídua de desportos náuticos.
PELAS PRAIAS DO MINHO
| Patrícia Sousa |

Atendendo ao estado favorável
do tempo e à afluência esperada
de visitantes à costa, o Município de Viana do Castelo está a
garantir a vigilância e o funcionamento dos sanitários desde o
passado dia 10 de Junho, em cinco praias – Afife, Arda/Bico, Paçô, Cabedelo e Amorosa. A partir desta data ficou também
garantido o patrulhamento da totalidade dos 24 quilómetros de
costa onde se contam cerca de
40 praias atlânticas, com apoio
da Autoridade Marítima, e que
são locais que registam sempre
alguma ocupação de banhistas e
prática assídua de desportos
náuticos.
A época balnear 2020 foi desenhada tendo em conta o “especial” contexto de pandemia, destacando-se o investimento de
423 mil euros por forma a garantir um dispositivo de 38 nadadores salvadores da Associação
Coordenada Decimal a operar
todos os dias entre as 9 e as 19
horas, a limpeza diária dos
areais por gradagem e os sanitários com pessoal de limpeza em
permanência, serviços prestados
pelas juntas e uniões de freguesia da costa, e que garantem as
rotinas de desinfecção definidas
pela Direcção Geral de Saúde e
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Praia do Cabedelo é muito procurada para a prática de despotos náuticos

com o acompanhamento da Autoridade de Saúde do Alto Minho.
Na praia da Amorosa, o nadador-salvador, Adélio Gil Oliveira, confessou que a praia tem estado tranquila. Pelo primeiro ano
a ‘vigiar’ aquela praia, Adélio
Gil assegurou que “está tudo
preparado” para receber as pessoa, mas a Covid-19 não deixa
ninguém indiferente. “Estamos
preocupados e isso é motivo para termos todas as precuações
necessárias”, assegurou o jovem, referindo que esta época

balnear é “completamente diferente” dos anos anteriores, dado
o número de regras que são para
cumprir.
Desde logo, o distanciamento
social tem sido “cumprido” pelos veraneantes, mas a questão
das bolas, por exemplo, tem sido
“mais difícil”.
A situação de alarmismo, referiu o nadador-salvador, “desapareceu um pouco e nota-se que as
pessoas andam mais relaxadas”.
Adélio Gil mostrou-se um “pouco receoso” com o mês de Agosto. Por enquanto, “há pouca gen-

te”. Mesmo nos anos anteriores,
o mês de Julho “tem sempre
mais veraneantes e também já há
muitos emigrantes e este ano está tudo muito calmo”, contou.
Já na praia do Cabedelo, o
coordenador de Viana do Castelo da Associação Coordenada
Decimal, Pedro Verne, destacou
a importância do cumprimento
das regras do Instituto de Socorros a Náufragos e da Direcção
Geral de Saúde.
“Os primeiros dias de Julho
vieram com muito vento e as
condições não são as melhores

para vir á praia, por isso, não
tem estado muito gente”, confirmou o nadador-salvador, adiantando que desde que as fronteiras com Eapanha foram retomadas “há se vêem espanhóis nas
praias”.
Este ano, “é tudo novo e toda a
gente está com muitas expectativas, porque não se sabe o que
vai acontecer”, confidenciou Pedro Verne.
Aos cabos de mar da Marinha,
que também andam a patrulhar
as praias do concelho, compete,
por exemplo, o controlo do distanciamento social. “Somos cerca de 40 nadadores-salvadores e
a nossa missão primeira é a prevenção e o socorro dos veraneantes”, assegurou.
O concelho de Viana do Castelo dispõe de oito sectores costeiros definidos como água balnear, organizados em 10 praias
atlânticas vigiadas e cerca de 30
trechos costeiros não vigiados.
Entretanto, o Município de Viana do Castelo está a sensibilizar
para a frequência das praias concessionadas, já que o concelho
tem oito praias com Bandeira
Azul (Arda, Afife, Paçô, Carreço, Praia Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo de Neiva) e qualquer uma delas tem área suficiente para os veraneantes,
com excepção da praia Norte,
que é mais uma praia urbana.
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Gil Vicente

Desporto

AUSÊNCIA NA FLASH VALE
2.550 EUROS DE MULTA

MÃO PESADA do Conselho de Disciplina, que multou os ‘galos’ pela ausência
de Vítor Oliveira (encharcado nos festejos em Guimarães) na flash interview.
GIL VICENTE FC
| Redacção/Lusa |

GIL VICENTE

Ausência do técnico na flash após duelo em Guimarães valeu multa ao Gil Vicente

Nem tudo foi bom para a turma
barcelense após o duelo em Guimarães que culminou com a garantia da manutenção na I Liga
para a turma de Vítor Oliveira.
O Gil Vicente foi multado em
2.550 euros pelo Conselho de
Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido à ausência do treinador Vítor Oliveira na flash-interview no final da
partida frente ao Vitória Sport

Clube.
A equipa de Barcelos enviou o
treinador-adjunto Mário Nunes,
justificando a decisão com o facto de Vitor Oliveira ter sido levado “para debaixo dos chuveiros
na comemoração da vitória que
garantiu a manutenção, estando
este completamente encharcado”.
O Conselho de Disciplina acabou por multar o Gil Vicente por
incumprimento do artigo 91,
nº.1, alínea c, do regulamento de
competições, que define que a

flash-interview “tem a participação obrigatória de dois elementos de cada equipa, designadamente, o treinador principal e
um jogador”.
De recordar que o Gil Vicente
venceu na última quinta-feira o
Vitória Sport Clube, por 2-1, no
Estádio D. Afonso Henriques, na
31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa de
Barcelos a marcar dois golos nos
descontos (por intermédio de
Rúben Ribeiro e Kraev) e a garantir a manutenção.

Publicidade

APARTAMENTO T3 - MAXIMINOS
Excelentes Áreas, AC, Painéis Solares, Asp. Central,
Est. Elétricos, Garagem Individual. Oportunidade!

185.000 €

Ref. 5974
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§V. Setúbal

De volta ao Sado 24 anos depois
para recuperar quinta posição
ÚLTIMA VEZ que os famalicenses jogaram no Bonfim foi em 1995. Único triunfo na casa dos sadinos
remonta a... 1946. Foco está em somar três pontos e esperar por uma desaire do Rio Ave na Madeira.
32.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Vinte e cinco anos depois o Futebol Clube de Famalicão vai
voltar a jogar no Estádio do
Bonfim, a casa do V. Setúbal,
adversário desta noite (21.15 horas), num duelo a contar para a
32.ª jornada da I Liga.
Um triunfo esta noite, para
além de confirmar o regresso às
vitórias depois do empate a uma
bola na recepção da última jornada ao Benfica, pode deixar a
formação orientada por João Pedro Sousa no 5.º lugar do campeonato. Os minhotos estão neste momento em 6.º, com 49
pontos, menos um que o Rio

Ave, que também joga hoje, às
19 horas, na Madeira, frente ao
Marítimo.
O Estadio do Bonfim vai voltar
a receber um V. Setúbal-Famalicão, duelo que já não acontecia
na casa sadina desde 1995, na altura na II Divisão de Honra, com
os minhotos a perderem por 5-0.
Para se encontrar um triunfo do
Famalicão na casa do V. Setúbal
é preciso recuar até ao longínquo ano de 1946, quando os minhotos venceram por 1-0, num
jogo a contar para a I Divisão.
Em 16 jogos entre as duas
equipas, ambas somam cinco
triunfos e seis empates. O jogo
de hoje pode desempatar as contas.

