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Mais de 35 mil
consultas à distância

ENTREVISTA MARIA JOSÉ FERNANDES
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53.º

ANIVERSÁRIO

FUTEBOL CLUBE MARINHAS

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 7 de Agosto de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Fundado a 6 de Agosto de 1967, o Futebol Clube de Marinhas leva já mais de meio século
de actividade. Com uma história rica e de grande dinamismo, emblema bairrista do concelho
de Esposende destaca-se entre os mais carismáticos do futebol federado da AF Braga.
Textos Miguel Machado

MUITO MAIS QUE UM CLUBE
UMA ESCOLA DE VIDA

VOLUNTÁRIOS DE BRAGA

ARQUIVO

Claque ‘Ultras 67’ mostra que a paixão dos adeptos pelo FC Marinhas tem passado de geração em geração

Bombeiros querem
ter empresas
como sócias
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Adão Ribeiro, 1.º presidente em 1967
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FCMARINHAS/FACEBOOK

Foto antiga com os Sócios-Fundadores do clube em 1967

Numa iniciativa de um
grupo de amigos,
o FC Marinhas teve como
sócios-fundadores:
Adão Ribeiro, Fernando
Pilar, Padre Avelino
Marques P. Filipe,
Francisco Enes Nóvoa,
Manuel M. Pilar, Manuel
Marques, Valentim
Abreu, António Pereira,
Fernando Bráz
e Manuel Lemos.

HOJE
ESPECIAL
CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

IPCA OFERECE

MAIS DE
900 VAGAS
Págs. 10 e 11
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Gil Vicente
Rui Almeida apresentado

O

rgulho pelo passado e pela história
que começou a ser
escrita em 1967,
já lá vão 53 anos,
mas com os olhos postos no futuro, noutros sonhos e noutras
vivências. O FC Marinhas cumpriu ontem mais um aniversário,
marcado pela tomada de posse
da nova direcção agora presidida
por João Temporão. Aos 27
anos, o jovem empresário assume com “ambição” o desafio

proposto, vai apostar na reorganização do clube, modernização,
reestruturação do projecto da
formação e também na reaproximação do clube à freguesia.
Conhecedor profundo da história do FC Marinhas, sendo sobrinho e afilhado de um dos fundadores, o Padre Avelino Marques
Filipe, o jovem João Temporão
fica na história como o segundo
presidente mais novo da emblemática colectividade desportiva
atrás do Sr. Azevedo que foi pre-

sidente com 25 anos.
Este ano o aniversário não permitiu grandes comemorações face às circunstâncias provocadas
pela pandemia da Covid-19 que
afecta o país, mas a força de um
dos clubes mais dinâmicos e
ecléticos da AF Braga, também
com pergaminhos no futebol nacional na antiga III Divisão, continua intacta para a nova temporada 2020/21 que marca também
o regresso do FC Marinhas à divisão de elite do futebol distrital.
Publicidade

Felicitações ao
FC Marinhas
pelo 53.º
Aniversário
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Iceberg entre a ilha Paulet e as ilhas Shetland do Sul, no mar de Weddell. Península Antártica. Janeiro e fevereiro de 2005.
© Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contact
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Uma canção para a magniﬁcência
e fragilidade da terra
Descubra a exposição de 27 de julho
a 2 de setembro de 2020
Jardim Público. Viana do Castelo
Para mais informação:
fundacaolacaixa.pt | bancobpi.pt
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Braga

Católica recebe selo de
verificação ‘Covid Safe’

COVID-19
52,061

CENTRO REGIONAL procura garantir segurança da comunidade, preparando-se para um ano desafiante onde aplicará um modelo de ensino misto.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

37,840 (+275)

CASOS SUSPEITOS

+ 380 NOVOS CASOS

452453 (+1,929)
Portugal
Empresas já podem
pedir apoio à retoma
da actividade

18891
NORTE

As empresas com quebra de facturação igual ou superior a 40%
podem, desde ontem, pedir à
Segurança Social o novo apoio
extraordinário à retoma progressiva da actividade, medida que
sucede ao lay-off simplificado. O
formulário para pedir o apoio
que irá vigorar entre Agosto e
Dezembro e que varia consoante
a quebra de facturação das empresas ficou ontem disponível no
site da Segurança Social Directa.

4494
CENTRO

26720
LISBOA
E VALE DO
TEJO

762
ALENTEJO

DR

Universidade Católica já tem o selo ‘Covid Safe’

COVID-19

| Paula Maia |

O Centro Regional de Braga da
Universidade Católica Portuguesa recebeu o selo de verificação
‘Covid Safe’, atribuído pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), garantindo o
cumprimento das orientações
das autoridades sanitárias e de
trabalho relativamente aos procedimentos e práticas de segurança e saúde no contexto da
pandemia Covid-19.
Reforçando o compromisso do
respeito pela saúde e segurança
de toda a sua comunidade, e de
acordo com a APCER, a UCP
em Braga cumpre as orientações
da Direcção-Geral da Saúde.
O âmbito da verificação compreendeu as actividades de ensino e investigação.
Distanciamento social, processos de higienização ou regras de
etiqueta respiratória são alguns
dos parâmetros avaliados nas organizações para perceber se são
Covid Safe.
Esta verificação tem como ba-

se as orientações da DirecçãoGeral da Saúde (DGS), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), no âmbito da pandemia
mundial Covid-19, e pretende
verificar no local a eficaz implementação de procedimentos e
práticas de segurança e saúde.
Garantir a retoma da actividade
em segurança, reduzindo os riscos e actuando com responsabilidade; identificar os pontos críticos, avaliando os procedimentos e práticas internas e criar
condições para a recuperação rápida das actividades que susten-

lll
A Católica de Braga procura
assim garantir a segurança
da sua comunidade numa
altura em que já definiu a
sua estratégia para o próximo ano lectivo com 50 %
de ensino presencial e 50%
online.

tam a organização são o objectivo desta verificação e respectiva
atribuição do selo.
A Universidade Católica de
Braga procura assim garantir a
segurança da sua comunidade
numa altura em que já definiu a
sua estratégia para o próximo
ano lectivo, sustentado num sistema de ensino 50/50, ou seja,
50 por cento presencial, 50 por
cento online - considerando esta
a melhor estratégia para enfrentar a pandemia, cujo futuro ainda
está cercado de incerteza.
“O nosso objectivo é que os
alunos venham, pelo menos,
duas vezes por semana à universidade, também para manter a
sua ligação de proximidade quer
com os colegas, quer com os
professores”, indicou João Duque na cerimónia de entrega dos
prémios de mérito escolar, apontando que a formação que a Católica oferece, “valoriza muito a
dimensão ética e humanista”,
além de que o facto de ser uma
universidade mais pequena ajuda também a uma “formação
mais personalizada”.

