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Braga

Município de Braga em
‘acção’ europeia pelo clima
MITIGAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, através de acções locais
é o principal objectivo do projecto europeu a que Braga se associou.
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aos 117 infectados
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A Madeira registou ontem mais
um caso de Covid-19, elevando
para 19 as infecções activas no
momento, num total de 117 casos, informou ontem o Instituto
de Administração da Saúde (IASAÚDE), salientando haver dois
casos à espera de resultados laboratoriais. “Hoje há um novo
caso positivo a reportar, tratando-se de um viajante que se encontrava em estudo pelas autoridades de saúde”, revela o
boletim epidemiológico do
ISAÚDE.
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Braga integra projecto europeu de mitigação das alterações climáticas

CLIMA
| Redacção |

O município de Braga quer dar o
seu contributo na mitigação das
alterações climáticas, associando-se ao projecto ‘Three4Climate – Três presidências pelo clima’.
Nesse sentido, o Município de
Braga assinou um protocolo
com a FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências no âmbito do projecto ‘Three4Climate
– Três presidências pelo clima’,
cujo lema é ‘Pensar Europeu,
Agir Localmente’ (‘Think European – Act Local’).
O projecto Three4Climate faz
parte da Iniciativa Europeia para
o Clima (EUKI).
Assim, o objectivo passa por
promover a colaboração do Município, a vários níveis, para a
acção climática no território, traduzindo o espírito da Presidência do Conselho Europeu entre
Alemanha (segunda metade
2020), Portugal (primeira metade de 2021) e Eslovénia (segun-

da metade de 2021), num espírito de cooperação a todos os níveis da governança. A FCiências.ID é uma das entidades
parceiras do Three4Climate.
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O objectivo passa por
promover a colaboração do
Município de Braga, a vários
níveis, para a acção
climática no território,
traduzindo o espírito da
Presidência do Conselho
Europeu entre Alemanha
(segunda metade 2020),
Portugal (primeira metade
de 2021) e Eslovénia
(segunda metade de 2021).
Nesse âmbito, está prevista a
participação de representantes
do Município em dois eventos,
um na Alemanha o outro na Eslovénia, assim como o acolhimento dos participantes da Alemanha e da Eslovénia numa
visita de estudo a realizar no

Município de Braga.
Este entendimento engloba
ainda a participação de representantes do município nos eventos
previstos de carácter europeu nomeadamente um workshop
em Bruxelas e visitas de trabalho a organizações e instituições
europeias relevantes - e nas acções de gestão e comunicação
inerentes ao projecto.
O município irá ainda envolver-se activamente com as organizações responsáveis pela implementação do projecto para
planear, em conjunto, as actividades programadas e fornecer a
informação necessária para uma
avaliação de necessidades do
município e das escolas, assim
como para fins de orientação e
avaliação do projecto.
Já a FCiências.ID compromete-se, entre outros aspectos, a
apoiar a participação do município nas actividades do projecto e
a colaborar no desenvolvimento
conjunto de uma rede dinâmica
de municípios europeus para a
mitigação das alterações climáticas.
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Mundo
Ouro atinge recorde e excede os dois mil dólares
O preço do ouro atingiu na sessão de ontem um novo recorde, excedendo
pela primeira vez a marca simbólica de 2.000 dólares por onça, devido à
incerteza nos mercados causada pelo impacto económico da pandemia de
Covid-19.
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Donativos apoiam
famílias senegalesas

ACÇÃO resultou de um contributo de uma entidade privada. Mediadores
Municipais e Interculturais estão disponíveis para acolher mais doacções
para a mesma finalidade.
IMIGRANTES
| Paula Maia |

Os Mediadores Municipais e Interculaturais entregaram cabazes
de bens alimentares à comunidade senegalesa a residir em Braga. A acção resulta do contributo
de uma entidade privada que se
mostrou sensível à situação de
fragilidade social a que muitas

famílias por causa da Covid-19.
“Gostaríamos que esta acção
fosse a primeira de várias outras
orientadas para apoiar as comunidades mais afectadas pela pandemia”, refere Saidatina Dias,
Mediadora Municipal e Intercultural de Braga, acrescentando
que a equipa está disponível para receber doacções para a mesma finalidade. “O nosso objecti-

vo é difundir a mediação intercultural enquanto metodologia
de inclusão, de integração e de
intervenção social. Mais evidente ainda, perante as adversidades
causadas pela pandemia actual,
que veio aprofundar as desigualdades nas comunidades mais
vulneráveis”, sustenta. A equipa
de mediadores municipais é
composta por quatro elementos

DR

Donativos vão apoiar várias famílias num momento particularmente difícil

e um coordenador, com local de
atendimento nas instalações
do BLV, na Rua Frei Caetano
Brandão, 161-A, contactos:
253274204; mediadores.municipais@cm-braga.pt O atendimento presencial neste local está

sujeito a marcação prévia, de segunda a sexta-feira, cumprindo
todas as exigências estipuladas
pela DGS no âmbito da Covid-19. O serviço prestado pelos
mediadores é gratuito e pretende
alcançar quem mais precisa.

§agenda
Primeira sessão já amanhã

‘Cinema no Pátio’ para ver no gnration
O ciclo de cinema do gnration deste ano propõe viagens cinematográficas
de Roberto Rossellini, Andrei tarkovsky, Christian Petzold e Wim Wenders.
As sessões são gratuitas e sempre às 21.30 horas, mas requerem o levantamento de bilhete a partir da hora anterior ao início do filme.
A primeira sessão está agendada para amanhã com o filme ‘Viagem a Itália’,
de Roberto Rossellini, um filme de drama de 1954, dirigido com Ingrid
Bergman e George Sanders que interpretam os personagens de Katherine e
Alex Joyce, um casal inglês cuja viagem à Itália prejudica inesperadamente
o casamento.
Segue-se, a 13 de Agosto ‘Nostalgia’, de Andrei Tarkovsky, dia 20 ‘Em Trânsito’, de Christian Petzold e no dia 27 ‘Ao Correr do Tempo’, de Wim Wenders.
O gnration informa que , de modo a ir de encontro a condições de maior
conforto e segurança no actual contexto de pandemia, as sessões do cinema
do pátio decorrerão na blackbox.

DR

Parque da Ponte vai contar com muita animação cultural durante este mês

Durante os meses de Agosto e de Setembro

Grupos musicais e artistas de Braga
animam Parque da Ponte
CULTURA
| Redacção |

DR

‘Cinema no Pátio’ anima gnration durante este mês

Neste Verão, o Município de
Braga promove um programa de
fruição cultural realizado exclusivamente por grupos musicais e
artistas de Braga num dos mais
belos recantos bracarenses: o
Parque da Ponte.
A entrada no anfiteatro do parque é livre, mas sujeita à limitação do espaço, garantindo as
normativas de controlo da Co-

vid- 19 impostas pela Direcção
Geral da Saúde. O primeiro espectáculo está marcado para o
dia 8 de Agosto, às 21.30 horas,
com a participação do Grupo
Canto d’Aqui - Grupo de Música Tradicional Portuguesa. Segue-se, no dia 9 de Agosto, também às 21.30 horas, a actuação
do artista Sérgio Mirra.
No fim-de-semana seguinte, a
15 de Agosto, a partir das 21.30
horas, é a vez do Trio Pagú animar os presentes. No dia seguin-

te, também às 21.30 horas, actua
Maria Quê. Entretanto, no dia 22
Agosto, às 16 horas, o Parque da
Ponte recebe a Orquestra de
Cordofones Tradicionais de Braga e uma hora depois é a vez do
grupo Ida e Volta actuar. Já no
dia 29 de Agosto, a partir das
21.30 horas, Daniel Pereira Cristo, Octeto, também sobe ao palco. Para o mês de Setembro, no
dia 5, às 21.30 horas, está agendada a actuação da Banda Musical de Cabreiros.
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Monumento ao Arcebispo D. Diogo de Sousa:
ideias precisam-se e serão premiadas
BRAGA QUER FAZER JUSTIÇA à figura mais importante do urbanismo bracarense: o Arcebispo D. Diogo de Sousa. O monumento
evocativo vai ser erguido no Campo da Vinha e aguarda muitas ideias e propostas até ao dia 12 de Outubro.

lll
“Esta intervenção é um
repto lançado a todos os
artistas para finalmente
cumprirmos esta dívida com
a figura maior de Braga,
dando-nos o privilégio de a
executar. Não é possível
compreender a história da
cidade sem conhecer a obra
mecenática do Arcebispo
D. Diogo de Sousa“, disse o
vereador do Urbanismo,
Miguel Bandeira.

HISTÓRIA
| Isabel Vilhena |

Evocar a figura mais importante
do urbanismo bracarense de todos os tempos. o Arcebispo D.
Diogo de Sousa.
O monumento será instalado
no Campo da Vinha, entre a rua
dos Capelistas e a rua Dr. Justino
Cruz.
O concurso já foi lançado e
aguarda, até 12 de Outubro, pelas melhores ideias para a criação de monumento evocativo a
D. Diogo de Sousa.
“Esta intervenção é um repto
lançado a todos os artistas para
finalmente cumprirmos esta dívida com a figura maior de Braga, dando-nos o privilégio de a
executar”, explicou o vereador
do Urbanismo, Miguel Bandeira.
Para o vereador “não é possível
compreender a história da cidade de Braga sem conhecer a obra
mecenática do Arcebispo D.
Diogo de Sousa (1505-1532)”,
apontando que “ainda hoje o
fundamental dos espaços públicos do centro histórico de Braga
tem a sua marca. O relevo da sua
obra é tão importante no plano
civil como no religioso. Há uma
Braga antes e uma depois de D.
Diogo de Sousa. Com D. Diogo
de Sousa Braga abriu-se ao
mundo, modernizou-se no domínio urbano, da economia (rede
de mercados), na assistência e na
saúde, no ensino lançando as ba-
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Antigo Arcebispo de Braga. D. Diogo de Sousa, vai ter monumento no Campo da Vinha

ses dos Estudos Gerais de Braga
e na reforma da igreja”, sublinhou.
Ora, a instalação deve fazer a
evocação da personalidade religiosa e secular de D. Diogo de
Sousa, com recurso a linguagens, processos e materiais de
matriz contemporânea e integrar-se de forma harmoniosa
com o contexto urbano e históri-

co.
O regulamento do concurso está disponível no portal do Município de Braga, em www.cmbraga.pt.
As propostas serão avaliadas
por um júri constituído por Ricardo Rio, presidente da Câmara
Municipal de Braga, Miguel
Bandeira, vereador do Urbanismo e Património, cónego José

Paulo Abreu, João Duarte, da
Sociedade Nacional de Belas
Artes, e António Ponte, director
regional de Cultura do Norte.
As propostas e os documentos
deverão entregues até às 18 hotas do dia 12 de Outubro, no edifício gnration, situado na Praça
Conde de Agrolongo nº 123.
Ao vencedor do concurso será
atribuído um prémio de quatro

mil euros. Aos autores dos restantes trabalhos, que se distingam pela sua singularidade, poderão ser atribuídas até duas
Menções Honrosas, a que corresponderão prémios pecuniários no valor de mil euros cada.
No final do concurso, haverá
uma exposição pública dos trabalhos admitidos.
Qualquer pedido de informação complementar será esclarecido, devendo ser colocada por
escrito para o seguinte endereço
de correio electrónico: concurso.ddsousa@cm-braga.pt.
De salientar que todos os elementos que constituem o presente concurso estão integralmente
disponibilizadas na plataforma
electrónica - http://www.saphety.com – utilizada pelo Município de Braga.
Publicidade
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Estudo da UMinho aponta desequilíbrios
da valorização florestal em Portugal

ÁRVORES de interesse público estão concentradas em Lisboa. Investigador desafia municípios do interior a classificar património.
UNIVERSIDADE

+ mais

| Redacção |

O maior volume de árvores de
interesse público do país situa-se
em Lisboa e não em regiões com
maior densidade e diversidade
florestal, desequilíbrio geográfico que pode dever-se a questões
culturais, económicas ou de viés
dos técnicos florestais, segundo
uma investigação de Paulo Reis
Mourão, professor da Escola de
Economia e Gestão da Universidade do Minho.
Num trabalho agora publicado
na revista científica ‘Environment, Development and Sustainability’, em coautoria com Vítor Martinho, do Instituto Politécnico de Viseu, constata-se
que o distrito de Lisboa soma
um terço dos quase 400 registos
da lista de árvores de interesse
público. O quadro legal recente
em Portugal permite a promotores públicos e privados, nomeadamente municípios, identificar
e classificar oficialmente árvores ou grupos de árvores excepcionais como “de interesse público”, em articulação com o
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
Esta classificação tem ocorrido

DR

Carvalho de Calvos é um dos ‘monumentos vivos’ do nosso país

sobretudo em municípios mais
antigos, costeiros, capitais de
distrito e que têm boa dinâmica
turística. As zonas com muita
densidade populacional e florestal ou com um polo do ICNF garantem pelo menos uma referência nessa lista, refere o estudo.
“Isto significa que pode haver
(grupos de) árvores que preenchem os critérios, mas ainda não

foram classificadas. Sugere-se,
por isso, um estímulo especial
sobre o potencial arbóreo de zonas menos densas e que os municípios jovens e interiores atentem mais aos seus recursos
naturais”, realça Paulo Reis
Mourão.
O também membro do Núcleo
de Investigação em Ciências Políticas e Empresariais da Univer-

sidade do Minho refere que “diversos territórios naturais de
Portugal estão algo ausentes
deste inventário, ou seja, pode
perder-se oportunidades de valorização de património público e
privado de elevadíssimo valor
ecológico, paisagístico, histórico
e religioso, bem como o envolvimento da sociedade na sua divulgação, inventariação e prote-