FC FAMALICÃO

Lito Vidigal
“Não há bem que
sempre dure nem mal
que nunca se acabe”
“Estamos há muito tempo sem
vencer, mas como diz o povo ‘não
há bem que sempre dure nem
mal que nunca se acabe’. E esperemos que este mal termine na
segunda-feira [hoje]. É um jogo
importante para nós, em casa, o
Vitória é um clube de massas e,
se não fosse esta pandemia, ter
adeptos no estádio faria uma diferença tremenda”, referiu Lito
Vidigal, que elogiou a equipa do
Famalicão.
“É uma equipa forte, das boas
equipas do campeonato, está
numa posição tranquila e pode
alcançar objectivos também.
Respeitamo-los, mas primeiro
olhamos para nós e percebemos
como podemos combatê-los,
que é com muita organização,
trabalho, coração e inteligência,
porque nesta altura o aspecto
emocional é muito importante
também”, frisou o técnico do Vitória de Setúbal.

Na primeira volta o Famalicão venceu, em casa, o V. Setúbal por 3-0
Publicidade
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§breves

Arranca hoje mais uma jornada
que prevê luta ‘feroz’ pelo pódio
RONDA 32 da I Liga começa esta noite na Madeira e, amanhã, se o Vitória SC pontuar na Luz,
o FC Porto sagra-se automaticamente campeão. Gerreiros e leões em guerra acesa pelo 3.º lugar.
32.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

Às 19 horas desta segunda-feira
arranca a ante-penúltima jornada
da I Liga, na qual se prevê, uma
vez mais, muita emoção na luta
pelo último lugar do pódio, disputado pelo SC Braga e pelo
Sporting.
Para a noite de hoje está então
marcado o desafio do Famalicão
na casa do V. Setúbal (ver página
17). Os minhotos estão a um
ponto de distância do Rio Ave na
luta pelo 5.º lugar.
O dia de amanhã reserva um
Benfica-Vitória SC, duelo que
pode, caso os minhotos pontuem
na Luz, entregar o título ao FC
Porto - que precisam apenas de
um ponto na recepção de depois
de amanhã ao Sporting para confirmarem a conquista do 29.º título, caso o Benfica vença o Vitória SC.
Ainda do dia de amanhã nota
para a recepção do Gil Vicente
ao Tondela. Os ‘galos’ já garantiram a manutenção e é de forma
mais tranquila que recebem uns
beirões ainda na luta.
Na quarta-feira, o dia começa
com a recepção do Moreirense
ao Paços de Ferreira. Os cóne-

Emprestado pelo Vitória
Alexandre Guedes
decisivo no empate
do Vegalta Sendai
O avançado Alexandre Guedes,
emprestado pelo Vitória Sport
Clube aos japoneses do Vegalta
Sendai, foi ontem decisivo na
partida da quarta jornada da liga do Japão. O português estreou-se a marcar ao terceiro jogo oficial e foi decisivo ao
apontar o golo que deu o empate no desafio frente ao Yokohama. Depois de Ichimi ter aberto
a contagem para os locais aos 38
minutos, Guedes restabeleceu a
igualdade aos 57.

Futebol internacional
Lusos do Wolves em
destaque no triunfo
sobre o Everton (3-0)

SCB

SC Braga recebe o Belenenses SAD na quarta-feira e só a vitória interessa para depois esperar por desaire do Sporting no Dragão

gos estão a cinco pontos do 7.º
lugar e alimentam esperanças de
subir mais um degrau na classificação. Já o SC Braga recebe
um aflito Belenenses SAD, mas
só a vitória interessa para igualar
a pontuação do Sporting no 3.º
lugar (59 pontos) e esperar por
um desaire dos leões no Dragão.

§I Liga
Moreirense e Famalicão também em destaque

SC Braga domina equipa ideal
da 31.ª jornada da I Liga
Numa iniciativa levada a cabo pelos portais online ‘Mais Futebol’ e ‘Sofascore’, o SC Braga foi o clube em destaque na equipa ideal da 31.ª jornada
da I Liga. A vitória expressiva diante do Paços de Ferreira (1-5), permitiu
aos Guerreiros do Minho colocar entre os destaque da última ronda os nomes do lateral-esquerdo Pedro Amador e dos avançados Ricardo Horta e
Paulinho (que apontou um hat-trick. Também o Famalicão, que na última
ronda empatou em casa com o Benfica a uma bola, se destacou ao colocar
neste onze ideal o médio Guga - autor do golo dos famalicenses - e o
guardião Rafael Defendi. Já o Moreirense, que no encerramento da ronda
venceu na Cidade do Futebol o Belenenses SAD por 0-1, ‘nomeou’ para o
onze o lateral-direito D’Alberto e o médio ofensivo Pedro Nuno. Os centrais Zainedine (Marítimo e Aderllan (Rio Ave), o médio Felipe Augusto
(Rio Ave) e o avançado Marega (FC Porto, completam as escolhas.

lll
HOJE
Marítimo-Rio Ave (19h)
Setúbal-Famalicão (21.15)
AMANHÃ
St.ª Clara-Aves (17h)
Portimon.-Boavista (19.15h)

Benfica-Vitória SC (21.30h)
Gil Vicente-Tondela (21.30)
QUARTA
Moreirense-P. Ferreira (17)
SC Braga-Belenen. (19.15)
FC Porto-Sporting (21.30h)

O Wolverhampton, orientado por
Nuno Espírito Santo, venceu de
forma categórica o Everton, por
3-0, com golos de Jimenez, Dendoncker e Diogo Jota, com destaque ainda para as grandes exibições de outros três portugueses Podence, Rúben Neves e
o ex-SC Braga Pedro Neto. João
Moutinho entrou na segunda
parte. Ainda Premier League,
nota para o triunfo do Tottenham de Mourinho sobre o Arsenal (2-1). Já na Rússia, o médio
João Mário marcou na igualdade
do Lokomotiv de Moscovo na recepção ao Ufa e na Turquia, o exSC Braga Hélder Barbosa marcou
na vitória do Adanaspor, que foi
campeão da II Liga turca e garantiu a subida de divisão.