MORTES
1,740 (+3)

905
ALGARVE

119

170

MADEIRA

AÇORES

19,127,899

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 162,137 NOVOS CASOS

12,272,125

EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
ÁFRICA DO SUL

714,063

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

5,002,080
2,873,304
2,025,409
871,894
529,877

162,138
97,692
41,638
14,606
9,298

2,287,725
754,975
606,387
180,931
143,313

18,419
8,318
8,944
2,300
539

Mundo
Itália regista mais 402 casos e 6 mortes em 24 horas
A Itália registou um aumento de infecções de Covid-19 com 402 casos nas
últimas 24 horas, superando os 384 de quarta-feira, e somou seis mortes.
No total, 249.204 pessoas foram infectadas desde a detecção do primeiro
caso no país, a 21 de Fevereiro.
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UMinho é a universidade
que oferece mais cursos a Norte

ACADEMIA oferece 57 licenciaturas e mestrados integrados para concurso nacional de acesso ao ensino superior cujas candidaturas arrancam hoje. No país é só ultrapassada pela Universidade de Lisboa.
UMINHO

| Redacção |

A UMinho apresenta para o próximo ano lectivo 57 licenciaturas e mestrados integrados o que
faz dela a universidade do Norte
com maior e mais diversificada
oferta formativa, sendo também
a segunda a nível nacional, só
ultrapassada pela Universidade
de Lisboa.
O seu carácter de ‘universidade
completa’ resulta da aposta contínua na qualidade do ensino e
na ligação deste à investigação e
à sociedade. Evidências dessa
aposta são as bolsas de excelência aos melhores candidatos e
estudantes ou o Prémio UMinho
de Iniciação à Investigação, que
reconhece o envolvimento dos
estudantes de 1.º ciclo em projectos científicos.
Para o ano lectivo de 2020/
2021, a UMinho dispõe de 2915
vagas, superando as cem vagas
em cursos como Engenharia Informática (170), Engenharia e
Gestão de Sistemas de Informação (140), Direito (125) e Medicina (120). No sentido de se

cia (d)a dinâmica da sua região.
Os seus primeiros cursos foram
bacharelatos de três anos em
Formação de Professores (Matemática, Ciências da Natureza,
Francês-Português, Inglês-Português), Línguas Vivas (Francês-Inglês) e Engenharia (Têxtil
e Metalomecânica). As aulas começaram em Dezembro de
1975, com 240 alunos inscritos e
40 docentes. Hoje tem cerca de
19 600 estudantes, sendo 13 mil
de licenciatura e mestrado integrado, além de aproximadamente mil docentes, mil investigadores e 650 técnicos, administrativos e de gestão, distribuídos
por vários polos em Braga e
Guimarães.

lll
A UMinho supera as cem
vagas nos cursos de Engenharia Informática (170),
Engenharia e Gestão
de Sistemas de Informação
(140), Direito (125)
e Medicina (120).
DR

Para o próximo ano lectivo a UMinho disponibiliza 2915 vagas

ajustar à procura, as licenciaturas em Marketing e em Música
passam para regime diurno.
Contabilidade continua em regime pós-laboral, enquanto Direito e Educação surgem em ambos
os regimes.
Na presente década lançou sete
licenciaturas – Artes Visuais,

Protecção Civil e Gestão do Território, Criminologia e Justiça
Criminal, Engenharia Física,
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Teatro e Design de Produto. O novo campus
de Couros, em Guimarães, recebe três dos cursos.
A academia minhota mantém

uma identidade forte em formações únicas no país, como Engenharia Têxtil, Engenharia de Polímeros, Biologia Aplicada, Design e Marketing de Moda, Estudos Culturais, Estudos Orientais
e Línguas Aplicadas.
A UMinho nasceu em 1973
com uma raiz matricial e benefi-

Explorando continuamente novas áreas do saber, a UMinho
afirmou-se entre as instituições
congéneres e oferece múltiplas
possibilidades a quem quer prosseguir estudos, especializar-se
ou redefinir o seu percurso no
contexto português ou no panorama internacional.
As candidaturas ao concurso
nacional de acesso ao ensino superior abrem hoje. O ano lectivo
arranca a 6 de Outubro.

Juntamente com investigadores da Unviversidade do Porto

Investigadores da UMinho estudam fojos do Lobo da Serra da Peneda
UMINHO

| Redacção/Lusa |

Uma equipa de investigadores
das Universidades do Minho e
do Porto está a estudar os fojos
do lobo da Serra da Peneda, em
Arcos de Valdevez, com vista à
preservação daquele património
de “elevado” valor cultural, foi
hoje anunciado.
Os quatro investigadores envolvidos no projecto sublinham
que os fojos (antigas armadilhas
que serviam para capturar os lobos) são exemplos de “inegável
autenticidade e da identidade
das comunidades locais e das
suas práticas comunitárias na
construção e gestão do territó-

rio”. A primeira fase do trabalho
de campo decorreu nos dias 16 e
17 de Julho, tendo a equipa de
investigação analisado duas tipologias distintas de fojos.
“Com uma presença incontornável na paisagem, tanto o fojo
da Cabrita (Gondoriz) como o
Fojo de Seida (Gavieira) são
exemplares de património vernáculo de elevado valor cultural
tangível e intangível”, refere o
comunicado.
Os trabalhos realizados prenderam-se com a recolha de informação morfológica e tipológica das estruturas em estudo e
do seu território envolvente,
complementada com análises
construtivas e ao seu estado de

preservação.
Foi ainda recolhida informação
digital com vista à construção de
modelos virtuais.
Segundo os investigadores, “o
estudo destas estruturas permite
compreender as estratégias de
implantação no território e relação com as paisagens pastoris da
alta montanha de Arcos de Valdevez, bem como a elevada flexibilidade” da técnica da alvenaria em junta seca, adaptação às
condicionantes do território e às
características do granito existente e elevada resiliência das
estruturas resultantes”.
No futuro, serão desenvolvidos
conteúdos em diversos formatos, capazes de contribuir para a

DR

Investigação está a ser desenvolvida numa área da Serra da Peneda

divulgação do conhecimento daquele tipo de património, promovendo a sua preservação jun-

to da comunidade local e dos diferentes públicos que visitam
aquele território.
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§agenda
Hoje
Condicionalismos
ao trânsito na Avenida
João Paulo II

O município de Braga informa
que serão realizados hoje trabalhos de manutenção de infraestruturas de águas pluviais na
Avenida João Paulo II (troço paralelo ao túnel rodoviário, sentido nascente/poente).
Assim, por questões de segurança, será interdita a circulação automóvel entre as 8 e as 11 horas.