A classificação ‘arvoredo
de interesse público’ como
bosques, arboretos,
alamedas, jardins ou
exemplares isolados
confere um estatuto
similar de monumento
nacional e protecção legal
num perímetro de 50
metros ao seu redor.
Os critérios de selecção
do arvoredo abrangem
o porte, idade, raridade
e simbolismo. Entre
os ‘monumentos vivos’
de Portugal está,
por exemplo, o carvalho
de Calvos, no concelho
da Póvoa de Lanhoso.
ção”. O estudo propõe a análise
comparativa entre tipos de arvoredo, a ampliação da amostra a
países europeus com legislação
idêntica e a identificação de determinantes internacionais de
categorização.
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Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

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

PAN denuncia

Mau funcionamento das centrais hidroeléctricas
AMBIENTE
| Redacção |

A comissão política distrital do
PAN questionou a Câmara Municipal de Braga sobre denúncias do mau funcionamento dos
aproveitamentos hidroelétricos
de Palmeira e Ruães, considerando que os mesmos não cumprem os caudais ecológicos.
Em Palmeira, o aumento da
quota da albufeira alegadamente
prejudica a praia fluvial de
Adaúfe, reduzindo a zona de
areal.
Os dirigentes do PAN reportam
denúncias sobre o funcionamen-

to indevido da escada para peixes, “implementada para permitir a passagem destes”.
Em relação à central de Ruães,
as denúncias apontam para “o
não cumprimento do caudal ecológico de 3,0 m3/s, o que faz subir a albufeira e, alegadamente, prejudica a praia fluvial de
Merelim (São Paio) e possivelmente põe em causa a capacidade estrutural da Ponte do Prado”. Também a escada de peixes é considerada “inoperacional”.
“No caso de Ruães, o não cumprimento do caudal ecológico e
a inoperabilidade da escada para

peixes foram confirmadas por
perícia realizada no âmbito de
uma acção popular cuja sentença
ainda não é conhecida”, releva o
PAN.
“Os aproveitamentos hidroelétricos de pequena escala são importantes para a produção de
energia renovável e constituem
uma alternativa, com menos impacto, às grandes barragens. No
entanto, o seu funcionamento
deve continuar sujeito ao cumprimento das normas ecológicas,
para minimizarem os impactos
na biodiversidade”, defende Rafael Pinto, porta-voz distrital do
PAN.
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Município comparticipa fichas escolares
ALUNOS DO 1.º CICLO das escolas do concelho de Terras de Bouro vão ter acesso gratuito às fichas escolares no próximo ano
lectivo. Investimento do Município de Terras de Bouro ronda os seis mil euros.
TERRAS DE BOURO
| Redacção/Lusa |

A Câmara Municipal de Terras
de Bouro vai comparticipar no
ano lectivo de 2020/2021 as fichas de trabalho complementares a todos os alunos do 1.º ciclo
do ensino básico do concelho,
um investimento “à volta dos
seis mil euros”.
Em declarações à Lusa, a ve-

readora da Educação da Câmara
Municipal de Terras de Bouro,
Ana Araújo, explicou que a medida abrange cerca de 170 mil
crianças e que o apoio é dado
“independentemente do seu escalonamento em termos de Acção Social Escolar, numa tentativa de redução dos custos” de
educação para as famílias de todo o concelho.
“À semelhança do ano passa-

do, decidimos ajudar com a
comparticipação das fichas de
trabalhos complementares as
manuais escolares de todos os
anos do 1º ciclo. No ano passado
a medida abrangeu 176 alunos e
representou um investimento de
6.200 euros”, explicou ainda a
vereadora da Educação.
Para o próximo ano lectivo de
2020/2021, “está prevista uma
pequena redução de alunos, logo

de investimento, mas que não
será significativa”.
Com esta medida, “associada a
outros apoios estratégicos na
área escolar e social”, a vereadroa da Educação do Município
de Terras de Bouro explicou que
a câmara pretende assim “contribuir para melhorar o sucesso escolar e reforçar a importância da
educação e do apoio às famílias”.

lll
Medida abrange
cerca de 170 mil crianças,
sendo que o apoio é dado
independentemente do seu
escalonamento em termos
de Acção Social Escolar,
numa tentativa de redução
dos custos de educação.
Publicidade

§destaques
Vila Verde

Obra de Álvaro da Costa Machado Vilela
integra Biblioteca Digital do Cávado
A obra de Álvaro da Costa Machado Vilela vai ser digitalizada e integrará a
AquaLibri, futura Biblioteca Digital do Cávado, ficando em destaque na
biblioteca que tem o seu nome em Vila Verde durante o mês de Agosto.
A Câmara Municipal de Vila Verde refere que durante este mês a obra de
Álvaro da Costa Machado vai ser "recordada e dada a conhecer".
Segundo a publicação, Álvaro da Costa Machado Vilela, nascido em Barbudo em 1871, deixou duas "valiosas bibliotecas particulares", uma de
carácter mais profissional, a que conservava no seu gabinete da Universidade de Coimbra, à Faculdade de Direito daquela instituição de ensino
superior, e outra, que se pode qualificar como a "mais íntima", a que o rodeava na sua casa de Vila Verde, à biblioteca municipal da sua terra natal,
Vila Verde.
Esta biblioteca, aponta o texto, "integra a vasta obra publicada do autor e
espelha bem os seus interesses literários, profissionais e de cidadão" e
"está a ser tratada e será em breve digitalizada, integrando a AquaLibri, a
futura Biblioteca Digital do Cávado", criada no âmbito da Comunidade Intermunicipal (CIM) Cávado com patrocínio da Direcção-Geral do Livro, dos
Arquivos e da Bibliotecas, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas (PADES).

Barcelos

‘Triciclo’ regressa aos palcos
após paragem forçada pela pandemia
‘Samba Sem Fronteiras’, ‘Evols’ e ‘Stereoboy’ são alguns dos nomes que
vão passar, entre Outubro e Dezembro, pelos palcos do ‘triciclo’, um ciclo
de concertos itinerante que percorre vários espaços do centro histórico de
Barcelos.
Na ‘estrada’ desde 2018, o ‘triciclo’ esteve “parado” nos últimos meses, devido à pandemia de Covid-19. Regressa no dia 5 de Outubro, no Largo Dr.
Martins Lima, com ‘Samba Sem Fronteiras’, um grupo luso-brasileiro radicado no Porto. Haverá ainda sessões dedicadas às escolas do concelho.
Todos os concertos do ‘triciclo’ seguem as normas vigentes das autoridades de saúde para garantir a segurança de todos os participantes.
O ‘triciclo’ é um ciclo de concertos itinerante que desde Outubro de 2018
percorre vários espaços do centro histórico de Barcelos com música nacional e internacional, com uma programação plural e de carácter educativo.

8
Minho
correiodominho.pt
4 de Agosto 2020

5 de Agosto 2020 correiodominho.pt
Minho 11

Centro de Recolha
de Animais em construção
em Celorico de Basto
CENTRO de Recolha Oficial de Animais de Companhia está em fase
de construção em Celorico de Basto. Equipamento fica pronto até ao final
do ano.
CELORICO DE BASTO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Celorico de Basto está a investir mais
de cem mil euros na construção
do Centro de Recolha Oficial
(CRO) de Animais de Companhia.
Com esta empreitada, o Município pretende dotar o concelho
de um centro de recolha moderno, com todas as condições para
o acolhimento e bem-estar dos
animais de companhia.

“Este CRO pretende fomentar
o bem-estar animal, promovendo a defesa da saúde animal e da
saúde pública, e em simultâneo,
assegurar maior segurança e
tranquilidade das populações”,
salientou o presidente da Câmara Municipal de Celorico de
Basto numa visita às obras de
construção do novo equipamento.
“Ao mesmo tempo, este centro
de recolha irá contribuir para a
sensibilização e consciencialização dos cidadãos para os direitos

dos animais” acrescentou o edil
celoricense. O autarca referiu
ainda que as obras estão a decorrer a bom ritmo prevendo-se a
sua conclusão antes do final deste ano. O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia
disporá de um bloco cirúrgico
para esterilização de cães e gatos
e de uma sala de enfermagem independente para tratamento e
acompanhamento clínico dos
animais alojados.
Zonas de exercício e sociabilização e uma área de tosquia e hi-

DR

Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto visitou obras do CRO

gienização são outras valências
contempladas. O novo CRO terá
as condições devidas para acolher, sempre que necessário, outras espécies animais.
A empreitada teve parecer
favorável da Direcção-Geral
de Alimentação e Veterinária
(DGAV) e foi adjudicada por
101.161 euros. A Câmara Muni-

cipal de Celorico de Basto conta
com uma comparticipação de
43.782 euros, financiada por Orçamento de Estado, através de
um contrato-programa assinado
entre o Município, a DirecçãoGeral das Autarquias Locais e a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).
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| Redacção |

A Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto lança sexta-feira, dia 7 de Agosto, o
Portal de Turismo ‘VisitCabeceiras’. Partindo do lema ‘Emocione-se com o nosso
Interior’, o portal pretende atrair turistas,
possibilitando-lhes pesquisar e descobrir
tudo aquilo que vão encontrar no concelho.
Este ‘site’, dividido em quatro grelhas,
assenta nas bases identitárias do concelho:
Natureza, Gastronomia, Desporto e Cultura, com ferramentas que permitem ao visitante perceber como pode chegar, o que
pode fazer, onde pode comer e dormir, em
Cabeceiras de Basto. Para além disso, pode descobrir o património existente no território.
Este portal funcionará como uma radiografia do concelho, enfatizando as suas
potencialidades naturais, culturais, desportivas e gastronómicas.
Disponível para todos os dispositivos
tecnológicos, a página possibilitará pesquisas rápidas e direcionadas. Para acompanhar e dinamizar o portal, a Câmara

DR

Pormenor da vila de Cabeceiras de Basto

Municipal irá criar espaços nas redes sociais Facebook e Instagram, onde serão
lançadas publicações alusivas ao site.
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Vizela quer reunir
com ministro do Ambiente
ÁGUAS DO NORTE não tem “autorização para executar” projecto
de construção de infraestrutura de prolongamento da descarga de ETAR.
VIZELA
| Patrícia Sousa |

A Câmara Municipal de Vizela
solicitou ontem uma reunião
com o ministro do Ambiente, depois de ser informada que a empresa Águas do Norte - entidade
gestora da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
de Serzedo - “não tem autorização para executar” a obra de
construção de infra-estrutura de
prolongamento da descarga da
ETAR de Serzedo, no valor de
cinco milhões de euros.
A autarquia recepcionou da
empresa Águas do Norte, e conforme já solicitado há mais de
um ano, o estudo de um projecto
de construção daquela infra-es-

trutura “com o objectivo de que
o ponto de descarga da ETAR de
Serzedo passe a ser efectuado
num local onde o rio tenha melhores condições ambientais para recepção do caudal tratado,
tendo em consideração que o actual local de descarga da ETAR
não tem condições de diluição
face ao caudal do rio”.
Perante a não autorização para
executar a obra, a Câmara Municipal de Vizela solicitou uma
reunião ao ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes,
no sentido de “avaliar a execução deste projecto, nomeadamente a construção de um emissário que permita a ligação da
ETAR de Serzedo à de Lordelo e
que, o trabalho conjunto entre

estas e as melhores condições
ambientais para a recepção do
caudal tratado, resolvam definitivamente esta questão”.
No comunicado enviado, a Câmara Municipal considera que,
sendo Vizela um concelho e uma
cidade virados para o rio, “têm
obrigatoriamente que se desenvolver todos os esforços conducentes à sua total recuperação,
para que todos possam colher os
benefícios de natureza ambiental, desportiva, lúdica e económica que, aliados à recuperação
termal e à dinâmica de outras
medidas que a câmara se propõe
implementar, contribuirão decisivamente para a ansiada recuperação económica do concelho”.