Jorge Sousa em Barcelos e Hélder Malheiro no Bonfim, no jogo do Famalicão

Hugo Miguel dirige duelo no Estádio da Luz
entre Benfica e Vitória de Guimarães
NOMEAÇÕES - 32.ª JORNADA
| Ricardo Anselmo |

O Conselho de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Futebol já anunciou oa árbitros nomeados para os primeiros desafios desta 32.ª jornada da I Liga,
que arranca esta noite.
Assim, às 21.15 horas, no Estádio do Bonfim, Hélder Malheiro
(AF Lisboa), vai dirigir o duelo
entre V. Setúbal e Famalicão. O
juiz terá com assistentes Rui Cidade e José Luzia, com João

Malheiro a assumir a função de
quarto-árbitro. No vídeo-árbitro
estará Rui Costa.
Amanhã, em Barcelos, na recepção do Gil Vicente ao Tondela, marcada para as 21.30 horas,
Jorge Sousa (AF Porto) será o
responsável pela equipa de arbitragem, que terá como juízes assistentes Nuno Manso e Sérgio
Jesus. O quarto-árbitro desta
partida será Luis Máximo e, na
Cidade do Futebol, em Oeiras, a
desempenhar funções de vídeoarbitragem, estará o árbitro Rui

Oliveira.
Também às 21.30 horas de
amanhã, no Estádio da Luz, o árbitro Hugo Miguel (AF Lisboa)
vai dirigir o encontro entre o
Benfica e o Vitória SC. Em seu
auxílio terá como assistentes os
árbitros Bruno Jesus e António
Godinho e, como quarto-árbitro,
António Nobre. O vídeo-árbitro
desta partida será Luís Godinho.
Os jogos de quarta-feira, dia
em que encerra esta jornada, deverão conhecer as nomeações
durante o dia de hoje.
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“Estamos com muita vontade
de mostrar o nosso valor”
MARIE HOURIHAN, guarda-redes irlandesa de 33 anos da equipa feminina do SC Braga, mostrou
ambição para a nova época, para a qual prometeu muito trabalho para “conquistar títulos”.
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo |

A guardiã irlandesa da equipa
feminina do SC Braga concedeu
uma entrevista ao site oficial dos
arsenalistas e, pela primeira vez
a falar em português, deu conta
do início dos trabalhos de préépoca das Guerreiras do Minho,
revelando-se “muito feliz” por
estar de volta aos relvados,
adiantando que o objectivo para
a nova época passa por “lutar
com todas as forças para conquistar títulos”.
“Estou muito feliz com o início
desta época. Vamos trabalhar
com todas as nossas forças para
conquistar títulos. Estamos com
muita vontade de mostrar o nosso valor”, frisou Marie Hourihan, de 33 anos, que se prepara
para cumprir a segunda temporada no SC Braga, depois de 19
jogos cumpridos na última época.
“A nossa pré-temporada começou um pouco diferente do normal. Treinamos em grupos menores e em momentos diferentes
para assegurar a nossa segurança. O calor torna o treino muito
mais difícil, mas é óptimo estar

Pevidém SC
Médio José Amândio
promovido ao plantel
da equipa principal
O Pevidém Sport Clube assegurou a promoção do jovem centro-campista de 20 anos, José
Amândio ao plantel da equipa
principal. Na época passada, o
jogador alinhou na equipa B dos
vimaranenses, marcando um golo em sete jogos disputados. Antes, já se havia destaca na equipa de juniores, ele que dividu a
formação entre Pevidém, Vitória
SC, Moreirense e Desportivo
de Ronfe.

Campeonato de Portugal
Óscar Gomes integra
equipa técnica
do Cerveira

SCB

Marie Hourihan chegou ao SC Braga no início da temporada passada, proveniente do Brighton, onde actuara por empréstimo do M. City

lll
“Estou muito feliz com
o início desta época.
Vamos trabalhar com
todas as nossas forças
para conquistar os títulos
que todas desejamos.”

de volta ao campo com a equipa
novamente”, referiu a internacional já por onze ocasiões da
selecção feminina irlandesa, que
abordou ainda a integração das
novas atletas no plantel da equipa principal para 2020/21.
“As novas jogadoras estão a
adaptar-se muito bem. Temos

três jogadoras que subiram da
equipa de Sub-19 e duas atletas
estrangeiras com muita qualidade. Estamos a fazer de tudo para
que elas se adaptem o mais rápido possível para provarem o seu
valor e acrescentarem qualidade
à equipa.”

O Clube Desportivo de Cerveira
juntou mais um nome à equipa
técnica liderada por Rui Carvalhal. Trata-se de Óscar Gomes, de
29 anos, que chega a Vila Nova
de Cerveira depois de ter assumido funções no Távora na temporada passada. Francisco Cunha
Velho (treinador-adjunto) e Nélson Correia (treinador de guarda-redes) são os restantes nomes da equipa técnica.

Internacional portuguesa de 26 anos é trunfo experiente para a baliza das recém-promovidas

Guarda-redes Rute Costa deixa SC Braga
e assina por uma época com o FC Famalicão
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo/Lusa |

A internacional portuguesa Rute
Costa assinou um contrato de
uma temporada com o Famalicão, informou a equipa da liga
portuguesa feminina de futebol.
A guarda-redes, de 26 anos,
deixa ao fim de quatro temporadas o Sporting Clube de Braga,
onde conquistou um campeonato português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.
Rute Costa tem quatro interna-

cionalizações pela selecção portuguesa, duas das quais no Europeu de 2017, que marcou a estreia de Portugal em grandes
competições.
Aquando do cancelamento das
competições, devido à pandemia
de covid-19, o Famalicão liderava a II Divisão, juntamente com
o Gil Vicente, e garantiu a subida de divisão.
Depois de conhecer a Academia FC Famalicão, Rute Costa
deu conta do seu contentamento
pelo passo dado, revalando os

objectivos que tem para a nova
época, neste regresso à compteição.
“Não gosto de perder nem a
feijões, estou aqui para ganhar”,
afirmou.
Também o presidente do clube,
Jorge Silva, se pronunciou quanto à contratação da guarda-redes,
salientando que esta “só vem reforçar a aposta na equipa feminina do FC Famalicão a disputar a
I Divisão e o empenho da direcção em atingir os objectivos para
esta época”.

FC FAMALICÃO

Rute Costa assinou pelo Famalicão depois de uma ligação de quatro anos com o SC Braga
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§distritais
SC Ucha
Trio de avançados
renova contrato
e permanece em 20/21
O Sporting Clube da Ucha assegurou a continuidade de três
avançados, que assim permanecem no clube na próxima temporada: Bispo, Miguinhos (segunda
temporada seguida) e Nelson
(vai para a sétima época consecutiva no clube).