Este sábado
‘Noites de Verão’
no Parque da Ponte
com Sérgio Mirra

O programa ‘Noites de Verão’ no
Parque da Ponte prossegue este
domingo com o espectáculo de
Sérgio Mirra, pelas 21.30 horas.
O projecto ‘Sérgio Mirra’ surge
da sua grande paixão pela música tradicional portuguesa e da
vontade de passar às gerações
vindouras este tesouro riquíssimo que é a música tradicional e
os instrumentos tradicionais portugueses. A voz e o Cavaquinho
são a base deste projecto, mas o
Bandolim e as Violas regionais
também terão o seu papel de
destaque nas mãos do Sérgio
Mirra.
Acompanhado por dois grandes
músicos, Luís Pinho, na Guitarra
Clássica e Hervê Freire, na Percussão, têm construído um espectáculo cheio de alegria, boa
disposição e um conjunto de
músicas cantadas e instrumentais, recolhidas em todo o país,
do norte ao sul e também passando pelas ilhas.
A entrada no anfiteatro do parque é livre mas sujeita à limitação do espaço, garantindo as
normativas de controlo da Covid-19.

Semibreve regressa em Outubro
com uma edição alternativa
PARA A DÉCIMA edição foi desenhado um programa online, com algumas actuações no Mosteiro
de Tibães a terem lugar nos dias 24 e 25 de Outubro.
MÚSICA

| Paula Maia |

O Festival Semibreve, dedicado
à música electrónica e arte sonora, regressa em Outubro num novo formato por causa da Covid-19, contando sobretudo com
uma programação ‘online’ e
com algumas actuações no Mosteiro de Tibães.
De acordo com a organização,
o que estava preparado para este
ano foi adiado para 2021, tendo
sido desenhado um programa
“que parte da ideia de reclusão”
e que foi “pensado para ser apreciado à distância” nos dias 24 e
25 de Outubro.
Na página oficial do Semibreve estarão disponíveis em Outubro obras sonoras inéditas criadas a convite do festival por
alguns dos mais estimulantes artistas da actualidade, entre os
quais Ana da Silva, das Raincoats, a veterana compositora argentina Beatriz Ferreyra e o guitarrista norte-americano Jim
O’Rourke.
As obras deles, e também de
Jessica Ekomane, Kara-Lis Coverdale, Keith Fullerton Whitman e Tyondai Braxton, estarão
em formato instalação no Mosteiro de São Martinho de Tibães.
É na Casa do Volfrâmio, na
mata daquele mosteiro, que
acontecerão, sem público e com
transmissão online, actuações de
cinco artistas convidados pelo
Semibreve a realizarem residên-

DR

O Mosteiro de Tibães acolherá algumas das iniciativas deste festival que se apresenta este ano em formato completamente diferente

cias artísticas em Braga: Pedro
Maia, Klara Lewis, Laurel Halo,
Nik Void e Oliver Coates.
A partir das restrições impostas
pela pandemia, o Festival Semibreve apresentará ainda conversas abertas a um número restrito
de público no Mosteiro de Tibães e que versam sobre a criação contemporânea nas áreas da
música electrónica, experimental e arte sonora.

Os artistas Chris Watson e David Toop, os curadores Nuno
Crespo e Margarida Mendes, a
investigadora Raquel Castro e o
programador Pedro Santos são
alguns dos convidados destas
conversas. Esta décima edição
contará mais uma vez com o
Prémio Semibreve promovido
pela Edigma, empresa portuguesa líder no desenvolvimento de
experiências interactivas, tecno-

logia multitoque e projectos de
digital signage.
Este prémio é instituído para
celebrar e promover a criação de
trabalhos que explorem a interactividade, som e imagem suportados através da utilização de
tecnologias digitais.
O vencedor terá o trabalho exposto durante a edição 2020 do
festival e no showroom da Edigma em Lisboa.
Publicidade
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§política
CDS/PP
Deputados querem
rastreios do Cancro
da Mama no Norte

Os deputados do CDS-PP Ana Rita Bessa, Telmo Correia, Cecília
Meireles e João Pinho de Almeida pediram explicações à ministra da Saúde sobre o atraso na
formalização do acordo entre a
Administração Regional de Saúde do Norte e Liga Portuguesa
Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte e para quando o recomeço dos rastreios nesta região. Desde que encerraram em
Março, devido à pandemia de
Covid-19, as 19 unidades (15
móveis e quatro fixas) que a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) tem na região norte do
país, no âmbito do Programa de
Rastreio do Cancro da Mama,
nunca mais reabriram, alegadamente devida a uma questão administrativa relacionada com a
renovação do contrato entre a
LPCC e a Administração Regional
de Saúde do Norte (ARSN).
Na altura da suspensão, o núcleo
regional do norte da LPCC rastreava os concelhos de Braga,
Felgueiras, Guimarães, Marco de
Canaveses, Matosinhos, Paredes,
Peso da Régua, Póvoa de Varzim,
Santa Maria da Feira, São João
da Madeira, Valença, Valongo,
Viana do Castelo, Vila do Conde,
Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Vinhais.
Estão assim por fazer milhares
de exames vitais para detectar
este cancro numa população alvo de 630 mil mulheres.

Mais de 35 mil consultas não
presenciais entre Maio e Julho
DURANTE os três meses, para além das consultas presenciais, foram realizadas à distância
1 360 primeiras consultas e 34 069 consultas subsequentes.
HOSPITAL DE BRAGA
| Paula Maia |

O Hospital de Braga realizou,
entre Maio e final de Julho, mais
de 35 mil consultas não presenciais nas várias especialidades.
No actual contexto da pandemia, o Hospital de Braga retomou a actividade assistencial
realizando, sempre que clinicamente possível, consultas à distância que permitam continuar a
dar resposta às necessidades da
população e assegurar a continuidade dos cuidados de saúde
aos utentes.
Assim, durante estes três meses de retoma, para além das
consultas presenciais, foram realizadas, à distância, 1 360 primeiras consultas e 34 069 consultas subsequentes.
A implementação da consulta
não presencial teve como objectivo reduzir a deslocação dos
utentes ao Hospital, bem como
retomar de forma progressiva a
atividade assistencial que, até
então, se encontrava suspensa.
Neste tipo de consulta não presencial o médico acede ao processo clínico do utente, analisa
resultados, emite prescrições e,

DR

Hospital está a implementar uma melhoria das consultas não presenciais através da colocação de dispositivos em alguns monitores

caso seja necessário, solicita
exames de meios complementares de diagnóstico e terapêutica
para o seguimento do utente em
consulta presencial.
Para o director Clínico do Hospital de Braga, existem muitas
vantagens no recurso a este tipo
de consulta, até porque em muitos casos a presença física do
utente pode ser dispensada, res-

pondendo-se com o mesmo nível de qualidade assistencial. “É
cada vez mais actual o recurso
às novas tecnologias. No Hospital de Braga já são realizadas
consultas não presenciais com
dispositivos de telemetria, sendo
que o futuro exigirá, cada vez
mais, o desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas”,
diz o responsável.