Até final de Julho

Hospital da Senhora da Oliveira
com mais nascimentos que em 2019
O Hospital da Senhora da
Oliveira, em Guimarães,
registou até final de Julho
um total de 1205 nascimentos, verificando-se um
aumento superior a 10%
face a igual período do ano
anterior. “Este aumento é
largamente superior à
evolução nacional”, informa o hospital em comunicado.
DR
Apesar das contingências
associadas à pandemia, o Hospital da Senhora da Oliveira
hospital “respondeu eficazmente às necessidades da população, garantindo toda a segurança e
conforto aos bebés e seus pais”, pode ler-se ainda o comunicado enviado,
referindo que “este facto demonstra a capacidade de que o hospital dispõe para dar resposta com qualidade e segurança”.
Este indicador “demonstra as boas perspectivas para um aumento sustentado e contínuo da natalidade na região a que o hospital dá resposta”,
acrescenta a nota.
Através do projecto ‘Educar para Nascer’ e de outros ainda em desenvolvimento, o hospital “pretende uma ligação de maior proximidade entre a
maternidade e os futuros pais, preparando a família para o parto e para a
parentalidade”.
Publicidade
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Ponte de Lima

Autarquia “está a fazer história”
na área da reabilitação urbana

COM UMA DAS MAIORES taxas de execução do país, o Município de Ponte de Lima é considerado “um bom exemplo” na área
da reabilitação urbana. Presidente, Victor Mendes, inaugurou ontem as obras na zona envolvente à escola secundária.
PONTE DE LIMA
| Patrícia Sousa |

“A trilhar o caminho da regeneração urbanística que tão bons
resultados tem dado”, o presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima inaugurou ontem
as obras de requalificação da zona envolvente à escola secundária. Esta primeira intervenção,
de um conjunto de obras, permite a Ponte de Lima estar “a fazer
história” e ser considerada “um
bom exemplo a nível nacional”,
já que tem “uma das maiores taxas de execução do país”. Victor
Mendes espera por Setembro para aceder a uma “bolsa de mérito
e eventualmente avançar também com a obra na Rua General
Norton de Matos”.
A primeira cerimónia pública
do Município de Ponte de Lima,
durante este período de pandemia foi um “momento simbólico, dando o exemplo à sociedade
que a vida continua e que se continua a trabalhar para o desenvolvimento de Ponte de Lima”,
começou por evidenciar o presidente da autarquia, durante a
inauguração das obras de requalificação que envolveram a Rua
António Amorim e a Rua Cónego Manuel Barbosa Correia,
mesmo em frente à Escola Secundária de Ponte de Lima.
“Esta é a primeira intervenção
de um conjunto de intervenções
que neste mandato decidimos fazer nesta zona de transição entre
o centro histórico e a denominada zona nova da vila de Ponte de
Lima”, explicou Victor Mendes,
admitindo que “isto só é possível, porque há uma estratégia
subjacente à requalificação urbanística da área urbana de Ponte de Lima”.
Esta obra foi realizada no âmbito do Plano de Acção de Regeneração e consequentemente foi
objecto de financiamento. “O
município decidiu ampliar a área
de requalificação urbana que estava circunscrita ao centro histórico e entendemos que essa área

ROSA SANTOS

Inauguração das obras de reabilitação da zona envolvente à Escola Secundária de Ponte de Lima

lll
“Nos últimos dois
mandatos, fruto do Plano
de Acção de Regeneração
Urbana já investimos mais
de 7 milhões de euros,
dos quais cerca 4, 5 milhões
de euros foram objecto
de financiamento o que
quer dizer que ainda há,
por parte do município,
um esforço financeiro.”

Victor Mendes
Presidente CM Ponte de Lima

ROSA SANTOS

Presidente Victor Mendes destacou “bom exemplo” do município

teria de ser ampliada para outras
zonas para permitir, ao longo
dos anos, proceder a estas reabilitações, integradas na denominada operação de reabilitação
urbana, que corresponde a cerca
de 15, 7 milhões de euros de in-

vestimento”, sublinhou ainda o
presidente.
Mas as obras de requalificação
não se ficam por aqui. Segue-se
a Rua Dr. Luís Gonzaga e o Largo da Lapa. “Para a semana vamos inaugurar o Largo da Lapa,

o que nos enche a todos de orgulho, porque é um espaço emblemático da vila e foi objecto de
uma excelente requalificação”,
garantiu o presidente, destacando ainda a obra que está a ser
executada na denominada zona
envolvente ao Bairro da Escola
Técnica e que reconheceu tratarse de “uma operação que se impunha dada a degradação do es-

paço público”.
Fruto deste Plano de Acção de
Regeneração Urbana, o Município de Ponte de Lima “decidiu
disponibilizar ao proprietário
daquela habitação social, uma
verba na ordem dos 600 mil euros para a requalificação do edificado”, informou Victor Mendes, assegurando que se vai ficar
com “uma área muito significativa do ponto de vista da requalificação”.
Perante estas obras, Ponte de
Lima “tem uma taxa de execução acima da média nacional
que vai permitir ir a uma bolsa
de mérito que terá como consequência o reforço deste Plano de
Acção de Regeneração Urbana e
que vai permitir reforçar o financiamento para esta empreitada
que está a decorrer na envolvente do Bairro da Escola Técnica”,
informou. E Victor Mendes foi
mais longe: “é nossa perspectiva
que esse reforço de financiamento nos permita, ainda este
mandato, avançar com a obra na
Rua General Norton de Matos,
uma rua com muito movimento
e que do ponto de vista da mobilidade deixa muito a desejar”.
O autarca espera que em Setembro, “de acordo com a promessa da ministra da Coesão
Territorial”, se possa ter esse reforço de financiamento.
“Somos um bom exemplo a nível nacional, procurando conciliar aquilo que é o património
edificado com o património cultural, adaptando à realidade dos
nossos dias e procurando ir ao
encontro das necessidades das
nossas populações”. Por isso, o
trabalho de reabilitação urbana
também se tem alargado a muitas freguesias do concelho “com
a requalificação de centros cívicos e que no fundo constitui factor de atractividade para Ponte
de Lima, porque o investimento
público no espaço público tem
sido uma alavanca fundamental
para a requalificação do nosso
edificado”, constatou Victor
Mendes.
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VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA

Viatura para combate a incêndios
urbanos é o “grande sonho”
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha assinalou ontem o 125º aniversário. Reforço
do parque de viaturas com um veículo para combate a incêndios urbanos é a prenda desejada.
Covid-19

U

cma viatura para combater incêndios urbanos
(VUCI) é o grande sonho
dos Bombeiros Voluntários de
Caminha, que ontem assinalaram 125 anos de existência. A
corporação dispõem de viaturas
devidamente equipadas, como
um outro veículo de combate a
incêndios urbanos e outro de desencarceramento, “mas já são
usados. O nosso grande sonho
era mesmo um novo VUCI”,
adiantou José Casimiro Lages,
presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha
A desejada viatura está orçada
em cerca de 300 mil euros, pelo
que a corporação espera poder
contar com a ajuda externa, particularmente de fundos europeus
e da Câmara Municipal de Caminha.
A autarquia caminhense colaborou, recentemente, na aquisição de uma viatura para combate
a fogos florestais (VFCI 04), da
marca Unimog 5000, com um financiamento de 25 mil euros.
Outra das prendas desejadas
pelos soldados da paz caminhenses é a aquisição de novos equipamentos de protecção individual (EPI). “Não queria deixar
passar oportunidade para relembrar à Autoridade Nacional de
Emergência e Protecção Civil
(ANEPC) e demais entidades
responsáveis a necessidade de
dotar os nossos bombeiros com

Pandemia
causou novos
desafios

DR

Veículo Urbano de Combate a Incêndios é o desejo principal dos Bombeiros Voluntários de Caminha

EPI’s (há mais de 6 anos que não
é entregue pela ANEPC um único equipamento de protecção individual)”, referiu o presidente
da direcção, José Casimiro Lages, na sessão solene comemorativa dos 125 anos dos bombeiros
caminhenses, decorrida no passado sábado.
O responsável garantiu, no entanto, que a direcção tem “proporcionado as ferramentas necessárias para que o Corpo de
Bombeiros possa actuar nas
ocorrências com a segurança e
eficácia necessárias para assegurar a protecção dos nossos bombeiros mas também aqueles a
quem servem”.

DR

A pandemia da Covid-19 levou a
que os Bombeiros Voluntários de
Caminha tivessem de enfrentar novos desafios. A preparação de meios
humanos e materiais levou a corporação a ter de fazer investimentos
extra. “Fomos dos primeiros corpos
de bombeiros a equipar os bombeiros com fatos integrais para protecção contra a Covid-19”, afirmou o
presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha.
José Casimiro Lages lembrou que a
corporação gasta, em relação à Covid-19, cerca de “60 euros por cada
serviço que é operado pela nossa
ambulância do INEM sem que para
o efeito nos seja dada qualquer
comparticipação por mais pequena
que fosse”. Custos esses que, segundo José Casimiro Lages, deviam ser
comparticipados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM).
A Covid-19 levou também a alterações no programa comemorativo
dos 125 anos dos bombeiros caminhenses. A sessão solene decorreu
no sábado, com o devido distanciamento social, tendo ontem sido
realizada uma romagem ao cemitério para homenagear os bombeiros
e dirigentes falecidos.

José Casimiro Lages, presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Caminha
Publicidade
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VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA

Corpo activo vai ser reforçado
Dez estagiários estão a frequentar a Escola de Bombeiros e dentro de pouco tempo deverão ingressar nas fileiras
dos Bombeiros Voluntários de Caminha.

DR

Corpo activo dos Bombeiros Voluntários de Caminha conta com 50 elementos, mas vai ser reforçado com mais dez

O

corpo activo dos Bombeiros Voluntários de
Caminha vai ser reforçado com mais 10 elementos. A
garantia foi dada pelo comandante da corporação, na sessão
comemorativa dos 125 anos da
instituição.
Vítor Silva assegurou que os
10 estagiários que estão em formação vão entrar ao serviço
dentro de pouco tempo.
“Nós temos ao serviço 50 elementos e vamos reforçar o nosso
corpo activo. Temos 10 estagiários que estão em formação e
que em breve vão entrar ao serviço”, disse Vitor Silva.
Um reforço que faz com que a
estrutura de comando se mostre
empenhada na continuidade da
Escola de Bombeiros. “ Conti-

Publicidade

nua a haver muita procura, embora para já só tenhamos 10 estagiários em formação. Todos os
anos temos vários candidatos à
Escola de Bombeiros”, considerou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Caminha.
O presidente da direcção agradeceu o “empenhamento do Comando e de todo o Corpo Activo
Em termos materiais, o responsável pela estrutura de comando
expressou que a nova viatura de
combate de fogos urbanos desejada pela corporação iria “contribuir para responder às necessidades do concelho e da
corporação. Estamos bem equipados mas temos viaturas com
mais de 20 anos que precisam de
ser substituídas”, disse Vítor Silva.

DR

Vítor Silva afirma que continua a haver muita gente a querer entrar para os bombeiros

zzz
“Nós temos ao nosso
serviço 50 elementos e
vamos reforçar o nosso
corpo activo. Temos 10
estagiários que estão em
formação e que em breve
vão entrar ao serviço.
Todos os anos temos
vários candidatos à
Escola de Bombeiros.
Continua a haver
procura.”
Vítor Silva
Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Caminha
DR

Alguns particulares e empresas têm ajudado a corporação neste tempo de pandemia
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VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA

“População do concelho reconhece
empenho dos bombeiros”
O presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves, destacou a acção dos Bombeiros Voluntários
de Caminha e desafiou a população do concelho a dar mais contributos aos ‘soldados da paz’.
m sentimento de reconhecimento e gratidão
pelo empenho na defesa
das populações e do bem comum. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal de
Caminha, Miguel Alves, se dirigiu aos Bombeiros Voluntários
de Caminha, nas comemorações
dos 125 anos da Associação Humanitária.
Miguel Alves começou por frisar que “foram 125 anos de muita luta e de muito sacrifício” e
que a cerimónia comemorativa
“foi uma homenagem a todos os
que dirigem a associação e ao
corpo activo dos Bombeiros Voluntários de Caminha”.
Relembrando todos os sacrifíucios feitos pelos ‘soldados da
paz’ no decorrer da sua missão,
algumas vezes com a entrega da
própria vida, o autarca de caminha destacou que “devemos valorizar o que fazem. A Câmara
Municipal e a população devem
esse reconhecimento”.
Miguel Alves frisou que “a população tem estado ao lado dos
bombeiros”, mas considerou que
“pode dar mais contributos. Os
bombeiros existem e trabalham
todo o ano e a populaçao devese mobilizar para os ajudar”.
O aumento do número de associados foi uma das formas apontadas pelo autarca caminhense,
para ajudar os Bombeiros Voluntários de Caminha.
Recordando que no concelho
existem duas corporações de

Com vários projectos feitos

U

Direcção em fim
de mandato com
balanço positivo

DR

Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha, enalteceu a acção dos Bombeiros Voluntários de Caminha

bombeiros (Voluntários de Caminha e Voluntários de Vila
Praia de Ãncora), Miguel Alves
lembrou que tem sido uma
preocupação da autarquia apoiar
“o melhor possível” as duas corporações.
“A Câmara Municipal de Caminha tem empenhado um grande esforços para ajudar os bombeiros do concelho. Em 2019
demos apoios no valor total de
200 mil euros. Este ano, que foi
muito particular devido à pandemia (da Covid-19) já contribuímos com 222 mil euros”, referiu
Miguel Alves. A aquisição de
meios materiais tem também

contado com a ajuda da autarquia caminhense. “Ajudamos a
adquirir um carro de combate a
incêndios urbanos (VUCI) com
25 mil euros. Estamos a fazer a
nossa parte no que aos apoios
aos bombeiros diz respeito”,
lembrou Miguel Alves.
O presidente da Câmara Municipal de Caminha lembrou ainda
a contribuição dada pela autarquia para ajudar a colmatar outras necessidades sentidas pela
corporação, como por exemplo
para a criação das Equipas de Intervenção permanente, das refeições para os bombeiros durante
a pandemia ou para os equipa-

mentos de protecção individual.
Além disso a autarquia tem
proporcionado algum apoio aos
bombeiros através das equipas
de sapadores florestais, concretamente em acções de limpeza
florestal. “Temos de percorrer o
caminho do empenhamento de
todos e prestar o nosso reconhecimento aos bombeiros deste
concelho”, rematou Miguel Alves.
O presidente da direcção da
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Caminha. José Casimiro Lages,
mostrou-se reconhecido pelos
apoios prestados por parte da au-

A actual direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha, liderada por José
Casimiro Lages. está em fim de
mandato.
Sem adiantar se se recandidata, ou
não, ao cargo, José Casimiro Lages,
mostrou-se satisfeito por ver vários
projectos realizados.
“ Desde que estou na direcção, já
adquirimos 10 viaturas. Em 2009
procedemos às alterações dos estatutos, o que facilitou o funcionamento da associação. Em 2012 realizamos obras de requalificação no
nosso quartel-sede e em 2018 conseguimos criar a Equipa de Intervenção Permanente (EIP)” lembrou
José Casimiro Lages, acrescentando
que o actual mandato foi positivo.