Fórmula 1

Plantel do Urgeses
está quase fechado

Lewis Hamilton
venceu segunda
prova da época
na Estíria
Lewis Hamilton venceu hoje o
Grande Prémio da Estíria, segunda prova do Mundial de
Fórmula 1, batendo o companheiro de equipa, o finlandês
Valtteri Bottas (Mercedes),
por 13,993 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red
Bull), por 33,698.
Esta foi a 85.ª vitória na carreira do britânico da Mercedes, que está a seis do recorde
estabelecido pelo alemão Michael Scumacher.
Com estes resultados, Valtteri Bottas mantém a liderança
do campeonato, com 43 pontos. Hamilton tem agora 37 e
subiu ao segundo lugar da
classificação.

DEZOITO jogadores já estão certos no plantel para 2020/21. Equipa técnica
mantém-se em funções. Sete caras apresentadas nos últimos dias.

AFC Martim
Confirmada equipa
técnica que vai
orientar formação ‘B’
O Académico Futebol Clube de
Martim já anunciou a composição da equipa técnica que vai
orientar a equipa B do clube na
temporada 2020/21. Miguel
Duarte vai assumir as funções de
técnico principal e terá Diogo
Oliveira e João da Silva como adjuntos.

Alerta

Celeirós
Bruno Pereira regressa
ao clube proveniente
do S. Paio d’ Arcos
O Cube Desportivo de Celeirós
assegurou o regresso do médio
de 31 anos Bruno Pereira, ele
que já havia representado o clube na temporada 2018/2019. Na
última época jogou na Pró-Nacional ao serviço do S. Paio d’Arcos.

Ronfe
Duas promoções
ao plantel da equipa
principal
O Clube Desportivo de Ronfe
anunciou duas promoções, desde os juniores, de atletas que vão
integrar o plantel da equioa
principal na próxima temporada:
Tiago Gonçalves e Tiago Silva.

Esposende
Defesa Bruno Santos
renovou contrato por
mais uma temporada
A Associação Desportivo de Esposende anunciou a renovação
de contrato do defesa Bruno
Santos.
“Vamos lutar pela vitória em todos os jogos de maneira a cumprir aquilo com que nos comprometemos”, referiu o jogador, no
momento em que colocou preto
no branco.

PSG realiza jogo
amigável frente
ao Le Havre com...
5 mil adeptos
DR

Armando Jorge mantém-se como técnico principal. Terá César Silva e Paulo Jorge como adjuntos

DIVISÃO DE HONRA
| Ricardo Anselmo |

O plantel do Grupo Desportivo e
Recreativo ‘Os Amigos de Urgeses’ vai ganhando forma para enfrentar a época 2020/21 e está
perto de ser dado como fechado.
Neste momento, entre renovações de contrato e contratações,
são já 18 o número de atletas à
disposição do técnico Armando
Jorge, que se mantém, à imagem
da restante equipa técnica, no
comando na próxima temporada, tentanto melhorar o 10.º lugar com que a equipa terminou a
última época na série B da Divisão de Honra da Associação de
Futebol de Braga.
A direcção liderada por Albino
Pereira começou, como referimos, por assegurar a continuidade da equipa técnica composta
pelo treinador principal Armando Jorge e os adjuntos César Silva e Paulo Jorge.
“É um técnico de qualidade reconhecida, identificado com o
nosso clube e com a nossa filosofia, com quem assinávamos

contrato vitalício! É acompanhado, nesta nova época, por César
Silva e Paulo Jorge, também eles
dois excelentes técnicos, que
carregam com eles a nossa identidade e que formarão uma equipa técnica de grandíssimo nível”, referiu o clube, numa nota
publicada no facebook.
Depois, foi hora de assegurar o
lote de capitães para 2020/21,
composto pelo guarda-redes
Luís Lopes, o defesa-central
João Atilano e o médio João Leite.
Da última época transitam também Paulo Ribeiro, Rui Ribeiro
e Rui Pedro, bem como o defesa
Vasco Abreu, os médios Fábio
Lopes, Pedro Abreu e Márcio
Morais e os avançados Diogo
Teixeira e Luís Machado.
Quanto a caras novas, nota para os sete elementos apresentados nos últimos dias: os defesas
Carlinhos e Rui Maia (ex-Ronfe) e Pedro Pacheco (ex-Serzedelo), os médios João Filipe (exSandinenses e André Mendes
(ex-Aldão/Cano) e o avançado
Pedro Maia (ex-Ronfe).

+ plantel
Guarda-redes: Luís Lopes
Defesas: Vasco Abreu,
Atilano, Carlinhos (Ronfe),
Rui Maia (Ronfe), Pedro
Pacheco (Serzedelo)
Médios: João Filipe
(Sandinenses), André
Mendes (Aldão/Cano),
Fábio Lopes, Pedro Abreu,
Paulo Ribeiro, Márcio
Morais, Rui Pedro, Rui
Ribeiro e João Leite.
Avançados: Diogo
Teixeira e Pedro Maia
(Ronfe).
Equipa técnica:
Armando Jorge, César
Silva e Paulo Jorge

O Paris Saint-Germain realizou ontem à tarde um jogo
amigável com o Le Havre, que
acabou por vencer por 9-0.
Ainda assim, o que mais impressionou foi a ausência de
cuidados e respeito pelas normas de distanciamento, uma
vez que nas bancadas do estádio estiveram presentes cerca
de cinco mil adeptos, sem
cumprir a devida distância de
segurança, nem promovendo a
utilização de máscaras.

Basquetebol

Jovem atleta do
Sporting morre
aos 18 anos vítima
de atropelamento
Ana Oliveira, atleta de basquetebol do Sporting, faleceu
no último Sábado na sequência de um atropelamento. A jovem, que representava o Sporting há seis anos e alinha na
equipa de Sub-19, seguia viagem de bicicleta.
O Sporting manifestou “pesar pela morte de Ana Oliveira”, endereçando “sentidas codolências” à família.
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Darque Kayak Clube
‘deu ritmo’ aos atletas

Atletismo

Famalicenses conquistam 15 medalhas
nos regionais de juniores e juvenis
A Escola Atletismo Rosa Oliveira conquistou quinze medalhas nos Campeonatos Regionais de Juvenis e Juniores,que se realizaram em Guimarães nos dias 11 e 12 de julho na Pista de Atletismo Gémeos Castro. Na 1ª
Jornada (Sábado) os atletas da equipa Joanense conquistaram três títulos de Campeões/ãs regionais nos 1500 metros: Francisco Silva/Ana Marinho e Beatriz Fernandes. Três títulos de Vice Campeões/ãs regionais 1500
metros/João Rodrigues/Ana Faria e Diana Silva. Três títulos de Sub Vice
Campeões/ãs regionais 1500 metros/Beatriz Fonseca e Rafael Castro.
Na 2ª Jornada( domingo) continuaram com o grande domínio no meio
fundo. Quatro títulos de Campeões/ãs regionais nos 3000 metros: Ana
Marinho/João Rodrigues e nos 800 metros: Beatriz Fernandes e Francisco
Silva. Um Vice Campeões/ãs regionais 800 metros Beatriz Fonseca.
Dois Sub Vice Campeões/ãs regionais 800 metros/Bruna Pereira e João
Azevedo.
Em destaque esteve também Nuno Fernandes atleta sénior ao vencer a
série de 3000 metros com uma excelente marca. Participaram ainda os
seguintes atletas:,Rafael Silva,Leandro Gonçalves,Teresa Borges,Cátia Silva e Joana Azevedo

CLUBE rodou atletas no Campeonato Nacional de Maratonas, cumprindo
apenas calendário. Rafaela Araújo ficou a 30 segundos da medalha.