O Hospital de Braga encontrase, ainda que numa fase experimental, a implementar uma melhoria destas consultas não
presenciais, através da colocação de um dispositivo com câmara e microfone em alguns
monitores para adicionar o sistema de videochamadas nestas
consultas, podendo realizar-se
assim teleconsultas.

Publicidade

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

§nota
Atendimento presencial por marcação

Munícipes podem aceder
ao portal do Balcão Único
para vários pedidos

O atendimento presencial do Balcão Único está a funcionar mediante marcação prévia. As marcações devem
ser feitas através do telefone 253 616060. Excepcionalmente, a entrega das candidaturas a procedimentos
concursais não carecem de agendamento prévio.
Em alternativa ao atendimento presencial, os munícipes podem utilizar outros canais de atendimento, nomeadamente o portal balcaounico.cm-braga.pt, onde
estão disponíveis todos os procedimentos relacionados
com o Urbanismo: pedidos de licenças de obras; pedidos de certidões; pedidos de fotocópias autenticadas;
pedidos de informações prévias; pedidos de inspecção
de elevadores; submissão e/ou consulta de pedidos.

Também o pagamento de taxas associadas aos diferentes serviços municipais é feito por esta via, mediante
envio de referência multibanco. Para pedidos de atendimento geral, temos ao dispor o e-mail municipe@cmbraga.pt . Se necessitar de apoio técnico e/ou esclarecimentos sobre a utilização do portal Balcão Único
Online, contacte através do e-mail suporte.online@cmbraga.pt.
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§União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves

Bombeiros
querem
ter empresas
como sócias

Para evitar assaltos

Cemitério de Gondizalves
vai ter videovigilância

A União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves vai equipar o espaço do Cemitério de Gondizalves com câmaras
de videovigilância. O objectivo é evitar os sucessivos assaltos que têm acontecido naquele espaço, sobretudo durante a noite.
“No ano passado procedemos à requalificação do espaço
do Cemitério de Gondizalves e, passados dois ou três meses, roubaram uma árvore, uma oliveira, e pouco depois
levaram mais outra oliveira. No fim-de-semana passado
levaram os holofotes, pelo que o cemitério está sem luz à
noite”, disse ao ‘Correio do Minho’, João Costa, presidente
da Junta da União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves. O autarca garantiu que a União de Freguesias vai repor o material roubado assim que for possível e que vai
adoptar medidas para evitar novos assaltos. “ A videovigilância é uma possível solução. Vamos abordar o assunto
na reunião do executivo em Setembro”, referiu João Cos-

CAMPANHA dos Bombeiros Voluntários deve
avançar em breve. Em troca podem receber
formação em diversas áreas.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
| Miguel Viana |

Os Bombeiros Voluntários de
Braga (BVB) vão avançar em
breve com uma campanha de angariação de sócios destinadas às
empresas do concelho de Braga.
A iniciativa já devia ter acontecido este ano, mas a pandemia
do Covid-19 levou a que tivesse
que ser adiada.
“Nós tinhamos previsto fazer
uma campanha de sócios especialmente direccionada a sóciosempresas. Com toda esta pandemia tivemos de alterar o programa e não foi possível fazê-la.
A nossa ideia era sensibilizar as
empresas bracarenses no sentido
de saberem com o que elas podem contar da nossa parte, e em
contrapartida elas estariam connosco”, revelou ao ‘Correio do
Minho’, António Ferreira, presidente da direcção da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga (AHBVB).
Entre as contrapartidas proporcionadas pelos BVB está a possibilidade das empresas poderem usufruir de formação em
várias áreas ministrada pelos
‘Soldados da Paz’.
“Nós temos alguma coisa para
lhes dar na área da formação, seja de primeiros-socorros, seja de
manuseamento de extintores.
Também podiamos falar dos simulacros obrigatórios das empresas. Temos a possibilidade de
ter uma equipa que ajude as empresas”, destacou António Ferreira.
Apesar do número de associados rondar os 2500, o presidente
da AHBVB considera que a sociedade bracarense está atenta às
necessidades da corporação,
conforme testifica a elevada
adesão à campanha de doação de
garrafas de água.

DR

Oferta de água aos Bombeiros Voluntários tem sido uma constante
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Cemitério de Gondizalves ficou sem algumas árvores

ta. A União de Freguesias solicita à população que se
mantenha atenta a movimentações estranhas dentro ou
nas imediações do cemitério.
Publicidade
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Perelhal marcha lenta contra alta tensão
É A SEGUNDA marcha lenta da população de Perelhal contra o traçado da linha de muito alta tensão e está marcada para
domingo. População promete entupir a EN103 e, através da Junta de freguesia local, garante que não baixa os braços.
BARCELOS

| Redacção/Lusa |

A população de Perelhal, em
Barcelos, vai promover, no domingo, uma marcha lenta na
EN-103, em protesto contra o
traçado de uma linha de muito
alta tensão, disse ontem o presidente da Junta de Freguesia.
Segundo Fernando Miranda, a
ideia é “entupir completamente”
aquela estrada, que liga Barcelos
a Esposende, estando a ser lançado o apelo à participação de
tractores, carros, motas, bicicletas e qualquer outro meio de
transporte.
“O actual traçado [da linha de
muito alta tensão] terá um im-

pacto brutal sobre as principais
zonas habitacionais da freguesia. Já fizemos chegar a quem de
direito um traçado alternativo,
por zona de mata, que é perfeitamente exequível. Agora só falta
mesmo vontade política para
que essa alternativa seja equacionada, estudada e adoptada”,
sublinhou o autarca.
Fernando Miranda assegurou
que a população da freguesia
“não se calará nem baixará os
braços” na luta contra o actual
traçado da linha.
Em Julho, já houve uma primeira marcha lenta na EN-103.
Nas legislativas de outubro, a
freguesia de Perelhal registou
479 votos nulos, também em

protesto contra a linha.
“Faremos o que for preciso,
porque sabemos que se trata de
uma luta justa”, disse ainda Fernando Miranda.
Os trabalhos da linha de muito
alta tensão já começaram em
Barcelos mas ainda não chegaram a Perelhal, freguesia que deverá acolher oito ou nove torres.
A Câmara de Barcelos interpôs
uma providência cautelar para
tentar travar a construção da linha, mas perdeu nas duas primeiras instâncias, estando agora
o caso no Supremo Tribunal Administrativo.
Interposta em Setembro de
2019, a providência cautelar pede o embargo de obra e a absten-