tarquia caminhense “no pico
desta pandemia, através da dádiva de material e equipamentos,
as refeições oferecidas graciosamente aos nossos bombeiros
operacionais durante cerca de
três meses e ainda a somar a tudo isso um subsidio de cinco mil
euros e com o qual adquirimos
os equipamentos de protecção
individual necessários para operarmos com a protecção e segurança requeridos face aos serviços prestados”.
Publicidade

Agente Oficial:

• ESTAÇÃO DE SERVIÇO
• ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES
• PNEUS DE TODAS AS MARCAS
• BATERIAS
• ÓLEOS E FILTROS

de: Adelino Ferreira & Irmão, Lda.
4950-850 LAGOA - CORTES MONÇÃO - tlf. 251 651 954 - 251 654 175 • tlm. 963 928 272 - 963 928 274 • E-mail: geral@autopneuslagoa.com
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VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA

DR

DR

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Caminha

Medalhas e distinções marcam história da corporação

125 anos com muitos projectos
realizados e serviços distinguidos
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha surgiu a 4 de Agosto de 1895, tendo sido,
desde então, distinguida com várias medalhas de ouro.
orria o ano de 1880 quando o município de Caminha dava conta da necessidade de criação de uma
Associação de Bombeiros Voluntários. Foi, então, criada uma
Comissão Organizadora, que em
4 de Agosto de 1895 (há 125
anos) aprovou os primeiros estatutos da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Caminha, que foram homologados em Abril de 1896 pelo Governador Civil de Viana do Castelo.
A primeira direcção foi eleita a
6 de Maio de 1896, tendo Luciano de Amorim e Silva como presidente e António Araújo como

C

comandante do Corpo Activo.
O primeiro quartel da associação surgiu em 1897 na Avenida
Manuel Xavier, tendo o corpo de
Bombeiros ficado aí instalado
até 3 de Fevereiro de 1907, altura em que foi transferido para a
Rua Visconde Sousa Rego.
A utilidade pública da instituição viria a ser reconhecida a 28
de Fevereiro de1928 e em 1936
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Caminha foi admitida como sócia
da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Seis anos mais tarde é feita a
compra do edifício onde actualmente está instalado o quartel-

zzz
A primeira direcção foi
eleita a 6 de Maio de 1896,
tendo Luciano de Amorim
e Silva como presidente,
e António Araújo como
comandante do Corpo
Activo. O primeiro quartel
da associação surgiu em
1897 na Avenida Manuel
Xavier, tendo o corpo
de Bombeiros ficado
aí instalado até 3 de
Fevereiro de 1907.

-sede.
O edifício acabaria por ser alvo
de obras de ampliação e de remdelação em 1975. Trabalhos
idênticos foram realizados em
2012, ficando o quartel-sede
com a actual estrutura.
Quinze anos depois, em 1990,
a corporação foi contemplada
com a instalação do posto da rede INEM (Instituto Nacional de
Emergência Médica).
A Equipa de Intervenção Permanente surgiu a 15 de Maio de
2018, constituindo uma mais-valia para a corporação e para o
concelho.
Ao longo destes 125 anos de
existência, a Associação Huma-

nitária dos Bombeiros Voluntários de Caminha foi alvo de várias distinções. A 21 de Outubro
de 1944 foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro 2 Estrelas pela Liga dos Bombeiros Portugueses.
A Câmara Municipal de caminha concedeu, em 21 de Dezembro de 1951, a Medalha de Ouro
de Reconhecimento Municipal.
A 26 de Setembro de 1963 foi a
vez de ser reconhecida com a
Medalha de Ouro, mas desta vez
atribuida pela Sociedade Protectora dos Animais. Em 1970, os
vários serviços distintos praticados pela associação estiveram na
origem da Medalha de Ouro da
Liga de Bombeiros Portugueses.

Publicidade

Zona Industrial - Pólo 2
4920-012 Vila Nova Cerveira
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§Viana do Castelo

Ponte da Barca quer museu
digital para guardar festas
COVID 19: Ponte da Barca quer criar um museu digital para guardar
as memórias da romaria.
PONTE DA BARCA
| Redacção / lusa |

A comissão de festas de São
Bartolomeu, em Ponte da Barca,
quer criar um museu digital para
guardar as memórias da romaria
e, dentro de três anos, abrir um
espaço físico para mostrar todo
espólio, disse ontem Pedro Bragança.
Em declarações à Lusa, a propósito da apresentação do programa da romaria “que não vai
ser vivida nas ruas, mas sentida
através do digital”, devido à
pandemia de Covid-19, o presidente da comissão de festas daquele concelho do distrito de
Viana do Castelo, Pedro Bragança, adiantou que o “pontapé de
saída” naquele projecto vai ser
dado na edição deste ano.
“A exposição sobre a romaria
que vamos lançar, este ano, através da página oficial da romaria
na Internet, é o pontapé de saída

Comemorações 800 anos do Santuário

Santuário de Nossa Senhora da Peneda
abre Porta Jubilar aos visitantes

DR

Ponte da Barca quer criar museu digital para guardar memórias das festas concelhias

do futuro museu digital que, eu
espero venha a estar concluído
em 2021 e que, dentro de três
anos, venha a dar lugar a um espaço físico para reunir todo o espólio reunido”, afirmou.
A exposição que vai ser inau-

gurada este ano “reúne fotografias, textos e testemunhos dos
barquenses e de visitantes sobre
os números mais emblemáticos
da romaria, conhecida pelas rusgas populares, o vira e os cantares ao desafio”.

Declarações do director da DGARTES, Américo Rodrigues, à Bienal de Cerveira

“Bienal tem um lugar muito especial”

§Vila Nova de Cerveira

VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção / lusa) |

“A Bienal de Cerveira tem um
lugar especial na paisagem cultural do país e realizá-la neste
tempo de incertezas é uma lição
de resiliência e de responsabilidade. Obrigado por este gesto".
Foram estas as palavras do director da Direcção-Geral das Artes, Américo Rodrigues, proferidas no âmbito da inauguração da
XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que decorreu em
Vila Nova de Cerveira.
Em representação da ministra da Cultura, o Director da
DGARTES presidiu à cerimónia
inaugural da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira,
que caracterizou como uma “iniciativa inovadora nos novos
tempos da cultura”. “(…) é sobejamente sabido, mas é necessário ir recordando, é a bienal de

Abre hoje a porta jubilar do Santuário de Nossa Senhora da Peneda pelo
bispo de Viana do Castelo, oferecendo aos fiéis a oportunidade de visitar
uma exposição cronológica do templo, desde 1220 até 2020.
Esta inauguração insere-se nas comemorações dos 800 anos de culto do
Santuário de Nossa Senhora da Peneda. O culto a Nossa Senhora da Peneda
remonta a 5 de Agosto de 1220, data em que a Nossa Senhora apareceu a
uma pastorinha e pediu que “fosse construída uma ermida em sua honra”.
Com o objecivo de instalar um núcleo de visitação histórica, que represente
os 800 anos do culto a Nossa Senhora da Peneda, a Câmara Municipal
apoiou com 20 mil euros, o restauro de uma ala do Santuário, para aí conter
um espaço expositivo, que permite aos visitantes viajarem no tempo e
ficarem a conhecer os principais acontecimentos nestes 800 anos de
existência, e a construção da Porta Jubilar.
Por causa da pandemia, a novena vai ser reduzida à oração de Laudes e à
Missa, às 10 horas, bem como à oração de Vésperas e do Rosário, às 17
horas. Estão também previstas iniciativas de âmbito cultural, no contexto
dos 800 anos de culto a Nossa Senhora da Peneda, por parte do
Comissariado para a Confraria e do Município de Arcos de Valdevez.
Salienta-se ainda que o Município vai inaugurar um espaço informativo e
interactivo com a finalidade de promover o concelho, e em simultâneo
prestar apoio aos visitantes.

Cooperação transfronteiriça

Fernando Nogueira assume função
de director do AECT Rio Minho

DR

Inauguração da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira

arte mais antiga de Portugal e da
Península Ibérica e, seguramente, uma das mais dinâmicas”, referiu. Para o presidente da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, Fernando Nogueira: “Como podemos constatar, apesar

de todas as vicissitudes e dificuldades, a Bienal de Cerveira está
bem viva e cheia de vitalidade e
continuará a desafiar o futuro!,
deixando um apelo ao governo:
“que a Bienal de Cerveira não
seja esquecida”.

Dando cumprimento aos estatutos do AECT Rio Minho, que prevê que o
director e o vice-director alternem as suas funções a cada dois anos, o
presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, e até aqui vicediretor deste organismo transfronteiro, Fernando Nogueira, passou a
assumir, com efeitos imediatos, a função de director e Uxío Benítez de vicediretor.
Durante a reunião, que decorreu de 31 de Julho em Valença, ambos
manifestaram a satisfação pelo bom relacionamento conseguido nestes
dois anos e pelo desenvolvimento da acção executiva do AECT Rio Minho,
assinalando que o trabalho colegial e a procura de consenso foi conseguido
através de uma relação próxima e constant
Face aos momentos difíceis vividos recentemente com a Pandemia COVID
-19 e o encerramento de fronteiras, a direção do AECT Rio Minho tem a
expetativa de uma rápida superação anímica e económica do território do
Rio Minho Transfronteiriço, comprometendo-se ambos a continuar a
trabalhar em conjunto e com os respetivos municípios associados que
compõem o território de intervenção do AECT, para permitir a
implementação de projetos e iniciativas de cooperação que promovam a
melhoria da situação socioeconómica deste território comum.
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TANTO PARA AVALIAR
E TANTO PARA DECIDIR
CARVALHAL terá muitas dores de cabeça para decidir quem fica, quem sai
e quem ainda pode entrar. Matéria ao dispor terá de ser reduzida a metade.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Para já, só foram confirmadas
cinco caras-novas no plantel do
Sporting Clube de Braga para a
temporada 2020/21: Zé Carlos,
André Castro, Al Musrati, Iuri
Medeiros e Guilherme Schettine. Entretanto, a possibilidade
de Nicolás Gaitán ingressar nos
arsenalistas é bem real e, portanto, o leque de opções para o ataque é bem grande.
Ainda, assim, numa análise
ainda muito precoce ao que poderá ser o desenho final do plantel às ordens de Carlos Carvalhal
para a nova época, tal como demonstramos no quadro ao lado,
há desde logo uma primeira e
muito simples conclusão a tirar:
o novo técnico do SC Braga que terá já algumas ideias pré-formadas - terá muita matéria
prima para (re)avaliar, decidir se
reúne as qualidades para ganhar
um lugar e, por fim, decidir-se,
ou não, pela manutenção entre o
lote de atletas.
Neste momento, e com a possibilidade de uma pequena margem de erro, o desenho do plantel é feito com base em 43
jogadores, sendo que, à partida,
estão desde logo colocados de
parte nomes como Diogo Figueiras (terminou empréstimo

ao Rio Ave), Ahmed Hassan (o
Olympiacos parece cada vez
mais inclinado para accionar a
opção de compra de 2,5 milhões
de euros) e Stojiljkovic (alinhou
na última época por empréstimo
do Boavista e a vontade da SAD
passa por vender o atleta, exluíndo, para já, um novo empréstimo).
Depois, há outros atletas que
foram emprestados durante a última temporada e que também
dificilmente terão possibilidade de ficarem em Braga em
2020/21, mas... Falamos dos
centrais Pablo Santos e Lucas
Cunha e do extremo sul-africano
Luther Singh.
A vontade dos responsáveis arsenalistas é fazer um encaixe
significativo com os empréstimose, nesta equação, já nem
contamos com Fábio martins,
que saiu muito valorizado da
passagem por Famalicão e será
sempre uma mais-valia do ponto
de vista financeiro.
Certos na pré-temporada estão
o lateral-esquerdo Moura (emprestado à Académica) e Murilo
Souza (Sp. Gijón), que procuram uma oportunidade com o
novo técnico.
Noutro sentido, as saídas de
Paulinho e Diogo Viana são quase certas, mas há muitos dossiês
ainda em aberto...

lll
Dos que regressam de
empréstimo, Moura e
Murilo têm lugar na pré-temporada. Figueiras,
Singh ou Fábio Martins são
para rentabilizar. As dúvidas
residem em Lucas Cunha
e Pablo Santos. Hassan
e Stojiljkovic para vender.
DR

Esgaio
D. Viana (?)
Diogo Figueiras (?)
Fabiano Souza

Matheus
Tiago Sá
Rogério
Hornicek

Rolando
Bruno Viana
Raul Silva
Lucas Cunha (?)

André Horta
Fransérgio
João Novais

Xadas
Murilo
Iuri Medeiros
Nico Gaitán (?)

Paulinho (?)
Schettine
Yan Said
Miguel Falé

Paulo Fonseca defronta o Sevilha

Nuno Sequeira
Anthony
Pedro Amador
Francisco Moura
Zé Carlos
David Carmo
Tormena
Bruno Wilson
Pablo (?)

Samuel Costa
André Castro
Al Musrati

Luther Singh (?)
Ricardo Horta
Galeno
Leandro Sanca

Rui Fonte
Abel Ruiz
Ahmed Hassan (?)
Stojiljkovic (?)