Andebol
DR

Campeonato Nacional de maratonas não conta para o ranking nacional

CANOAGEM
| Redacção |

Com um campeonato nacional
atípico, sem abrir a prova a tripulações, com limitações e as
temperaturas a rondar valores
quase proibidos, a DKC decidiu
mesmo assim rodar alguns dos
seus atletas pós confinamento,
no campeonato nacional de maratonas, prova que este ano, como todas as que se vão realizar
não contam para o ranking nacional, tendo assim um mero interesse em fazer rodar atletas e
cumprir calendário.
A Federação Portuguesa de Canoagem decidiu que as classificações do ranking de 2019 seriam as mesmas que para o
ranking de 2020, pelo que a
DKC já assegurou o mesmo lugar no ranking nacional do ano
passado.
Neste momento o que mais
preocupa a DKC é a saúde e bem
estar dos seus atletas, sendo que
a Darque Kayak Clube levou
apenas alguns dos seus atletas,

oito, seniores e juniores a cumprir a prova com o mero objectivo de os rodar.
Decidiu não levar veteranos,
pelos riscos acrescidos que poderiam ter face a um possível
contágio.
Ainda assim, Rafaela Araújo
apenas não alcançou a medalha por uns escassos 30 segundos ficando em 4º lugar c1 sénior e Valéria Araújo alcançou a
mesma posição mas em c1 junior.
Algumas estreias como a
Adriana Passos, 1º ano júnior a
realizar uma boa prestação, assim como Cristóvão Lavarinhas
que logrou pontuar na prova.
Gabriel Almeida e Luis Soares
também se estrearam cumprindo
as distancias.
Notou-se a ausência de João
Gonçalves, da DKC, que no ano
passado ficou em décimo k1 junior e que teria aqui a oportunidade no seu 2º ano na categoria
de alcançar um lugar cimeiro,
mas os exames nacionais do dia
seguinte falaram mais alto.

O colectivo não existiu nas
provas de tripulações, pois as
orientações da DGS não permitem provas em embarcações que
não sejam monolugares o que
fez com que as equipas da DKC
para a competição não pudessem
estar presentes e darem o seu
contributo para a classificação
colectiva.
Os seniores também se portaram bem, com Gil Marques a dar
bem conta de si e a cumprir a
maratona na sua estreia como k1
sénior e sub 23, as provas mais
disputadas e participadas deste
campeonato.
Mário Vieira em k1 sénior também cumpriu, apesar de ser prova que não é ainda propícia às
suas características.
No próximo fim de semana haverá mais campeonato, já marcado pelo facto de a FPC ‘cortar’
135 atletas, jovens e crianças,
uma vez que não haverá abertura
para provas de tripulações o que
vai ter como consequência que
muitos dos atletas não compitam.

IHF investe um milhão de euros numa
nova bola, que não precisa de... resina
A resina é uma substância que, ao longo dos anos, vem sendo utilizada
pelos jogadores de andebol para proporcionar maior aderência da bola
com as mãos dos atletas. Ainda assim, a pandemia de Covid-19 poderá
precipitar o fim da utilização deste elemento.
De acordo com informações avançadas pelo jornal ‘Record’, a IHF preparase para introduzir uma nova bola, que será aderente o suficiente para que
não seja preciso usar a tal resina.
Para tal, a organização que rege o andebol mundial já terá investido um
milhão de euros numa marca fabricante de bolas, para que esta possa
criar uma alternativa fiável.
Contactados pelo referido jornal, algumas personalidades ligadas ao andebol, tais como o seleccionador nacional Paulo Pereira e os atletas Humberto Gomes e Jorge Silva, viram com bons olhos a chegada desta nova
bola que permitiria deixar de usar a resina.
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PASSATEMPOS
SUDOKU
6

7

1
8 3

5

8 6
4

Descubra o padrão que existe
na sequência de LETRAS abaixo
e indique a opção que completa
a série:
JAK KBL LCM MDN ____

4
3
6

4
5

3
6

5 6
4
1

QUEBRA
CABEÇAS

1
3
2 9
8

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto; espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - bagagem; leito. 11 - os; devotos.

1-Posição do candeeiro do tecto do lado esquerdo 2-Altura da porta 3-Falta um papel no placar da
esquerda 4-Côr dos sapatos do homem à entrada 5-Gráfico na parede atrás 6-Falta o bigode do
homem na cadeira da esquerda 7-Cabelo da mulher atrás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom;
sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar. 8 - rodízio; caverna.
9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates;
terraços..

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
O Joãozinho estava a fazer os
trabalhos das férias em casa
da avó, quando se depara
com a seguinte tarefa:
"Escrever uma frase acerca
de um passeio dado."
A avó, que estava ao lado,
aconselha-o a dizer a frase
em voz alta, antes de ela a
escrever.
- Está bem - diz o rapaz Então a frase é: "No domingo
passado, eu e os meus pais
estivamos na praia."
- "Estivemos" - corrige a avó.
- Não avó! - contraria o
Joãozinho - tu não estavas!

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

Solução:

8 3
2
6
2
8 4 1
5 7
3
6
8
1 9
5
3 9
4 5
2
1 5
6
4 2 9
1
6
4

****

Segunda 06/07/20

Resposta: N E O
É uma série alfabética alternada. As letras
do meio seguem o padrão ABCDE. A
primeira e a terceira letra de cada série
estão em ordem alfabética iniciando com J.
A terceira letra é repetida como primeira
letra do grupo subsequente de 3 letras.