ção de qualquer conduta ou operação material que se relacione
com a construção da linha, bem
como a suspensão da eficácia da
declaração de impacto ambiental
e a suspensão da eficácia do despacho que concedeu a licença de
construção.
A câmara alega que o traçado
da linha vai penalizar nove freguesias do concelho, com particular incidência em Perelhal, Vila Seca e Macieira de Rates,
onde passará por "zonas populacionais importantes".
Acrescenta que, neste momento, o grande perigo da instalação
da linha é colocar "toda uma população sob efeitos que se desconhecem da exposição aos

campos elétricos e magnéticos
derivados de linhas de muito alta
tensão, pois inexistem estudos e
normas sobre os níveis da exposição humana máxima admitidos
a campos eletromagnéticos".
Em Maio, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática referiu que a linha já está em construção e que a suspensão dos
trabalhos “não será opção do
Governo”, dada a “sua importância para o sistema elétrico nacional”. O Ministério já deu nota que foram estudadas
alternativas de traçado, “mas
que tinham impactos negativos
sobre as pessoas mais elevados
do que os impactos que a linha
em construção terá”.

Em visita a Aboim da Nóbrega

Publicidade

PROGRAMA

“Apoio ao
Cuidador”
Vagas limitadas

A Resisénior Gold reabre o programa “Apoio ao Cuidador”,
limitado a cinco vagas. Este programa especial visa promover
o descanso físico e psicológico dos cuidadores.
Acompanhar e cuidar de alguém provoca um desgaste físico e
emocional inimaginável. Este programa libertará o cuidador
dessa responsabilidade por um período de tempo. A pessoa
dependente beneﬁciará de um serviço de apoio especializado
preconizado pela equipa multidisciplinar da Resisénior Gold.
Informações sobre o programa:

T

E

253 926 274

geral@resisenior.pt

resisenior.pt

CDS-PP pede impulso
para o turismo de natureza
VILA VERDE
| Redacção |

De visita a Aboim da Nóbrege, em Vila
Verde, o presidente da Comissão Política
Concelhia do CDS-PP local, Paulo Marques, apresentou um conjunto de propostas para a área do turismo no concelho.
Duas das propostas passam pela criação
do "passadiço da Lameira", desde o Rio
Vade ao até ao Boco, na freguesia de Covas, e pela construção de uma piscina em
Aboim da Nóbrega, apontando como localização o parque de campismo gerido
pela ATAHCA. “É uma obra essencial pela qual não pararei de lutar.” assume o líder do CDS-PP de Vila Verde. A criação
de novos trilhos em toda a zona norte do
concelho é outra proposta de Paulo Marques, no contexto de ma estratégia concelhia. O líder da Concelhia do CDS-PP denuncia o "péssimo estado de conservação" da praia fluvial de Aboim da Nóbrega e defende que "é hora de recuperar"
este espaço, além de o alargar e dinamizar. Com estas propostas, Paulo Marques
acredita que pode contribuir para levar à
zona norte do concelho turistas nacionais
e estrangeiros, posicionar Vila Verde como referência no turismo de natureza e,
ao mesmo tempio, combater o abandono
do território e a desertificação.

DR

Paulo Marques

lll
O presidente da Comissão Política
Concelhia do CDS-PP de Vila Verde,
Paulo Marques, avança várias
propostas na área do turismo e deixa
várias perguntas à vereadora
responsável pelo pelouro.
“Seria muito bom ir resgatar o
Castelo de Aboim, o mais breve
possível” apela.
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Barcelos

IPCA oferece
mais de 900
vagas aos CTeSP’s
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (IPCA)
aposta no ensino pós-laboral e no aumento da oferta
educativa. São mais de 900 vagas para o ano lectivo
de 2020/2021.
BARCELOS

| Patrícia Sousa |

O Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave (IPCA) disponibiliza mais de 900 vagas para o ingresso nos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (CTeSP’s), para
o ano lectivo de 2020/2021.
As candidaturas à 1.ª fase dos CTeSP’s
oferecida pela Escola Técnica Superior
Profissional (ETeSP) nas áreas da Gestão,
da Tecnologia, do Design e da Hotelaria e
Turismo já estão a decorrer e prolongamse até ao dia 14 de Agosto.
Uma das novidades do Politécnico de
Barcelos para o próximo ano lectivo é referente ao alargamento da oferta educativa com três novos cursos: Metrologia,
Instrumentação e Qualidade Industrial;
Gestão de Seguros e Mobilidade Híbrida
que vêm reforçar a aposta do IPCA em
cursos práticos alinhados com as necessidades do mercado de trabalho na região,
aferidas junto das empresas que acolhem
os estudantes estagiários.

Em entrevista, Maria José Fernandes,
presidente do IPCA, refere que a
instituição foi pioneira na
implementação dos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais em Portugal.
A que se deve a forte aposta do IPCA
nos CTeSP’s?
Os CTeSP’s foram criados com o objectivo de formar quadros técnicos qualificados capazes de dar resposta às necessidades das empresas, possibilitando a
continuidade dos estudos no Curso de Licenciatura. O IPCA tem partilhado esta
visão, apostando na oferta de cursos TeSP
alinhados com as necessidades das empresas e também como forma de resposta
clara às necessidades das famílias. Com
esta oferta aumentamos o número de estudantes jovens a frequentar o ensino superior.
Há já seis anos que oferecemos este tipo
de cursos. Efectivamente, o ano de 2014,
ficou marcado para o IPCA, como o ano
de arranque para a formação de cursos
TeSP’s, oferecemos nesse ano 180 vagas
e também pela primeira vez alargamos a
nossa área de actuação ao Polo de Braga.

DR

Cursos Técnicos Superiores Profissionais são uma das fortes apostas do IPCA para o novo ano lectivo

Em 2015, estendemos a oferta deste tipo
de formação a Guimarães, onde actualmente 500 estudantes frequentam este tipo de cursos.
Os CTeSP’s do IPCA são actualmente frequentados por cerca de 1300 estudantes,
sendo distribuídos pelos concelhos do
quadrilátero: Guimarães, Braga, Barcelos
e Vila Nova de Famalicão.
Além disso o IPCA tem uma escola própria para leccionar este tipo de cursos?
A Escola Técnica Superior Profissional
(ETESP) a única do país...
É verdade. A 5 de Maio de 2019, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior, Professor Manuel Heitor, aprovou a
criação da ETESP, com sede em Braga e
que entrou em funcionamento nesse mesmo ano. Uma escola com características
específicas dada a natureza deste tipo de
formação. O IPCA consegue assim mais
um feito na sua história com a criação da
sua 5.ª Escola, fruto de uma forte articulação nas respostas às necessidades da região ao nível da oferta educativa qualificada. Com a criação desta Escola o IPCA
continua a cumprir com a sua missão, fortalecendo a estratégia de crescimento e de
consolidação do seu projecto educativo e
científico.