§mercado
Movimentações em Barcelos e Guimarães

Publicidade

Souleymane Aw no Gil Vicente;
Vitória SC garante
médio David Vieira

A Amais é líder de
mercado em imó
veis
imóveis
ccom
om classe A+!

Entidade Parceira:

De acordo com a imprensa desportiva nacional, o Gil Vicente terá chegado a
acordo com o lateral-esquerdo senegalês de 21 anos Souleymane Aw para a
assinatura de um contrato de três temporadas. O jogador chega a Barcelos
proveniente dos franceses do Avenir Beziers.
Já o Vitória SC assegurou a contratação do médio de 17 anos David Vieira,
ex-FC Porto, que vai jogar ao serviço dos Sub-19. O atleta ficou ‘preso’ a uma
cláusula de rescisão na ordem dos 30 mihões de euros.

Liga Europa

Regressa hoje
competição
com quarteto luso
em acção
Começam hoje a disputar-se
os oitavos de final da Liga Europa, já sem representantes
portugueses em competição,
pelo menos no que a equipas
nacionais diz respeito, porque,
nos bancos de suplentes, serão
quatro os técnicos lusos ainda
em competição. Luís Castro
(Shakhtar), Pedro Martins
(Olympiacos), Nuno Espírito
Santo (Wolverhampton) e
Paulo Fonseca (Roma) lutam
pelo troféu.
HOJE: Copenhaga-Basakhsehir (17.55h); Shkahtar-Wolfsburgo (17.55h); Inter-Getafe
(20h); Man.United-LASK
(20h).
AMANHÃ: Leverkusen-Rangers (17.55h); Sevilha-Roma
(17.55h); Basileia-Frankfurt
(20h); Wolverhampton-Olympiacos (20h).

Futebol Feminino

Benfica contrata
ex-SC Braga
O Benfica anunciou a contratação de Matilde Fidalgo para
a sua equipa de futebol feminino. A atleta joga normalmente no lado direito da defesa, tem 26 anos, soma 46
internacionalizações por Portugal e representou o Manchester City na passada temporada, depois de ter passado
também pelo SC Braga na
temporada 2018/2019. Matilde tem a curiosidade de ser
prima do internacional português Bernardo Silva.

12 Desporto
correiodominho.pt
5 de Agosto 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Desporto 17

§breves

I Liga com início marcado
para 20 de Setembro
TEMPORADA 2020/2021 do principal campeonato português viu, ontem,
o seu início ser agendado para o dia 20 de Setembro, numa decisão que,
no entanto, ainda não foi ratificada pela Federação Portuguesa de Futebol
I LIGA
| Redacção |

A edição 2020/2021 da I Liga de
futebol terá início no fim-de-semana de 20 de Setembro, informou ontem a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional (LPFP), em
nota publicada na sua página
oficial na Internet.
O campeonato arrancará quase
dois meses após a conclusão da
época 2019/2020, o que vaid itar
um período de paragem menor
do que o que é habitual - e que
acontece também mais tarde -,
em função da reformulação da

anterior temporada, devido à
pandemia da Covid-19.
O sorteio da I Liga será realizado em 28 de Agosto, tal como o
da II Liga, que tem o seu início
agendado para uma semana mais
cedo, no dia 13 de Setembro,
conforme tinha avançado já na
segunda-feira a LPFP.
As datas do início da I e II Ligas ainda necessitam, no entanto, de “ratificação por parte da
direcção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”, como explicou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
Na temporada que agora termi-

nou, o Campeonato Nacional da
I Liga decorreu normalmente e a
cumprir o seu calendário até ao
primeiro fim-de-semana de Março, data após a qual foi suspensa
devido à crise sanitária existente
com a pandemia do novo coronavírus.
A competição voltou a ser retomada no início do mês de Junho,
quando faltavam disputar dez
jornadas da prova, mas sem a
presença de público nas bancadas, cumprindo as orientações
emanadas pela Direcção-Geral
da Saúde, relativas à pandemia
de Covid-19.

Causa Ambiental

Liga Portugal
lança Manual de
Sustentabilidade
O Futebol e a Responsabilidade Social devem caminhar, definitivamente, de braços dados, rumo à
mesma direcção. Nesse sentido, e
porque cada vez mais as preocupações ambientais e ecológicas têm
de fazer parte do dia a dia da sociedade, a Fundação do Futebol - Liga
Portugal, em parceria com a Sociedade Ponto Verde, lançou, em formato digital, o Manual de Sustentabilidade Ambiental para o Futebol Profissional, que pressupõe um
conjunto de boas práticas a adoptar
no âmbito da política dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Este manual foca a partilha de conteúdos
delineados no contexto do Futebol
Profissional português, de forma a
promover a consciencialização das
SAD para a importância da temática ambiental nas diferentes vertentes.

I Liga

Iker Casillas diz
adeus ao futebol
Iker Casillas confirmou ontem o fim
da sua carreira no futebol profissional, deixando vários agradecimentos, entre os quais ao FC Porto, no
qual esteve cinco épocas. “Hoje é
um dos dias mais importantes e,
também mais difíceis, da minha vida desportiva: chegou o momento
de dizer adeus”, referiu o ex-guarda-redes espanhols, que não jogava desde Maio de 2019, quando sofreu um enfarte num treino.

I Liga

Aves deixa provas
profissionais
O Desportivo das Aves falhou o recurso ao veto de inscrição nas competições profissionais da próxima
época, confirmou Estrela Costa, accionista da empresa gestora da SAD
do clube despromovido à II Liga.
Publicidade

Apartamento T3 - Gualtar
Prédio com Elevador, Garagem Ind.,
Recuperador de Calor.
Perfeito Estado... Próximo da Farmácia!
139.900€
Ref. 5928
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PLANTEL

FC Roriz quer subir de divisão
com... público nas bancadas

2020|2021
GUARDA-REDES
Flávio
Xeixas
DEFESAS
Correia
João Faria
Fangueiro
Gonçalo Apolinário
Quaresma
Azevedo
Edinha
Miné
MÉDIOS
Edu
Papagaio
Tiago Fernandes
Barreto
Paulo Mota
André Silva
AVANÇADOS
Santos
Marcos
Wilson
Dani
Nuno Falcão
Zé Carlos
Telmo

EMBLEMA barcelense apresentou o plantel que vai atacar a temporada 2020/21 na Divisão de Honra,
com a ambição de lutar pelos primeiros lugares. Presidente só admite jogar com presença de adeptos.

CLUBE ANTERIOR
FC Roriz
FC Roriz
Ex-júnior
Ex-júnior
Ág. Alvelos
Gil Vicente
FC Roriz
FC Roriz
FC Roriz
Ág. Alvelos
FC Roriz
FC Oliveira
FC Roriz
CF Fão
FC Roriz
FC Roriz
FC Roriz
AD Barroselas
ACD Carapeços
FC Roriz
FC Roriz
FC Roriz
FC Roriz

EQUIPA TÉCNICA
Zé Carlos (treinador principal)
Eduardo Vilas Boas (treinador de guarda-redes)
Miguel Cruz (observador)
Mara Pereira (fisioterapeuta)

DEPARTAMENTO FUTEBOL

DR

O plantel do FC Roriz apresentou-se ontem à comunicação social e conta com 23 atletas (oito reforços, duas promoções e 13 permanências)

DIVISÃO DE HONRA
| Ricardo Anselmo |

O Futebol Clube de Roriz, 14.º
classificado na última edição da
série A da Divisão de Honra,
apresentou-se ontem à comunicação social, com oito caras novas e também a manutenção da
espinha dorsal do plantel da
temporada transacta, o que permite sustentar o objectivo delineado para 2020/21: lutar pela

subida à Pró-Nacional.
“O presidente lançou-me o desafio de lutarmos pelos primeiros lugares. Com esta remodelação, as séries vão ficar em
aberto. Saíram cinco equipas,
não desceu ninguém… Há uma
equipa muito forte, que é o Esposende, mas a partir daí acho
que há oportunidade para toda a
gente chegar lá cima. Com os jogadores que conseguimos, e se
trabalharmos bem, acho que te-

mos possibilidades de andar nos
primeiros lugares”, notou o técnico de 41 anos, Zé Carlos, que
se prepara para iniciar a oitava
temporada consecutiva no clube.
Com 23 atletas já confirmados,
Zé Carlos admite a possibilidade
de entrar mais um jogador, que
venha para acrescentar qualidade. “Ainda estamos à procura de
um central, que possa fazer a diferença. Uma das coisas que faltou no ano passado foi a compe-

titividade do plantel, que era
curto. Este ano já temos 23 jogadores e acho que isso é fundamental”.
O início dos trabalhos está
agendado para o dia 1 de Setembro e o Roriz tem já agendados
jogos com Barroselas (10h) e
Melgacense (18h) no dia 5. S.
Veríssimo, Santa Maria, Ninense
e Pousa são os restantes adversários na pré-época, sem dia nem
hora ainda definidos.

Paulo Mendes (presidente)
Mário Ferreira (director-desportivo)
Nuno Silva (departamento futebol sénior)
Paulo Braga (secretário)

lll
“Sem público eu não jogo.
Está fora de hipótese porque não há condições. Nos
distritais vivemos daquilo
que as pessoas nos dão. As
empresas, se davam 200,
agora dão 100. Estamos a
arranjar soluções. Se for
apenas dois ou três jogos
no início ainda aceito.”

Paulo Mendes
presidente FC Roriz

lll
“O presidente lançou-me o
desafio de lutarmos pelos
primeiros lugares. Com esta
remodelação, as séries vão
ficar em aberto. Há uma
equipa muito forte, o Esposende, mas a partir daí
todos podem sonhar. Com
os jogadores que chegaram,
se trabalharmos bem, creio
que temos possibilidades.”
DR

Zé Carlos (ao centro) prepara-se para iniciar a oitava temporada no comando técnico

DR

São oito as caras novas do plantel do FC Roriz para 2020/21

Zé Carlos
treinador FC Roriz
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Direcção liderada por Jorge Rodrigues tomou posse para mais um mandato, no biénio 2020/2022

Sem outras candidaturas direcção
actual foi novamente empossada
ESTE FC procedeu à realização da assembleia geral eleitoral para tentar encontrar uma nova direcção
para o clube. Perante a ausência de candidaturas, Jorge Rodrigues foi novamente empossado.
AF BRAGA
| Carlos Costinha Sousa |

Jorge Rodrigues foi empossado
como líder máximo do Este Fu-

tebol Clube, para o biénio
2020/2022.
Na sede do clube, realizou-se
uma assembleia geral eleitoral
que tinha como objectivo a esco-

lha de uma nova direcção para
liderar os destinos da formação
bracarense mas, perante a ausência de listas candidatas, a direcção cessante, comandada por

Jorge Rodrigues, decidiu “por
respeito pelo clube e por todas
as pessoas que o envolvem”, assumir novamente a responsabilidade de dar continuidade ao tra-

balho que vinha a ser realizado,
no sentido de “promover o desenvolvimento e trabalhar para a
estabilidade, a todos os níveis,
do Este FC”.
Em comunicado enviado às redacções, a direcção novamente
empossada afirma que tem “o
objectivo de continuar a ser uma
referência na formação de jovens atletas e continuar a criar
melhores condições para todos
os agentes do futebol, que visitam as instalações do Este FC”,
lançando ainda um desafio à freguesia, para que se una “em torno deste projecto que visa, essencialmente, formar melhores
pessoas para o futuro de todos
nós”.
A direcção que já foi empossada para o novo biénio é composta por Jorge Rodrigues, Alexandre Carvalho, Daniel Silva,
Nuno Macieira, João Pedro
Dias, Joaquim Cunha. António
Fernandes, Carlos Rodrigues,
Manuel Alves, Miguel Fernandes, José Gonçalves, Manuel
Silva, Diogo Carvalho, Carlos
Silva, Filipe Ferreira, Abel Silva, Ivo Ferreira, José Silva, Filipe Fernandes e Nuno Pereira.
Publicidade
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Patrícia Esparteiro reforça SC Braga
a pensar nos Jogos Olímpicos de 2021
KARATECA INTERNACIONAL conhece treinador Joaquim Gonçalves que, além de orientar o SC Braga,
é seleccionador nacional na especialidade de ‘kata’ .
KARATÉ
| Rui Serapicos |

Patrícia Esparteiro, internacional de 26 anos, praticante desde
2009, é a nova contratação do
karaté do SC Braga. No currículo uma medalha de bronze que
conquistou, nos Europeus de
Minsk, na categoria de ‘kata’ e
títulos nacionais e europeus que
o técnico acredita poder vir a
continuar a conquistar, em nome
do clube.
Nesta especialidade de ‘kata’,
Joaquim Gonçalves acumula as
de seleccionador nacional com
as funções de treinador do SC
Braga. Este factor terá pesado
na escolha da karateca pelo emblema bracarense, aproximando
também no clube a atleta do treinador que já a orienta na selecção, mesmo durante as restrições
que as autoridades de saúde vieram a impor.
Em tempo de isolamento social
Gonçalves manteve a orientação
técnica de Patrícia, tendo em
vista o apuramento para Tóquio
2021.
O ‘kata’ consiste na execução,
a sós, de movimentos, procurando fazer essa execução com a
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Patrícia Esparteiro é, segundo o treinador Joaquim Gonçalves, “a maior referência nacional”

máxima perfeição técnica.
Esta especificidade, sem interacção, pode ter facilitado, nos
meses de isolamento, os treinos
em casa.
Em declarações que prestou ao
Correio do Minho no mês de
Março, sobre as condições de
treino em situação de isolamento
social, Joaquim Gonçalves referiu o caso de Patrícia Esparteiro,

explicando que [ela] “grava os
treinos e envia-me o vídeo. Eu
procedo à análise e observação
biomecânica de cada exercício,
elaboro o relatório técnico circunstanciado e aproveito as novas tecnologias para lhe dar
feedback, corrigir e prescrever
novo treino. Desde que fomos
aconselhados a quarentena obrigatória, temos seguido este pro-

cedimento duas vezes por dia”.
Esta situação evoluiu no mês
de Junho (ver texto abaixo).
Por outro lado, para esta boa
adaptação às contingências impostas por esta pandemia pode
ter facilitado o facto de Patrícia
Esparteiro ter formação na área
da saúde. Licenciada em Enfermagem e com uma Pós-Graduação em Medicina de Reabilita-