***

JOGOS

Chamado às pressas no meio
da noite, o médico chega todo
cansado à casa de um
empresário, cuja esposa estava acamada.
- Com licença - diz ele, expulsando todas as pessoas do
quarto. - preciso ficar só,
com a paciente!
Apreensivo, o marido fica do
lado de fora do quarto. Ouve
alguns barulhos estranhos, e
depois de alguns minutos o
médico enfia a cabeça pela
porta e pergunta ao marido:
- O senhor tem um alicate?
O marido vai buscar um alicate. A porta torna a se
fechar. Mais barulhos estranhos e alguns minutos depois,
novamente a cabeça do médico aparece na soleira da
porta:
- O senhor tem uma chave de
fendas?
Espantado, o marido vai buscar a chave de fendas.
Passam-se mais alguns minutos:
- O senhor tem um serrote?
E o marido, desesperado:
- Serrote? O caso dela é tão
grave assim?
- Ainda não sei - explica o
médico - não consigo abrir a
minha mala!

O paciente chega ao médico a
chorar com dores e diz:
– Doutor, parti o meu braço
em dois lugares. Preciso de
ajuda. O que eu faço?
O médico olha nos olhos do
paciente e diz:
– Olha, rapaz, eu acho melhor
você não voltar a esses
lugares.

Sorteio 55/2020

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

Sorteio 28/2020

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 10/07/20

Sorteio 55/2020

15 17 23 30 38
*2 *7
Sorteio 28/2020

VTS 12915
Sábado 11/07/20

Sorteio 56/2020

13 16 21 44 48
+12
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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

Equação de um Amor
AUTORA Simona Sparaco
EDITORA Editorial Presença

As luzes de Singapura refletem-se na grande vidraça da sala, enquanto Lea se perde em pensamentos. Na sua mente, a decisão de sair de Roma e casar com Vittorio, um advogado de sucesso,
confiante e ambicioso, foi a mais acertada, mas no coração as dúvidas persistem e o amor tem
outro nome: Giacomo. Um rapaz brilhante, um amante apaixonado, mas um cobarde que lhe ensombra o passado. Lea sabe que deve manter-se afastada. Giacomo é perigoso, mas em parte reside aí o seu fascínio. E quando Lea se vê forçada a voltar para Roma, o passado regressa em força...
contaoleitor@correiodominho.pt

N

aqueles confins das Beiras,
mandavam os senhores da terra.
As famílias fidalgas de rendimento certo e projeção social garantido,
sempre dominaram as classes trabalhadoras sobretudo em locais de pouca indústria, foi assim neste país, durante seculos.
Foi numa destas famílias abastadas de casa senhorial de Brazão frontal, que nasceu
o Alberto, o filho desalinhado.
A família Cristelo tinha quatro filhos, o
Alberto era o terceiro e desde muito cedo,
manifestava o desagrado pela disciplina
imposta em sua casa, sob ameaça permanente de ser colocado num colégio interno, o Alberto começou a perder o interesse pelos estudos. A mãe ao ver a
fragilidade do filho, implorou ao marido
para lhe dar tempo, mesmo que perde-se
um ano de estudos, mas para não ser tão
severo com o miúdo, ela mesmo cuidaria
da sua educação e que se dedicaria mais a
ele.
Mas o pai foi severo ao dizer, quando se
nasce Cristelo, morre-se Cristelo. Estava
assim ditado o internato do Alberto aos
doze anos. Os estudos correram de forma
normal, mas nunca satisfazendo as exigências impostas pelo pai, no que diz respeito às suas notas, bem como no comportamento. O Alberto sempre que vinha
a casa nas férias escolares, mostrava ser
diferente dos irmãos, era mais ligado aos
filhos do feitor do que à sua própria família, o que trazia desagrado ao seu pai, dizendo-lhe vezes sem conta, que eles não
eram do mesmo porte social do menino.
O Alberto era muito novo, mas ver à sua
volta as crianças descalças e sem pão para
comer! Era uma injustiça que não compreendia, e sofria com isso.
O pai, Advogado de prestígio tinha predestinado o Oficio dos filhos, o Alberto
seria Arquiteto. O Alberto foi sempre uma
criança frágil e a mãe tinha uma atenção
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Filho desalinhado...
quebra destino
Texto Félix Dias Soares

especial por ele, o que não era do agrado
do pai, acusando a esposa de o mimar de
mais. A Universidade veio dar ao Alberto
outra visão do mundo, mas também de
outras realidades que vieram acentuar a
sua revolta numa sociedade, onde as desigualdades estavam bem presentes. O pai
chamava-lhe o filho rebelde e quando
queria ofender a esposa, dizia ter dúvidas
que fosse filho dele, o filho ia fazendo o
seu caminho universitário sob ameaça do
pai, de ser expulso de casa e da família se
não tivesse boas notas. Na vinda a casa, o
Alberto foi surpreendido com uma discussão familiar, onde estava bem patente
a sua expulsão da família.
O Alberto ao ver a ira de seu pai contra a
sua mãe, decidiu ele mesmo partir, para
bem longe, onde ninguém o pudesse julgar, deixaria tudo para traz, bens e honras
de família, apenas levaria com ele o amor

incondicional de sua mãe, de quem seria a
única pessoa a despedir-se. A mãe preparou-lhe um saco com roupa e algum dinheiro, sob promessa do filho dar novidades a miúdo. O filho desalinhado como o
pai lhe chamava partiu, sem que ele soubesse, quando recebeu correio dizendo
que não estava em Coimbra, ficou muito
dececionado, perguntando à esposa se sabia do ato do filho, a esposa acenou a cabeça positivamente, banhada em lágrimas
acrescentou, perdoa-lhe… O pai exaltado
impôs segredo de família, acrescentando
ter só três filhos. O Alberto foi descendo
para Norte pernoitando em hospedarias,
mas agora passados alguns meses, começava a ver a real dimensão da sua aventura, sem dinheiro, sem família. O seu fato
velho sujo e o saco de couro já gasto,
eram os únicos vestígios, de um passado
próspero já distante. Era dos braços de

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Manuel F. Costa (Presidente); Paulo Nuno M. Monteiro e Sílvia Vilaça F. Costa.

CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia (CP4259A), Rui Serapicos
(CP1763A), Teresa Marques da Costa (CP3710A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Francisco Vieira, Filipe Leite e Rui
Palmeira.