lógicos, oferece vagas nos cursos de Design Industrial e Design Gráfico (em regime laboral e
pós-laboral). A Escola Superior de Hotelaria e
Turismo, terá em breve em funcionamento a Escola-Hotel, e oferece vagas para o curso de Gestão de Actividades Turísticas (regime laboral e
pós-laboral).
Paralelamente ao concurso nacional de acesso
promovido pela Direcção-Geral de Ensinos Superior, o IPCA oferece também vagas no âmbito
dos concursos especiais, destinados aos titulares
de provas M23, titulares de cursos das vias profissionalizantes, titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais e titulares e outros cursos
superiores, às quais se juntam ainda as vagas
para os regimes de mudança de par institui-

ção/curso.
Com esta oferta alargada e diferenciada o IPCA
pretende democratizar o acesso ao ensino superior através da promoção de concursos diversos
para um público heterogéneo, em prol da missão social que define a Instituição.
Toda a informação sobre os cursos, vagas e candidaturas está disponível na página do IPCA em
www.ipca.pt. Em caso de dúvida pode contactar
os serviços do IPCA através dos meios divulgados na página e também no Gabinete de Acesso
ao Ensinos Superior.
Para informação sobre as candidaturas ao concurso nacional de acesso deve consultar do site
da DGES (www.dges.pt).

§nota

IPCA abre mais
de 1000 vagas
aos cursos
de Licenciatura
O IPCA oferece mais de 1000 vagas para ingressar nos cursos de Licenciatura no ano lectivo de
2020/2021.
As vagas distribuem-se por 14 cursos de Licenciatura, das quatro escolas. A Escola Superior de
Gestão, é uma das cinco unidades orgânicas de
ensino e investigação do IPCA e oferece vagas

nos cursos de Contabilidade (regime laboral e
pós-laboral); Finanças; Fiscalidade (regime laboral e pós-laboral); Gestão de Empresas (regime laboral e pós-laboral); Gestão Pública (regime laboral e pós-laboral); Solicitadoria (regime
laboral e pós-laboral). A Escola Superior de Tecnologia, centrada na área das engenharias, criou
em 2018 o centro de I&D em Inteligência Artificial Aplicada (2AI-Lab) abre vagas para os cursos
de Engenharia Electrotécnica e de Computadores; Engenharia em Desenvolvimento de Jogos
Digitais; Engenharia e Gestão Industrial; Engenharia Informática Médica e Engenharia de Sistemas Informáticos (regime laboral e pós-laboral). A Escola Superior de Design dotada de salas
de aula, oficinas e laboratório altamente tecno-
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Qual a principal vantagem de um estudante enveredar por este regime de ensino?
Os CTeSP’s dão a possibilidade aos estudantes que completam o 12.º ano de ingressarem no Ensino Superior, sem terem
necessidade de fazer provas especificas
ou exames nacionais de Acesso ao Ensino
Superior. São cursos superiores direccionados a dar continuidade aos estudantes
das vias profissionais (que tenham concluído o 12.º ano) e que podem aceder directamente aos Cursos de Licenciatura
tendo, assim, direito à creditação de uma
parte da sua formação nos cursos de licenciatura.
Os CTeSP’s são formações de nível superior, com dois anos de duração, que inclui
6 meses de estágio numa empresa. Os estudantes desenvolvem competências técnicas específicas para iniciar uma actividade profissional, e em alguns casos,
adquirem competência para uma requalificação profissional.
No caso da requalificação profissional e
estudantes trabalhadores, o IPCA
apresenta soluções para o ingresso deste tipo de estudantes?
Foi precisamente a pensar neste público-alvo que o IPCA este ano aumentou a
oferta educativa em regime pós-laboral.
Note-se que, 38% dos CTeSP’s são oferecidos em regime pós-laboral, e em alguns
cursos, quer pela área quer pela significativa procura são oferecidos nos dois regimes – laboral e pós-laboral. Temos perfeita consciência de que cada vez mais as
empresas exigem quadros mais qualificados, com mais competências. O ensino
em regime nocturno facilita a eventual requalificação, e permite que um profissional adulto tenha condições para estudar,
atualizando ou mantendo o seu posto de
trabalho e mesmo progredindo com promoção da carreira.
É garantido que todos os estudantes
destes cursos usufruem de um estágio
curricular?
Todos os nossos estudantes dos CTeSP’s
realizam um estágio curricular, aliás, essa
é uma das vertentes práticas deste curso,
como costumamos dizer, os estudantes
“colocam as mãos na massa”. E é assim
que pretendemos que continue a funcionar. Temos várias empresas com quem temos estabelecidos protocolos que recebem os nossos estudantes. Temos,
inclusive, vários contactos de empresas
que solicitam os nossos estudantes para
ingressarem no mercado de trabalho. E
este factor é o reflexo da nossa missão enquanto Instituição de Ensino Superior e
do relacionamento que mantemos com as
empresas da região. Tão bom é este relacionamento que temos o Curso de Soldadura Avançada a ser leccionado nas instalações da empresa DST Group, em Braga.
À semelhança dos estudantes dos cursos de Licenciatura, também os estu-

Cursos Técnicos
Superiores
Profissionais
– Oferta Educativa

DR

ETESP vão funcionar em Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão: quatro cidades para quatro áreas distintas

no, sendo na área da tecnologia que temos
maior número de vagas (53%), justificadas pelo número de cursos, alinhadas com
as necessidades do tecido económico da
região.
Os novos cursos de Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial; Gestão
de Seguros e Mobilidade Híbrida vêm reforçar a nossa capacidade de dar respostas
às necessidades das empresas da região.

DR

Maria José Fernandes, presidente do IPCA

dantes dos CTeSP’s têm acesso a bolsa
de estudos?
Os estudantes do IPCA dos vários níveis
de gradução de ensino (CTeSP’s, Licenciaturas e Mestrados) podem candidatar-se à bolsa de estudos.
As Bolsas de Estudo, atribuídas pela
DGES, são uma comparticipação dos encargos com os estudantes de, pelo menos,
o valor mínimo da propina, ou seja, o valor de 871,25€ anual sendo a bolsa máxima no valor anual de 5.523,91€ (valores
atribuídos pela DGES). Os deslocados,
podem ainda usufruir de um suplemento
no alojamento.
Também o IPCA é sensível nesta matéria
e dispõe de Apoios Sociais como o Fundo
de Emergência Social (apoio nas deslocações, alimentação, material escolar, alojamento...) e as Bolsas de Colaboradores
que são serviços prestados ao IPCA pelos
nossos estudantes e que são pagos à hora.
O Curso de Soldadura Avançada abriu
no ano passado. Este ano o IPCA tem
mais novidades ao nível da oferta educativa?
Este ano, o ano lectivo arranca com três
novos cursos. Na totalidade oferecemos
24 cursos distribuídos por 4 áreas de ensi-