ção do Exercício e do Desporto,
quando questionada sobre o facto de, por causa da Covid-19 os
Jogos Olimpicos inicialmente
programados para 2020 terem
sido adiados por mais um ano,
ela garante que este tempo de
paragem proporcionou “um
grande crescimento técnico. Serviu para voltar à base e começar
a construir passo a passo. Foi super positivo”.
Lembrando que já trabalha na
selecção com Joaqum Gonçalves, técnico responsável por esta
modalidade no clube minhoto,
Patrícia Esparteiro adianta: “sinto que tenho uma equipa multidisciplinar atrás de mim que me
vai fazer crescer”.
“ Ter um treinador que é o seleccionador nacional e que me
apoia imenso no trabalho vai
permitir que tudo seja ainda melhor. É um passo muito importante para mim”, frisou.
Questionada sobre a possível
qualificação para Tóquio 2021,
lembra que esta “é a primeira
vez que o karaté vai marcar presença nos Jogos Olímpicos e
quero chegar ao último dia de
apuramento e dizer que fiz de tudo para estar presente”.
Assim, a nova aquisição chega
ao SC Braga com os objectivos
bem definidos para o futuro e
não esconde o entusiasmo por
representar os ‘guerreiros’ nas
competições.
“É o sonho de qualquer atleta.
Vim de um clube pequeno e chegar a um clube como o SC Braga
é abrir uma porta para um futuro
risonho”, comentou aos meios
do clube.

Treinador assume objectivo de levar atleta a Tóquio 2021

Desde Junho a treinar em Braga
com orientação de Joaquim Gonçalves
KARATÉ
| Rui Serapicos |

“A Patrícia vir para o SC Braga
consolida uma situação que já
existia”, disse ontem ao Correio
do Minho o treinador Joaquim
Gonçalves.
“Ela procurou sempre o apoio
técnico da nossa parte. Também
por força do confinamento e por
paradoxal que pareça, a relação
tornou-se ainda mais próxima e
concretiza-se esta transferência
para o SC Braga”, frisou.
A fase do desconfinamento

permite “já desde o início do
mês de Junho, que tenhamos
treinos, bidiários, presenciais,
em Braga”, revelou.
Já é conhecido o calendário
dos torneios que dão possibilidade para Toquio. Portugal vai
acolher uma das principais provas, em Fevereiro de 2021, em
Lisboa. Segue-se Marrocos.
“Apontamos para aí, salientou,
considerando que, em Braga,
Patrícia “tem toda uma estrutura
que a apoiará para atingir este
objectivo de chegar aos Jogos
Olímpicos”.

O treinador realça os apoios
médico, material e financeiro,
considerando que esta é a atleta
“de maior referência em termos
de currículo” na especialidade,
com títulos nacionais e campeonatos da Europa. Vai trazer muitos títulos para o clube. Mas por
agora a nossa principal meta é
conseguirmos levá-la aos Jogos
Olimpicos”.
Recorde-se que em Março, no
decorrer do confinamento, já o
treinador, em entrevista ao Correio do Minho, havia falado de
Patrícia Esparteiro.
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Patrícia com o treinador Joaquim Gonçalves, em Outubro de 2019

“A carga horária do treino de
kata, para este nível de exigência
ronda cerca de 6 horas diárias, é
um volume muito significativo”,
explicou-nos então Joaquim

Gonçalves, em entrevista que
concedeu em Março ao telefone,
acrescentando que noutra especialidade, o kumite “é aproximadamente 3 horas diárias”.
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§atletismo

Rodrigo e Helena passam
aos quartos-de-final

Campeonato do Mundo de 1995

“Manuela Machado recorda como
ganhou medalha de ouro no Mundial

TENISTAS bracarenses estiveram em bom plano no quadro principal
do Open Juvenil de Braga - Sub-14 e seguem em frente na prova.
TÉNIS
| Redacção |
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Manuela Machado na meta em Gotemburgo, 5 de Agosto de 1995

Um quarto de século depois, Manuela Machado recorda a medalha de ouro que conquistou na maratona nos Campeonatos do Mundo de 1995, em
Gotemburgo, como uma das suas melhores corridas de sempre e a convicção de que iria ganhar. Em 5 de Agosto de 1995, em Gotemburgo (Suécia), a atleta de Viana do Castelo venceu a prova feminina da maratona
sagrando-se campeã mundial pela única vez na sua carreira e repetindo o
feito de Rosa Mota, em 1987, em Roma.
Manuela Machado, que vinha de conquistar o ouro nos Campeonatos da
Europa no ano anterior (Helsínquia) e a prata nos Mundiais de 1993 (Estugarda), recorda à Lusa a grande confiança que tinha na altura.
“Quando parti de Portugal para Gotemburgo, saí com a ideia de que ia ser
campeã do mundo, estava completamente convencida que ia ganhar a
prova. Eu queria e eu sabia que ia ser campeã do mundo. A minha forma
era tal que me dava uma confiança a 100 por cento na vitória”, diz, desassombrada. Apesar de não ter a melhor marca na maratona, Manuela Machado não deu hipóteses à concorrência, nomeadamente à romena Anuta
Catuna e à italiana Ornella Ferrara, segunda e terceira classificadas, respectivamente.
“Eu até queria ter atacado mais cedo, mas a minha treinadora, a Sameiro
Araújo, não deixou, mas eu queria porque as minhas pernas corriam sozinhas e estava muito forte mentalmente”, lembra.
Nas pouco mais de duas horas e 25 minutos de corrida começou por pensar no controle que tinha de fazer às adversárias, mas, depois, o foco virou-se para a vontade em “oferecer a vitória aos portugueses”.
“Pensava ‘eu vou ganhar isto e quero dar a vitória aos portugueses, à minha família, aos meus amigos e às pessoas que trabalham comigo diariamente'”, recordou.
Elegendo essa corrida como “uma das melhores da carreira”, Manuela Machado lembra ainda o facto de ter ficado uma volta por dar na chegada ao
estádio da capital sueca.
“Na partida, eu sabia que tinha de dar três voltas à pista, saía para o percurso [pela cidade] e, no regresso ao estádio, era directamente para a meta. Só que, no início, só demos duas voltas e eu pensei que teria de dar
mais uma, nas imagens vê-se eu a perguntar se terminava mesmo ali e o
júri disse que sim”, conta. A medalha ficou, naturalmente, mas a marca
(2:25:39 horas) não foi homologada porque ficaram por percorrer 400
metros.
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Dois dos cinco jogadores do
Clube de Ténis de Braga que iniciaram ontem a sua participação
no quadro principal do Open Juvenil de Braga - Sub-14 garantiram a passagem aos quartos-de-final-do torneio.
Em masculinos, Rodrigo Fernandes realizou duas rondas, tal
como todos os adversários, começando por vencer Rodrigo
Ferro Duarte, da Escola de Ténis
de Jaime Caldeira, por apertado
6-3, 1-6 e 6-3. O jogador do CT
Braga fez jus ao facto de ser o
mais qualificado dos que disputa
a prova, e arrancou uma vitória
difícil mas importante.
Ao fim da tarde, em jogo dos
oitavos-de-final, Rodrigo voltou
ao court para defrontar Rodrigo
Leal, do CT Montemor-o-Velho.
Vitória clara do bracarense, por
6-1 e 6-2, que lhe garantiu a passagem aos quartos-de-final, onde vai defrontar Diogo Pipa, da
Escola de Ténis Jaime Caldeira.
Quem também seguiu para os
‘quartos’ foi Helena Bueno. Em
singulares femininos apenas
competiram no quadro principal
16 jogadoras, pelo que a atleta
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Rodrigo Fernandes, do Clube de Ténis de Braga

de Braga só disputou uma ronda.
E foi com uma vitória muito difícil (3-6, 6-2 e 6-2) frente a Maria Oliveira, do CT Jamor, que
garantiu a presença nos quartos-de-final, onde sabe que vai ter
uma tarefa complicada, já que
lhe cabe defrontar Mafalda Almeida, do LCT Foz.
Os três restantes jogadores do
Clube de Ténis de Braga não
conseguiram o objectivo de passar à segunda ronda. Carolina

Correia perdeu com Diana Filipa
Fernandes, do ANA Gondomar,
por 6-3 e 6-2, Henrique Bueno
perdeu (duplo 6-0) com Martim
Bernardo, do SC Porto, e Diogo
Lopes da Silva foi afastado por
Tiago Cristino, do CT Azeméis,
numa partida muitíssimo disputada (5-7, 7-5 e 6-3).
O Open Juvenil de Braga Sub-14 prossegue esta manhã,
nos seis courts do Clube de Ténis de Braga.

§fut. praia
Na Cidade Desportiva

Guerreiros das areias
voltam ao trabalho
O SC Braga voltou, ontem, a treinar,
na Cidade Desportiva, começando a
preparação para o Campeonato Nacional e para a Euro Winners Cup.
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QUEBRA
CABEÇAS
Desafio do Sorvete
Em um certo verão, uma fábrica
de sorvetes realizou uma
promoção que previa a troca
de dez palitos de sorvete por
um sorvete de palito. Nessa
promoção, um palito de sorvete
corresponde a que fração
do preço de um sorvete?
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Solução: Devemos lembrar que, ao
receber um sorvete, recebemos também
um palito. Logo o sorvete “custa”
9 palitos.
Portanto, um palito vale 1/9 do preço
do sorvete.
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JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

HUMOR

Sorteio 31/2020

20401
2.º Prémio 21138
3.º Prémio 55453
1.º Prémio

Para testar honestidade um
politico, o partido mandou
pagar 500 euros a mais no
seu salário. O mês passa e o
politico não diz nada. No mês
seguinte, o partido faz o inverso e manda retirar 500 euros.
Nesse mesmo dia, o politico
furioso telefona para o partido
e reclama:
- Houve um engano e tiraram-me 500 euros do meu
salário!
- Tem razão! Curioso porque
no mês passado também nos
enganamos e colocamos
500 euros a mais…
e você não disse nada!
E diz o politico:
- Pois, mas é que um erro
eu ainda tolero agora
dois acho um abuso!!!

Terça 04/08/20

Sorteio 62/2020

1 2 5 15 42
*5 *8
Quarta 29/07/20

Sorteio 61/2020

17 20 23 33 35
+4
Quinta 30/07/20

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS 1 – oposto; então. 2 - chispe; data; após. 3 - executa; bravo. 4 - coisa; flecha; mais. 5 - matreiros; tal.
6 - cerrado. 7 - parcela; achata. 8 - popa; cessa; go-vernanta.
9 - armar; suportar. 10 - tovacas; louco; que. 11 - casuar; lágrimas.

1-Côr do cabelo da mulher 2-Côr da risca do candeeiro 3-Falta o interruptor 4-Posição da placa do
consultório 5-Côr das calças da mulher 6-Boca da mulher 7-Interior da orelha do cão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS 1 – objectar; travessão. 2 - mancos; receiam.
3 - produz; pico. 4 - ente; vertentes. 5 - limão; modo. 6 - tua;
torturar; prova. 7 - quadras; curioso. 8 - vendido; grito. 9 - corta; berço. 10 - margens; querida. 11 - se-parou; clima.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - iraxim; 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

Num bar um bêbado pede
mais uma cervejinha para
continuar a noite em altas.
O barman depois de servir o
bêbado pergunta ao individuo
que estava ao seu lado se
pretende beber alguma coisa
e o mesmo diz ser testemunha de Jeová e com
ar ofendido acrescenta:
- Prefiro ser raptado e violado
sucessivamente por uma
centena de “meninas da vida”
antes que uma gota de álcool
toque nos meus lábios.
Rapidamente o bêbado
devolve a cerveja ao barman
e diz:
- Eu também! Não sabia que
se podia escolher…

Estavam dois maluco
a conversar e gaba-se um:
- Ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão
em flagrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da
carteira antes do ladrão…

Um homem colocou
nos classificados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu
centenas de cartas. Todas
diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha!!