SEDE DA REDACÇÃO Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222
BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)

sua mãe que tinha saudades, agora que estava na rua, com um cão abandonado, que
o acompanhava e que ele adotou.
Depois de uma noite de chuva o Alberto
estava na rua, molhado a pedir esmola,
uma senhora ao passar, perguntou se tinha
fome mostrando o pão que vinha de comprar, ele fez um gesto afirmativo e ela dividiu o pão com ele, que por sua vez dividiu com o cão, a senhora reprovou com
um olhar o gesto do jovem, mas nada disse. A senhora via naquele jovem a figura
do seu único filho, perdido num acidente
de viação há alguns anos. Ainda com as
cicatrizes por sarar, pensava naquele jovem noite e dia, passando no mesmo local
para o ver, mas sem sucesso. Dias depois
encontrou-o muito doente, ela estendeulhe a mão propondo-lhe uma refeição
quente em sua casa ele aceitou, na condição de o cão o acompanhar.
O Alberto sabia agora mais, a senhora
chamava-se Antónia era viúva e abastada.
A Antónia tratou dele, vestiu-o com a roupa do filho. O Alberto e o cão vinham de
encontrar um novo lar e meses depois
voltou à Universidade, formando-se Médico. O Alberto estava muito grato à Antónia, mas lembrava o rosto de sua mãe
na hora da despedida e a promessa feita,
de dar notícias suas. A Antónia já sabia o
passado do Alberto com a família e sabia
que podia perder também o Alberto, mas
mesmo assim aconselhou a visita à sua
mãe.
O Alberto encontrou a sua mãe no leito
muito doente, contou-lhe toda a história
da sua vida. A mãe disse estar à espera da
sua visita e que agora sim, podia partir.
Esteve à cabeceira da sua mãe até ao seu
último suspiro. Os irmãos tinham o caráter do pai. Já não havia nada que o prende-se aquela casa.
Voltou à mãe adotiva, que já lhe reclamava netinhos…
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PALMEIRA
MORADIA EM BANDA

Referência: 260 200 003

209.000€
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Publicidade 25

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:124391010-162 -

790.000 €

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

ID:124391009-70 -

139.000 €

C.E.:(C) - T3 renovado a 3 min. da Estação de
Comboios, caixilharia termolacada, cozinha mobilada
e equipada e garagem individual para uma viatura.

ID:124391005-489 –

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2 Localização no centro
da cidade. Com Cozinha equipada, sala com lareira,
elevador e lugar de garagem

ID:124391005-488 -

115.000 €

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

ALPROMETAL SERRALHARIA LDA

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

PARQUE INDUSTRIAL DE ADAÚFE

ESTAMOS A RECRUTAR

* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

FABRICO E MONTAGEM
SERRALHEIRO CIVIL
AJUDANTES ( M/ F )

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

Se gostas de desafios junta-te
à nossa equipa

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!!

Nortinloc

TEL. 918474098
EMAIL: GERAL@ALPROMETAL.COM

106.0 FM

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com

antenaminho.pt

Investimentos & Locação, Lda.

parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.

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.

Local plano, calmo
e com vistas desafogadas

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

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.

e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

COMPRO!!!

RECRUTA

ARRENDA-SE

com excelentes acessos

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

EMPRESA FRANCESA
PRECISA
Funcionários para trabalhar
em França na área construção.
Oferta de alojamento

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
- Braga

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)
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

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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Publicidade 29
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

Ford Fiesta ST-Line 3 Portas - 1.0
EcoBoost 100CV

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

Por 16.900,00 Euros

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
00:39
02:48
03:43
06:14
06:30
10:00
13:00
14:30
17:30
19:10
19:59
21:00
21:41
23:36

RTP 2

A Odisseia
Masai Mara: A Grande Caçada
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
7 Maravilhas
da Cultura Popular
Jornal Da Tarde
7 Maravilhas
da Cultura Popular
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
Prós E Contras

07:02
14:00
14:07
15:00
15:35
16:04
16:57
21:24
21:30
22:04
22:11

Programação Infantil
Folha de Sala
Super Diva - Ópera para todos
A Fé Dos Homens
E2 - Escola Superior De ...
Revolução na Medicina:
Os Capilares-Fantasma
Programação Infantil
Hora Da Sorte:
Lotaria Nacional
Jornal 2
Folha De Sala
Uma Visão Diferente

SIC
01:00
02:00
03:35
05:35
06:00
09:15
10:15
13:00
15:55
16:15
18:15
19:57
21:40
22:35
23:25

TVI
Alta Definição
Má Vizinhança
Televendas
Os Malucos Do Riso
Edição Da Manhã
Alô Portugal
O Programa Da Cristina
Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Amor À Vida
Jornal Da Noite
Nazaré
Terra Brava
Quem Quer Namorar
Com A Agricultora?

02:05
03:20
04:15
05:45
06:00
06:30
10:15
13:00
14:50
16:13
18:15
19:15
19:57
21:55
23:50

1000 à Hora
Mar de Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
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
Espírito Indomável

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

VILA NOVA DE FAMALICÃO
ALMEIDA E SOUSA T. 252 931 365

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Rua José Alves Leite, 36

Av. Alcaides de Faria, 293

BRAGA
MARTINS T. 253 267 371
Avenida Central, 22

ESPOSENDE
MONTEIRO T. 253 961 258
R. 1.º de Dezembro, 62

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800

Praça Eng. Armando Rodrigues ,272

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

Praça da República, 398

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Serpa Pinto, 2

Travessa 25 de Abril, 88

Alameda de São Dâmaso, 43

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Dr. Abílio Torres, 1168

R. Cerqueira Gomes, 66

R. da Corredoura, 50

R. Conselheiro João Cunha, 45

Balança
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Procure dedicar mais atenção
aos seus amigos, pois eles trazem-lhe
o equilíbrio de que precisa para
enfrentar o seu dia-a-dia.
Saúde: Seja mais cuidadoso com a sua
alimentação. Não salte refeições.
Dinheiro: Período estável no campo
material.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47

Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa.
Amor: Planeie algo diferente a dois.
Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Purifique o fígado tomando chá
de coentros.
Dinheiro: Alguém pode fazer-lhe uma
proposta vantajosa. Ótimo período.
Números da Sorte: 9, 18, 26, 34, 38,
48

Escorpião
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Fale abertamente com o seu
parceiro sobre aquilo de que precisa
para ser feliz!
Saúde: Se anda com as pernas
inchadas faça um banho com sal e
lavanda.
Dinheiro: Cuide das finanças, mas não
seja avarento! Use o bom senso.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 29, 46,
49

Gémeos
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Anda mais cansado e com
menos paciência. Acalme-se para não
se desentender com a sua família.
Saúde: Hoje pode sentir-se cabisbaixo.
Será passageiro. Força!
Dinheiro: Chegou o momento de
mostrar o que vale. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 1, 28, 31, 34, 42,
43
Caranguejo
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor. A sua cara-metade poderá
surpreendê-lo. Ficará feliz.
Saúde: Para melhorar a postura aposte
no exercício físico. Faça alongamentos.
Dinheiro: Dedique-se mais às suas
tarefas. Terá bons resultados.
Números da Sorte: 9, 12, 18, 25, 36,
41

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Carneiro
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: Se sente um desgosto converse
com o seu par e esclareçam a situação.
Saúde: Para prevenir constipações
tome chá de eucalipto.
Dinheiro: Procure uma nova forma de
aumentar os rendimentos. Crie um
futuro sólido.
Números da Sorte: 4, 16, 15, 28, 39,
48