Ao nível da distribuição geográfica dos
cursos, onde são leccionados uma vez
que o IPCA tem o seu Campus em Barcelos e 3 Polos?
A ETESP tem a sua sede em Braga, em
instalações próprias do IPCA. Sempre foi
objectivo do IPCA abraçar o quadrilátero
e nesse sentido temos também um Polo
em Guimarães, no Avepark, e outro em
Vila Nova de Famalicão, nas CIIES (Centro de Inovação, Investigação e Ensino
Superior). Além de que, os CTeSP’s continuam a ser leccionados no Campus, utilizando os laboratórios e oficinas existentes, em especial o M-Factory Lab. Este
ano, é em Famalicão que se concentra o
maior número de vagas para o ano lectivo
2020/2021 apostando na oferta do regime
pós-laboral, respondendo ao desafio que
nos foi lançado pelo concelho que é responsável pelo maior número de exportações na região norte. Em suma, a ETESP
oferece 24 cursos que são leccionados em
4 cidades e em 4 áreas distintas, nos regimes laborais e pós-laborais.
Uma questão que muito se tem colocado, tem a ver com o próximo ano lectivo. Estão reunidas as condições de segurança no combate à propagação da
Covid-19?
Estão já implementadas, desde o final de
Março, todas as medidas de segurança e
higiene indicadas pela Direcção-Geral de
Saúde (DGS). Estão delimitados todos os
edifícios do IPCA, desde a circulação à
proibição de certos espaços que não proporcionem a distância física de segurança, o uso de máscara é obrigatório no
Campus e Polos do IPCA, temos distri-

Na área do Design, a ETeSP oferece o curso
de Ilustração e Arte Gráfica, Design para
Medias Digitais, Design de Moda (em regime laboral e pós-laboral) e Design de Calçado. Eduardo Costeira, é estudante do 2.º
ano de Design de Calçado e encontra-se
neste momento a estagiar na Yellow Cab,
na Holanda, e vê neste curso uma “oportunidade de desenvolver conhecimentos nesta área e aproveitar o que o curso e a instituição disponibilizam para desenvolvimento a nível pessoal e profissional”.
No campo da Gestão, os CTeSP’s em funcionamento no próximo ano lectivo são Apoio
à Gestão; Exportação e Logística; Comércio
Eletrónico e dois cursos que mudam a designação para Gestão de Seguros e Gestão
Financeira e Contabilística (em regime laboral e pós-laboral).
Na área da Hotelaria e Turismo o IPCA oferece vagas no curso de Organização e Gestão de Eventos e no curso de Turismo, Natureza e Aventura.
A área da Tecnologia abrange cursos como
o de Aplicações móveis; Energia, Telecomunicações e Domótica; e o de Sistemas Eletrónicos e de Computadores (estes em regime laboral). Em regime pós-laboral vão ser
leccionados os cursos de Manutenção Industrial e os dois novos cursos de Mobilidade Híbrida e o de Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial. Ainda em
regime pós-laboral decorre o curso de Soldadura avançada que é leccionado nas instalações da empresa bysteel do DST Group.
Já em regime laboral e pós-laboral o IPCA
abre vagas para os cursos de Desenho Técnico e Maquinação; Desenvolvimento Web
e Multimédia; Eletrónica, Automação e Comando; Mecânica Automóvel; Redes e Segurança Informática.
Sérgio, é estudante do 1.º ano de Desenho
Técnico de Maquinação, e aconselha estudar no IPCA pois oferece “cursos com várias
vertentes práticas que nos ajudam a ingressar no mundo profissional”.
buídas soluções de álcool gel para desinfecção das mãos e equipamentos a utilizar. Temos várias comunicações, quer no
nosso sistema de TV, quer em material
gráfico para consciencializarmos a nossa
comunidade académica no sentido de
adoptarem boas práticas. Estamos preparados para receber os nossos estudantes, e
vamos reger-nos sempre pelas orientações da DGS. Já foram leccionadas aulas
laboratoriais, aquando do primeiro desconfinamento, entre Maio e Junho, o que
nos permitiu avaliar a adequação das medidas implementadas, e nos dá bastante
segurança para o arranque do novo ano
lectivo.
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§apoios

Risco de incêndio impõe
várias proibições

Fafe

Município já atribuiu 1,4 milhões
de euros a alunos do ensino superior

PROTECÇÃO CIVIL do Município de Guimarães lembra que estão proibidas
várias actividades em função do nível de alerta e do risco de incêndio.
GUIMARÃES
| Redacção |

DR

Só no ano lectivo que terminou, Câmara atribuiu mais de 500 bolsas

O ano lectivo que terminou salda-se pelo maior número de sempre de estudantes do concelho a frequentar o ensino superior apoiados pela Câmara Municipal de Fafe que atribuiu mais de 500 bolsas de estudo num
investimento total que ultrapassa os 290 mil euros.
A autarquia fafense iniciou em 2014 um programa de apoio aos alunos do
concelho que frequentam o ensino superior. Este programa complementa a bolsa atribuída pela Direcção-Geral do Ensino Superior e tem por objectivo apoiar as famílias com mais dificuldades económicas, incentivando o acesso ao ensino superior e promover a igualdade de oportunidades
dos jovens fafenses.
Publicidade

O Serviço Municipal de Protecção Civil e o Gabinete Técnico
Florestal de Guimarães recomendam a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio
rural, nomeadamente com a
adopção das necessárias medidas de prevenção e precaução.
Até à meia-noite de hoje vigora
a situação de alerta especial que
coloca o distrito de Braga no segundo nível de alerta mais grave
- o nível laranja.
Este nível de alerta recomenda
prevenção, mas também impõe
proibições que incluem a proibi-

ção de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais definidos no Plano
Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI),
bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras
vias que os atravessem.
Está proibida a realização de
queimadas e de queimas de sobrantes de exploração, bem como a realização de fogueiras para recreio ou lazer, ou para
confecção de alimentos, a par da
utilização de equipamentos de
queima e de combustão destinados à iluminação.
É proibido o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes e fo-

go-de-artifício estando suspensas as autorizações que tenham
sido emitidas.
A proibição estende-se à realização de trabalhos nos espaços
florestais e rurais com recurso a
motor roçadoras de lâminas ou
discos metálicos, corta-matos,
destroçadores e máquinas com
lâminas ou pá́ frontal.
O Instituto Português do Mar e
da Atmosfera prevê um quadro
meteorológico adverso para estes dias, com temperatura elevada e baixa humidade relativa do
ar e a intensificação do vento, o
que pode propiciar condições favoráveis à eventual ocorrência e
propagação de incêndios rurais,
alerta a Protecção Civil.
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§Ponte de Lima