Sorteio 30/2020

65 319
2.º Prémio 49 254
3.º Prémio 26 170
4.º Prémio 48381
Terminação 9
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 31/07/20

Sorteio 61/2020

21 24 30 46 49
*2 *5
Sorteio 31/2020

WRS 00778
Sábado 01/08/20

Sorteio 62/2020

13 15 19 35 38
+10

22
correiodominho.pt
5 de Agosto 2020

5 de Agosto 2020 correiodominho.pt
23

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

Uma perfeita estranha
AUTORA Megan Miranda
EDITORA Topseller

Leah levou demasiado longe o seu trabalho como jornalista ao publicar um artigo em que acusou um professor universitário de fornecer drogas aos alunos. Pensou que a verdade seria suficiente para resolver tudo. Estava enganada. Graças à amiga Emmy, Leah consegue escapar ao escândalo, refugiando-se com ela numa pequena vila na Pensilvânia, longe de tudo, onde arranja
um trabalho como professora. Infelizmente para Leah, ninguém é quem parece ser.
Uma mulher incrivelmente parecida com Leah aparece morta nas margens do lago da vila. Uma
carrinha é encontrada no fundo do lago. Emmy desaparece, sem deixar qualquer rasto, deixando
a polícia a suspeitar que nunca terá existido, sequer. O que está, afinal, a acontecer?
contaoleitor@correiodominho.pt
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a manhã de um domingo qualquer, estando eu ainda a chafurdar nos escombros da noite anterior, romanticamente abraçado à minha
almofada da sorte, por falta de melhor,
ouço o telefone a tocar. “Deixa tocar...”
única opção lógica que se me apresentou.
No entanto, à quarta insistência lá condescendi como forma de evitar o prolongamento daquele martírio sonoro.
Logo após o meu “toucinho?...” fui metralhado por uma algaraviada histérica e
indecifrável, entrecortada por convulsões
e soluços chorosos; após vários pedidos
de calma consegui decifrar alguma coisa:
era a Maria e, ao que parece, tinha “levado uma carga de porrada” (palavras dela)
do namorado Estanislau; e o que é que eu
tinha a ver com isso? Pensava eu com os
meus pelos do peito (não uso botões na
cama)... Já mais calma, explicou a Maria
ao que vinha: queria que eu fosse a casa
dela dar-lhe apoio, utilizando como argumento o facto de ser amigo dos dois – na
verdade, tanto um como outro, não passavam de meros parceiros de viagem das
minhas noitadas, embora tenha sido através de mim que se conheceram e se
“ajuntaram”, mas não era por isso que
lhes tinha dado o direito de ultrapassarem
a fronteira entre os (muitos) conhecidos
para os (poucos) amigos que eu por aquelas bandas tinha. A primeira reação a este
pedido foi a pergunta óbvia: “porque é
que não ligas às tuas irmãs ou amigas?”
tendo obtido a desarmante resposta: “tenho vergonha que elas me vejam neste estado”; curioso: de mim não tinha vergonha nenhuma…; após várias trocas de
argumentos – não tinha a mínima intenção de aceder ao pedido – rematei com os
argumentos finais: “não tenho nada a ver
com isso e não me vou envolver em enredos que não são meus, portanto não vou,
definitivamente”; logo fui prendado com
uma série de insultos irrepetíveis e um
“violento” desligar do telefone. Tudo bem
para mim, estrebuchei e lá voltei ao meu
namoro almofadeiro.
Confesso que pouco me lembrei deste
evento nos dias seguintes. Passada uma
semana, estando eu num dos meus “escritórios” preferidos a reiniciar mais uma
via alcoólica para o socialismo, vejo a
Maria e o Estanislau, de mão dada, a entrarem por ali dentro e a dirigirem-se

Preso por ter cão...
o Estanislau:
Texto Palau

apressadamente na minha direção: “és
uma merda, não vales nada…”, logo disparou ela, seguindo-se, uma série de acusações e insultos, não me dando grandes
hipóteses de ripostar. Enquanto isto o Estanislau mantinha-se de lado, despreocupadamente, de sorriso gozão e marialva.
Quando, finalmente, consegui falar, lancei inteligentemente:
- “quer-se dizer, ele arreia-te e tás aí toda feliz com ele e eu é que sou o mau da
fita, algo está mal nesta equação Maria”;
- “isto não tem nada a ver comigo ou
com ele, tem a ver com eu ter pedido ajuda a um amigo e ele ma ter recusado, és
uma merda de gajo, nunca mais te cruzes
comigo nem me dirijas a palavra”, logo
ela retorquiu;
- “Ok Maria, ficamos assim combinados…” rematei eu, tentando demonstrar
algum desprezo, talvez pouco sincero;
Posto isto, logo ela me vira as costas e
se afasta apressadamente, seguida por um
calmo Estanislau que, antes de sair e com
todo o desplante, vira-se para mim e dispara “vemo-nos amanhã para uma suecada…”
Mais uma vez tentei não pensar muito
no assunto, na verdade a Maria era-me
perfeitamente indiferente e, por qualquer
acaso, nunca mais a vi. Já o Estanislau lá
continuava a circular pelos meus espaços
como se nada se tivesse passado e tratando-me como se amigos de abraço fossemos. Era uma situação que me irritava e,
até, embaraçava, mas, fosse por preguiça,
cobardia ou outra coisa qualquer, limitava-me a transmitir-lhe alguma frieza no
trato; coisa que pouco o incomodava e nada lhe alterava o comportamento...
Na verdade ele até era uma personagem
interessante, culto e bem falante era um
excelente parceiro de tertúlia e até costumava ficar no meu lado da barricada nas
rotineiras discussões políticas e de costumes em que eu tanto participava.

Sem grande surpresa vim a saber, alguns
dias depois, que a coisa entre os dois tinha passado à história; talvez tenha havido mais uma demonstração de “carinho”
ou falta dele… nestas coisas nunca se sabe…
Passadas umas duas semanas, cruzo-me
com a Miquelina – esta bem mais próxima de ultrapassar a linha conhecida/amiga - no café do bairro, informando-se esta, sofregamente e com um brilhozinho
nos olhos, que tinha começado uma relação com o meu “amigo” Estanislau, e que
feliz estava a moça com isso…
Aí veio ao deu cima o meu feitio altruísta e de bom rapaz: senti-me na obrigação
de a informar de forma “souple” e educada, a tendência que o moço tinha para ter
a “mão leve” no que às namoradas diz
respeito. Surpreendentemente, ou talvez
não, fosse eu mais esperto e informado no
que ao pensamento feminino diz respeito,
a minha altruísta informação teve como
consequência automática uma série de insultos e de observações rebaixadoras da
minha condição masculina, finalizando
com um “o que tu tens é ciúmes de estar
com ele e não estar contigo como tu querias…”, tentei balbuciar alguma coisa,
entre o “desculpa” e o “percebeste-me
mal”, mas não valeu de nada: “não vales
nada, és um gajo de merda, nunca mais te
cruzes comigo nem me dirijas a palavra...” e foi-se... mania de me meter onde
não sou chamado, introspectei eu agarrado ao meu “screw drive”.
Passado um par de dias, cruzei-me, novamente, com o Estanislau e logo ele me
atirou com ar gozão “então fostes dizer à
minha namorada que eu bato nas mulheres?”; “e é mentira?” perguntei, perspectivando, desde logo, o início de uma peixeirada... mas não, a conversa dele foi
logo noutra direção como se nada se passasse, continuando a usar-me, irritantemente, como se grandes amigos fosse-

mos.
Os dias foram passando, nunca mais vi a
Miquelina e o Estanislau lá ia existindo
nos meus “espaços”, a vida continuava…
Passadas umas três semanas e quando
menos esperava, dou de caras com a Miquelina, de óculos escuros e braço entrapado, “tinhas razão...” diz-me ela num
sussurro envergonhado – confesso um
perverso sentimento de realização e, até,
alegria pela minha razão ou, se calhar, pelos tais ciúmes de que tinha sido acusado;
sentimento esse que, facilmente, se sobrepôs à pena e preocupação pelo seu estado
e pelo sucedido -. Preparando-me eu para
dispensar um ombro amigo numa conversa séria, logo os meus intentos foram defraudados por um “desculpa... não me
apetece falar do assunto nem estar com
ninguém” e foi-se…
Nunca mais vi o Estanislau, dizia-se que
tinha “fugido” para Lisboa, e poucas vezes a Miquelina, sempre sem conversas
como se eu fosse parte viva e culposa do
que lhe tinha acontecido.
Mais uma vez me preparava para esquecer o assunto quando recebo um telefonema de uma advogada da praça, que conhecia vagamente, que me pedia uma
reunião: a Miquelina tinha apresentado
queixa e tinha dado o meu nome como
testemunha por isso precisava do meu depoimento... Lá estava eu metido num enredo que não me devia dizer respeito...
Fui a reunião, prestei o meu depoimento
segundo guião apresentado, não sem que
tivesse de apanhar um forte sermão crítico por parte da dita pelo meu papel no assunto: ao que parece se eu fosse um homem a sério tinha sido logo eu a apresentar queixa quando soube da primeira
agressão, lá voltávamos ao “gajo de merda, não vales nada...”
Curiosamente, nunca mais vi a Miquelina, nem nunca mais fui, legalmente, contactado: fizeram um acordo e a queixa foi
retirada, dizia-se nos mentideiros.
MORAL DA HISTÓRIA: Nenhuma;
não existe nenhuma moral quando o mais
forte se sente autorizado a agredir o mais
fraco. Quanto ao meu papel nisto tudo,
pouca há a dizer, concluo eu, sou, simplesmente, o Palau, para o bem e para o
mal.
Mais uma história que poderia ter acontecido assim…
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ID:124391044-64 -

99.900 €

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

ID:124391005-489 - 119.500 €

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

ID:124391010-162 -

790.000 €

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

ID:124391011-99 -

99.000 €

C.E.:(D) Excelente T3 renovado,
na Praceta das Amoreiras. Com 2 w.c.´s
e lugar de garagem, numa excelente localização.
Venha conhecer!
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

VENDE-SE ou ALUGA-SE

1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro (próximo do Parque Industrial de Celeirós)
Para mais informações: Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083
PRECISA-SE

AJUDANTE
DE COZINHA
Para Restaurante.
Com experiência.
Tlm. 962 628 683

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Tem 1 vaga
para idoso(a).
Tlm. 932 429 685

OURIVESARIA ORION

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

PAGAMOS O MELHOR PREÇO DO MERCADO
NÃO VENDA SEM NOS CONSULTAR !!!
Rua do Souto n.º 2 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 272 638 • Tlm. 919 519 028 • www.orion.com.pt

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

Nome
Morada
Localidade
C. Postal

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

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000

TABACARIA
CENTRAL

E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,

Central de Camionagem
Braga

sobre o Banco...................................................................................................

OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
S
O
S
TODO
O
EN
U
Q
PE
U
O SE
ANÚNCIO

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€

Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

QUIOSQUE DIZERES
D’AGORA

Favor ligar: 927 562 704

(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

Avenida da Liberdade

Para informações adicionais:
Praceta Escola do Magistério, 34
Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA
E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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MARCA/MODELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO----------PREÇO
Audi A6 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Tronic - Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva, Estacionamento Frente e Atrás, Sensor Pressão Pneus, Isofix + extras---------------Nacional 2015--------26,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Line - Full Extras - Novo Modelo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacional 2016--------23,500€
BMW 525d 218cv Aut. Sport M - Full Extras - Interior M Sport - Tecto de Abrir GPS Grande, Bancos Sport em Pele ---------------------------------------------------------------------------Nacional 2015--------28,500€
BMW 123d Coupé 204cv Pack M - Tecto de Abrir, Sensores Frente e Atrás, Interior Desportivo M, Som Porfessional - Pack M Original - 1 Dono -----------------------------------------Nacional 2008--------18,500€
Fiat Tipo SW 1.6 M-Jet 120cv Louge Tech - GPS, Bluetooth, JLL, Interior Desportivo, USB, CB, 4 VE, JLL, Isofix + Extras -------------------------------------------------------------------Nacional 2018--------13,990€
Fiat Grand Punto 1.3 Mjet 75cv Dynamic - Farois Nevoeiro, Volante Desportivo em Pele Multifunções, JLL, FCC, Ar Condicionado, DA + Extras ------------------------------------------Nacional 2009 ---------4,990€
Ford Focus SW 1.5 Tdci 120cv Titanium X - GPS Grande, Vidros Escurecidos, estacionamento Automático, Chave Mãos Livres, Sensor de Luz e Chuva - Igual a Nova----------------Nacional 2017--------16,500€
Nissan Leaf Acenta Zero Emissions - GPS, Cruise Control, Vidros Escurecidos, Chave Mãos Livres, Apenas 50 mil Km, Baterias SEM Aluguer, Garantia até 2023 - Igual a NOVO ----Nacional 2015--------14,990€
Opel Astra K Sport Tourer 1.6 CDTi 110cv Dynamic - GPS Grande, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, NOVO MODELO -----------------------------Nacional 2016--------17,490€
Opel Astra 1.6 CDTi 110cv Executive - GPS, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, Interior Desportivo em Pele/Tecido ----------------------------------Nacional 2015--------12,990€
Peugeot 308 SW 1.6 Hdi 120cv Allure - Tecto panorãmico, GPS, Farois em Led, JLL 17, Vidros Escurecidos, Bluetooth, Cruise Control, Sensores Frente e Atrás + Extras------------Nacional 2015--------13,990€
Peugeot 208 1.6E-Hdi 75cv Style- JLL, Vidros Escurecidos, Volante em Pele Multifunções, Bluetooth, Cruise Control, Isofix, ABS, Leds, + extras ----------------------------------------Nacional 2016--------12,500€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv Limited - GPS, Bluetooth, Ac Auto, Chave Mãos Livres, Cruise Control, Sensores de Luz, Chuva e Estacionamento + Extras------------------------Nacional 2015--------11,990€
Renault Megane Van 1.5DCi 110cv - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 ---------4,500€
Smart For Two 0.8 Cdi 54cv Passion - Caixa Auto + Sequencial, JLL, Tecto Panorâmico, Farois Nevoeiro, Relogio + Conta Rotações, Ar Condicionado, Radio CD + USB ----------Nacional 2011 ---------7,990€
Skoda Superb Break 2.0 Tdi 150cv DSG - Full Extras - Interior Desportivo em Pele, Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Bancos Elect.Memória, Gancho Reboque, est. Auto --------------Nacional 2016--------18,990€
Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras, Garantia de Fábrica---------------------------------------------------Nacional 2017 --Sob Consulta
Toyota Prius 1.8 Hsd Hybrido +GNC- Câmara de Marcha Atrás, Bluetooth, 4 VE, AC Automatico,Com Kit de Gás Natural Comprimido BRC, Garantia de Fábrica Sistema Hibrido----Nacional 2014--------12,490€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 150cv ConfortLine - GPS Grande, Drive Assist, AC Auto, 4 VE, FCC, Radio CD, + Extras- Novo Modelo----------------------------------------------------------Nacional 2017--------18,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 110cv ConfortLine - AC Auto, 4 VE, FCC, Cortinas Nos Vidros Laterais, Radio CD, + Extras -----------------------------------------------------------------------Nacional 2009 ---------7,500€