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

R. do Aveiro, 203-205

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades.
Amor: Cuidado com a opinião de quem
não é digno de confiança. Acredite na
pessoa que tem ao lado.
Saúde: Possíveis indigestões. Evite
comidas pesadas à noite.
Dinheiro: Mantenha-se atento para
agarrar uma oportunidade a nível
profissional.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 13, 27, 47
Virgem
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Toda a gente merece uma
segunda oportunidade. Saiba perdoar.
Saúde: Pode andar mais inquieto. Dê
passeios ao ar livre para se distrair e
ganhar boas energias.
Dinheiro: No trabalho faça tudo com
muito cuidado. Não cometa erros por
mera distração.
Números da Sorte: 1, 3, 16, 27, 28, 46

Sagitário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade.
Amor: Cuide do seu amor todos os
dias. Crie uma relação próspera. Saúde:
Está sensível a problemas renais, beba
mais água.
Dinheiro: Tendência para manter a
estabilidade na carreira. Poderá colher
bons frutos.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37
Capricórnio
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Afaste-se das pessoas que não
são verdadeiras consigo. Seja prudente.
Saúde: Andará mais inquieto e terá
necessidade de se isolar.
Dinheiro: Também se aconselha
cuidado com as finanças.
Números da Sorte: 7, 18, 23, 25, 33,
47
Aquário
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Ótimo ambiente familiar. Tire
partido desta fase.
Saúde: Faça algum tipo de exercício.
Combata o sedentarismo.
Dinheiro: Com determinação e mão
firme alcançará o sucesso.
Números da Sorte: 9, 15, 20, 24, 39,
44
Peixes
Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte em Movimento.
Amor: Fortaleça a sua relação com
manifestações de carinho constantes.
Saúde: Faça caminhadas diárias para
evitar problemas circulatórios.
Dinheiro: O dia de hoje é favorável às
finanças. Está em maré de sorte!
Números da Sorte: 1, 5, 17, 29, 35, 49
(colocar a imagem da carta n. 10)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
42
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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

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

Publicidade 31

A LINDA MIÚDA
Fresquinha
na cidade.
Os três pratinhos,
Tudo completinhos
venha provar.
Aqui se come bem.
Meiga e dócil.

939 498 281

DE VOLTA
+ Amigas

LINDA COMO O VERÃO!
bem safada na cama, adoro língua com língua,
dedinho na ratinha, minete demorado com 69,
oral dos deuses. vem me papar

918 595 077

932 427 666
NOVIDADE
MENINA LINDA

De clitóris avantajado,
muito peluda, bumbum grande,
completa, tudo a vontade.

938 513 912

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

964 131 762

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

914 219 521

CHOCOLATINHA
DE VOLTA
20 anos reais,
corpinho de manequim,
peitinhos de limão.
das 8 às 24 horas

910 259 744

Viki
Odintcova
Ousada e carregada de
sensualidade, a russa surgiu
com um vestido arrojado e
incendiou as redes sociais,
fazendo aumentar ainda
mais a temperatura.

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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Vieira do Minho
Nova direcção dos Bombeiros tomou ontem posse

A nova direcção dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho tomou ontem nas
instalações do quartel. Os novos órgãos sociais para o triénio de 2020-2022 é liderado por Carlos Branco, que assume dessa forma a presidência da Associação.

Guimarães
Quarteto de pincéis para uma tela só incentiva arte

Enquadrado na iniciativa desCONFI(n)AR, este projeto foi selecionado, por incentivar
o desenvolvimento de uma arte de intensa liberdade criativa, num momento em
que a todos é pedido um sentido de comunidade e de atenção para com o próximo.
Igor Gonçalves, Luís Canário Rocha, Rafael Oliveira e Zé Teibão, quatro artistas plásticos vimaranenses, com estúdios na cidade, pretendem aproveitar esta oportunidade para darem a conhecer os seus trabalhos, obtendo reconhecimento, e ao mesmo
tempo trocarem ideias e criarem mais ligações artísticas na cidade.
O projecto pretende, por isso, o envolvimento da comunidade no processo criativo,
entre os dias 13 de Julho e 8 de agosto, no Instituto de Design de Guimarães.
Noutro âmbito, a gravação do programa ‘Terra Nossa’, apresentado por César Mourão, no Centro Cultural Vila Flor, esgotou. Também ontem, decorreu o espaço para
reflexão sobre a importância da Arte Pública - “Curar a Cidade - Riscos e Oportunidades para Palcos e Galerias”, com intervenções de Edgar Pêra e João Carvalho, e com
moderação de Ana Berkeley Cotter. No exterior do Mercado realizou-se a última sessão do Workshop de Graffiti do The Caver.

SEGUNDA, 13 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Turismo
Ponte da Barca considerado
destino de excelência

A Secretária de Estado do Turismo visitou Ponte da Barca, onde teve oportunidade de evidenciar o enorme potencial turístico do concelho que está a ser reforçado com a campanha
promocional ‘Fique no Topo, Fique no Norte’
levado a cabo pela entidade do Turismo do
Porto e Norte de Portugal.
Rita Batista Marques foi recebida por Augusto
Marinho, autarca, sendo acompanhada por
uma vasta comitiva que integrava, entre outros, o presidente da Entidade do Turismo do
Porto e Norte.
Após conhecer as instalações do Peneda--Gerês Adventure Center, assim como da Tobogã Portugal Adventure Tours, que se fixou na
União de Freguesias de Entre Ambos-os-Rios,
Ermida e Germil, a Secretária de Estado do Turismo aceitou o desafio de Augusto Marinho
para conhecer em primeira mão o enorme potencial turístico do concelho.

Época balnear
Primeiro mês com
nadadores-salvadores suficientes

A Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS) faz um
balanço “positivo” do primeiro mês de época balnear, que tem tido
vigilantes em número suficiente nas praias, apesar de faltarem “incentivos” e “novos equipamentos”.
A época balnear arrancou em diferentes datas no país, tendo as primeiras aberturas de praias ocorrido no início do mês de junho.
“Até ao momento não temos nenhum registo de falta de nadadores-salvadores”, disse à agência Lusa o presidente da FEPONS, Alexandre Tadeia, que vinha a alertar desde Abril para a possibilidade
de faltarem profissionais para assegurar a vigilância no verão.
Segundo o responsável, poderia haver uma carência de 1.500 a
2.000 nadadores-salvadores, mas esse cenário não se verificou devido ao encerramento das piscinas no interior do país, na sequência
da pandemia de covid-19.
“A não-abertura das piscinas no interior fez com que muitos nadadores-salvadores que ficaram desempregados fossem trabalhar para as praias marítimas”, apontou.
Aliás, explicou, também foram para as praias “pessoas que trabalhavam nestas piscinas com outras profissões, como professores de natação, mas que também tinham o curso de nadador-salvador”.

DR
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CAIS FLUTUANTE A secretária de estado ficou a conhecer as futuras instalações do cais que está a ser construído.
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