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

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

Chevrolet Epica 2.0 VCDi Luxe Cx.Auto
2007 - Diesel - €7.200 ou €130/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Peugeot 508 Sw 1.6 E-Hdi Cx.Auto
2011 - Diesel - €9.850 ou €171/mês

Por 16.900,00 Euros

Chevrolet Spark 1.0 LS AC
2010 - Gasolina - €5.350 ou €98/mês

Mazda 2 1.3 MZR Exclusive
2007 - Gasolina - €4.700 ou €88/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Deposite mais confiança na
cara-metade.
Saúde: Regule os intestinos fazendo
uma alimentação rica em fibra.
Dinheiro: Alguém à sua volta pode
precisar de ajuda. Seja uma boa amiga.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

TELEVISÃO
RTP 1
06:30
10:00
13:00
14:20
14:31
17:30
19:08
19:59
21:00
21:40
22:38
00:36
00:37
01:59
02:42
03:26
04:16

RTP 2

Bom Dia Portugal
Rota N2
Jornal da Tarde
3 Minutos a Inspirar Portugal
Rota N2
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Terra Nova (2020)
Joker
Conta-Me como Foi
Cá Por Casa Com Herman José
- Especial Nelo e Idália
Em Casa D’Amália
Crimes Graves
Longmire
Janela Indiscreta
Grande Entrevista

15:59
17:04
17:42
17:55
18:02
18:36
19:36
19:47
19:58
20:10
20:33
20:46
20:54
20:59
21:30
22:04
22:12
00:09
00:05
01:03

Cultura Antiga
Twirlywoos
Lou!
O Oásis de Óscar
Sherlock Yack
O Oásis de Óscar
Ensina-Me se Conseguires
Peanuts
Bottersnikes & Gumbles
Animais Quase Despidos
O Vale Encantado
Lucas e Emília
Banda Zig Zag
Rapazes do Nada
Jornal 2
Folha de Sala
Culpas E Desculpas
As Rotas da Escravatura
A Fraude
Armário

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:45
22:30
23:30
00:45
00:45
01:15
02:15
03:00

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Amor À Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor
Amor De Mãe
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor
Linha Aberta
À Descoberta Com?
Levanta-Te e Ri
- Especial Novos Talentos

06:00
06:30
10:13
13:00
14:55
16:17
18:15
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00
04:00

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Santa Bárbara
Jornal das 8
Quer o Destino
Big Brother - Extra
1000 À Hora
Taken: Os Primeiros Anos
Mar de Paixão

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
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

Rua das Cavadas, 48

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

RR. Dom António Barroso, 49

BRAGA
PIMENTEL T. 253 257 421
R. Prof. Dr. Elísio de Moura, 157

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

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

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

Largo do Toural, 36

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Gémeos
Carta do Dia: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades.
Amor: O amor deve ser alimentado
para crescer forte. Palavras doces e
gestos de ternura são indispensáveis.
Saúde: Esteja atenta aos sinais do
corpo. Se sentir algo de errado.
Procure o médico.
Dinheiro: Vigie as poupanças. Organize
a sua vida para colher bons frutos no
futuro.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
Caranguejo
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Poderá resolver um mal-estar
com o seu par. Recupere a paz.
Saúde: Se anda com dificuldade em
fazer a digestão coma um pouco de
mel.
Dinheiro: Fase propícia a uma rápida
concretização de projetos. Força!
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Touro
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Evite falar demasiado da sua
vida íntima. Proteja o seu amor.
Saúde: Previna problemas de visão
incluindo abóbora na alimentação.
Dinheiro: Poderá ter de fazer sacrifícios
no trabalho. Será recompensada.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12,
28

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Poderá ter uma grande alegria
no campo sentimental. O amor é
precioso.
Saúde: Visite o médico de família pelo
menos uma vez por ano. Vigie a saúde.
Dinheiro: As finanças estão estáveis.
Planeie uma viagem com o seu par.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
Virgem
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: É importante que dê mais
atenção à família. Organize encontros.
Saúde: Se tem o estômago sensível
inclua papaia na dieta.
Dinheiro: Um problema na vida
financeira pode preocupá-la.
Tenha força e conseguirá ultrapassá-lo.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Balança
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Ponha fim às inseguranças e
aos ciúmes. O seu par ama-a.
Saúde: Coma mais grelhados e
cozidos. Mantenha o peso e melhore a
saúde.
Dinheiro: Desempenhe o que faz com
um sorriso. Tudo se torna mais fácil.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Evite que terceiros interfiram na
sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Pode estar mais deprimida.
Não deixe que o trabalho seja afetado.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Sagitário
Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa
Dificuldade, Indolência.
Amor: Bom dia para fazer um jantar de
família. Reúna as pessoas que ama.
Saúde: Pode sentir-se mais cansada.
Tire uns dias para repor energias.
Dinheiro: Tenha cuidado com certos
colegas. Não confie demasiado.
Números da Sorte: 8, 24, 31, 42, 52, 54
Capricórnio
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Sentirá necessidade de ser
acarinhada. Partilhe esses desejos
com o seu par.
Saúde: Inicie um regime saudável. A
sua saúde vai agradecer muito.
Dinheiro: Possível mudança. Agarre
essa oportunidade.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.
Aquário
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Esqueça o passado de uma vez
por todas. Abra a porta à felicidade.
Saúde: Adie o envelhecimento e ganhe
saúde comendo abacate.
Dinheiro: No trabalho evite fazer aos
outros o que não gosta que lhe façam
a si.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64
Peixes
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Pode sentir-se mais sensível.
Veja o que se passa e recupere a
harmonia.
Saúde: Se tem diabetes coma
nêsperas. É ótima para controlar os
níveis de açúcar.
Dinheiro: Terá oportunidade de
concretizar um novo projeto e criar um
futuro próspero.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
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Novidade
em Braga

Massagista
Profissional

Universitária linda
e fogosa, pronta
para satisfazer
todo o seu
prazer.

Portuguesa mãos poderosas
e macias.
Contracturas, dores musculares,
entorses, tendinites massagem
relaxante e sensual.

913 948 370

914 219 521

Menina só

Sou especialista
em massagem
tantrica, sensual,
relaxante e para
quem gosta de
prostática venha
sem medo, tenho
vários brinquedos.

Massagem em marqueza,
pré-desportiva, reflexologia nos pés,
pedras quentes, brincadeiras escaldantes, acessórios, duche, menina
bonita e elgante, sexy. 24 horas.
Local discreto.

925 751 527

935 546 204

Chocolatinha
de volta
20 anos reais.
Corpinho de manequim,
peitinhos de limão.
Das 8 às 24 horas.
.

910 259 744

Cantinho
do prazer

1.ª vez
em Braga
Meiguinha,
beijoqueira,
peludíssima,
grelão, rabão,
completa,
massag.+acess.
e muito mais.

3 amigas, atendem juntas
ou separadas. Venha conferir.
Local discreto.

919 093 218
967 449 761

961 654 280

Morenaça

A devassa

Corpo bem feito,
meiga, simpática,
atendo sem pressas.

Boa na cama, ardente,
rabão bom de meter,
oral escladante
e 69 com leitinho.
O... aé ao fim.

915 031 498

937 352 438

1.ª VEZ
EM BRAGA
Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.
Das 8 às 20 horas

911 923 312

Duas amigas

Novidades, morenas juntas ou
separadas, 24 horas fogosas.
Temos acessórios, realizámos
todas as suas fantasias.
.

913 841 798
913 154 077

Lara

Índia

Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local Discreto

18 aninhos
Ola meus
amores estou
de volta.
+ loiraça
40Tona.

964 458 054

964 131 762

Estou de volta

Insólito
India

Médico mata 50 taxistas e dá
corpos a comer aos crocodilos
Um assassino em série indiano foi finalmente capturado pelas autoridades e confessou os crimes. Devender Sharma, médi-

Haley
Kalil
A modelo norte-americana deixa uma
sugestão para refrescar
(ou aquecer ainda mais)
os dias de calor…

co, admitiu que ele e o seu gang mataram
pelo menos 50 taxistas e livraram-se dos
corpos dando-os de comer a crocodilos selvagens no Canal de Hazara, em Kashganj.
O caso está a chocar a Índia. O comissário
da polícia local contou ao The Times of India que o suspeito matava os taxistas para
lhes roubar os carros, que eram depois desmantelados e vendidos. As autoridades

adiantam que o grupo liderado pelo médico, de 62 anos, também assassinava camionistas. Devender Sharma já é conhecida das autoridades. O médico caiu em
desgraça ao ser revelado que encabeçava
um esquema de transplante de órgãos ilegal, no início dos anos 2000.

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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Alto Minho

País

Barcelos

Zonas raianas com mais 20 % de clientes
desde a reabertura de fronteira

Marcelo R. Sousa diz desconhecer
se Juan Carlos virá para Portugal

Câmara Municipal promove microfeiras
de artesanato durante o mês de Agosto

O Presidente da República disse ontem desconhecer se o rei
emérito espanhol, Juan Carlos, virá para Portugal, escusando-se a comentar tal possibilidade. “Havia uma resposta politicamente correta que era dizer que não deveria comentar (...), mas
vou mais longe, porque verdadeiramente não sei e penso que
as autoridades portuguesas também não têm conhecimento”.

Casos do Dia

Colisão entre duas viaturas provoca
ferido grave na Póvoa de Lanhoso

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na tarde de ontem, por volta das 17.44 horas, no lugar do Horto, Póvoa de
Lanhoso, em plena estrada nacional 205, acabou por provocar um ferido grave.
O ferido, que era o condutor de uma das viaturas, teve que
ser desencarcerado e foi assistido pelos Bombeiros e equipa médica da VMER de Braga. Depois de estabilizado no local, foi transportado ao hospital de Braga. Duas outras pessoas que apresentavam ferimentos ligeiros recusaram o
transporte. A GNR da Póvoa de Lanhoso esteve no local para a coordenação do trânsito e tomou conta da ocorrência.

DR

O volume de clientes em 108 empresas de comércio, restauração e
hotelaria de cinco concelhos raianos do Alto Minho “aumentou menos de 20%” após a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha a 1 de Julho, foi ontem divulgado.
Os dados constam das conclusões do inquérito Impacto da reabertura
das fronteiras no comércio, restauração e hotelaria das regiões
raianas do Alto Minho, realizado pela Confederação Empresarial do
Alto Minho (CEVAL), entre os dias 15 e 30 de Julho, através de um
inquérito enviado a 400 empresas de Caminha, Melgaço, Monção,
Valença e Vila Nova de Cerveira, sendo que responderam 108.
Segundo o CEVAL, o universo total de empresas instaladas naqueles
cinco concelhos do Vale do Minho é de cerca de 700 estabelecimentos
comerciais daqueles sectores de acividade.
Na nota ontem enviada à imprensa com os resultados do estudo, a
CEVAL destaca que “quase metade dos empresários inquiridos
afirmam que as vendas reduziram entre 40% e 60% face ao período
homólogo do ano anterior”.
A CEVAL representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do
Castelo, que empregam mais de 19.000 trabalhadores.
O estudo revela ainda que “37,9% das empresas que retomaram a
sua actividade antes da reabertura das fronteiras viram as suas
expectativas decrescer durante este mês, afirmando que o volume de
clientes pouco aumentou, sendo que o aumento de clientes foi de
menos de 20%”.

COLISÃO entre duas viaturas ligeiras teve como resultado um ferido grave.

A Câmara Municipal de Barcelos promove um ciclo de microfeiras de
artesanato, todas as quintas-feiras do mês de Agosto, no Largo da
Porta Nova, entre as 10 e as 16 horas, que tem como objectivo suprir os efeitos que a pandemia de Covid-19 teve numa das actividades económicas que mais sofreu com a mesma, o artesanato.
Sendo Barcelos um território com uma identidade cultural e etnológica muito forte, com grande número de artesãos e uma grande variedade de artes e ofícios, dos quais se destaca, pela sua importância, a olaria, esta iniciativa tem como intuito apoiar e promover este
setor e contribuir para o incremento económico dos seus agentes.
Cada feira será composta por seis artesãos, de forma rotativa,
abrangendo o maior número possível de artesãos. Estes, apresentam o seu trabalho ao vivo, chamando a atenção dos milhares de
pessoas que passam na cidade e na Feira Semanal de Barcelos.
O artesanato é uma parte integrante da cultura barcelense, inspirado nos mais variados temas da cultura e da sociedade e constitui
uma manifestação da criatividade ímpar de comunidade artesanal,
que faz de Barcelos, neste âmbito, uma das principais referências a
nível nacional.
As condições de segurança para a realização da iniciativa foram articuladas e obtiveram a concordância das autoridades de saúde.
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