Viana aprova programa
de apoio ao 1.º ciclo
CONSELHO MUNICPAL DA EDUCAÇÃO aprovou programa de Auxílios
Económicos no 1.º CEB e deu parecer favorável ao Plano de Transportes.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O Conselho Municipal da Educação reuniu anteontem nas instalações da escola E B 2, 3
de Frei Bartolomeu dos Mártires, num encontro que serviu para aprovar o programa de Auxílios Económicos no 1.º ciclo de
ensino básico e definição de escalões de comparticipação familiar da educação pré-escolar.
A reunião permitiu ainda ao
Conselho Municipal da Educação (CME) dar um parecer favorável ao Plano de Transportes
para o ano lectivo 2020/2021.
Foi também analisado o Regimento de funcionamento dos

CME, num encontro que também abordou as bibliotecas escolares e a necessidade de serem
actualizados os meios informáticos e as colecções de livros.
Foi ainda referida a necessidade de dar continuidade ao programa de combate ao insucesso
escolar School 4 All, que teve
apreciação muito positiva dos
anos em funcionamento. Este é
um programa que passa pela dinamização de acções específicas
de promoção de combate ao
abandono e insucesso escolar
orientadas para as características, recursos e/ou problemáticas
específicos do Município, apostando na música, nas ciências e
no apoio social.

Foi tambémidentificado, por
parte de alguns directores de
agrupamentos escolares, necessidades de ampliação dos espaços cobertos das escolas, face
aos constrangimentos provocados pela pandemia por COVID.
Este órgão é composto por representantes da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, da
Câmara de Viana do Castelo, da
Direcção Regional de Educação
do Norte, da PSP e GNR e dos
agrupamentos das escolas.
Para o autarca de Viana, o
CME “é um espaço de proximidade, de concertação e articulação de estratégias, identificação
de problemas e de os melhorar,
de forma mais rápida”.

Nova abordagem do granito das Pedras Finas

Polo industrial do granito de 5,5 ME
pronto em 2021 em Ponte de Lima
O presidente da Câmara de Ponte de Lima, Victor Mendes, apontou ontem à
Lusa a conclusão do polo industrial do granito de Pedras Finas, num investimento global de 5,5 milhões de euros, para Janeiro de 2021.
Contactado pela Lusa, a propósito da publicação, ontem, em Diário da República, do edital da proposta de regulamento do polo industrial, o autarca
limiano disse que “a conclusão das obras de infraestruturação deverão terminar no próximo mês de Outubro” e que “até final do ano estará pronta a
construção do acesso do equipamento à Estrada Nacional 101”.
“Com a publicação da proposta de regulamento em DR, a nossa perspectiva
é que, se as coisas correrem dentro da normalidade, o regulamento será
aprovado em Assembleia Municipal em Dezembro. Tudo se conjuga para
que, em Janeiro de 2021, haja condições para que possamos começar a alienar os lotes aos empresários do sector. Numa primeira fase, têm preferência
os empresários do concelho de Ponte de Lima", explicou Victor Mendes.
Previsto há 12 anos, aquele polo abrange uma área de 22 hectares, destinado à indústria transformadora de granito das Pedras Finas.
Localizado no monte de Antelas, próximo das áreas de extração, o novo polo terá 28 lotes, sendo que 24 se destinam a lotes industriais, cujas áreas variam entre os 900 metros quadrados e os 20 mil metros quadrados.
A transformação de pedra, “que emprega 500 pessoas, é um dos sectores
mais exportadores do concelho, produzindo por ano 571 mil toneladas de
granito”. A nova infraestrutura vai permitir “uma nova abordagem na exploração do granito das Pedras Finas de Ponte de Lima, nomeadamente, na
adopção de melhores práticas ambientais, produções mais limpas, melhores técnicas e reorganização espacial, beneficiando as entidades públicas e
privadas envolvidas na adesão a um conceito de eficiência colectiva”.
Publicidade
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Cerveira e Tomiño unem-se
no sector da flor e planta

Exposição patente na biblioteca de Arcos de Valdevez

‘Fumo dos Dias’ mostra retrato do
quotidiano da comunidade cigana

PROMOVER o sector da flor e planta ornamental num guia comum é mais
um passo na cooperação da Eurocidade Cerveira-Tomiño.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

Um Guia comum para a Promoção Sector Agrário: Flor e Planta
Ornamental.
Trata-se de mais uma iniciativa
conjunta dos autarcas dos concelhos de Vila Nova de Cerveira e
de Tomiño, Fernando Nogueira
e Sandra González, respectivamente, que aproveitaram uma
reunião de trabalho com os representantes de associações do
sector da agricultura de ambos
países, para apresentar o ‘Guia
para a Promoção Sector Agrário:
Flor e Planta Ornamental’, enquadrado no trabalho de dinamização económica transfronteiriça impulsionado pela Agenda
Estratégica de Cooperação da
Eurocidade.
A edição deste guia resulta de
várias iniciativas conjuntas dos
dois concelhos, com participação de empresas e de centros
educativos de ambos os lados da
fronteira galego-portuguesa do
Rio Minho.
A publicação recolhe as con-

clusões destas actividades e a informação básica relativa à dimensão do sector no Baixo Miño e no Norte de Portugal, assim
como sobre os centros educativos e titulares relacionados com
a agricultura no território da Euroregião. O guia, disponível para
download em https://eurocidadecerveiratomino.eu/economia,
agrega também eventos como a
Mostra de Cultivos do Baixo
Miño ou a Lusoflora, não descurando os esforços em prol da

lll
“Passividade para esperar
pelo que vai acontecer ou
temos uma atitude
proactiva e sermos
influenciadores e actores
participativos nesse
processo de transformação”,
ilustrando com o sector do
calçado que “optou pela
proactividade, contrariando
morte anunciada do sector”.

inovação das empresas implicadas neste sector produtivo. Apresenta ainda um capítulo com os
compromissos do sector agrário
para um desenvolvimento sustentável com base nos 17 objetivos estabelecidos pela ONU
neste âmbito e encerra com um
diretório de empresas.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra
González, agradeceu a colaboração das associações profissionais e expressou a sua expectativa de que, “nas actuais circunstâncias de crise social e sanitária, o guia possa ser útil para dar
um impulso à recuperação da
economia, onde se integra o sector agrícola dedicado ao viveirismo, à hortofruticultura e à flor
cortada”.
Por sua vez, Fernando Nogueira salientou a importância da
manutenção e ornamentação dos
espaços verdes. “Para nós, o desenvolvimento económico deve
basear-se na complementaridade
e não se pode entender sem a colaboração entre instituições públicas, agentes económicos e sociais.

Está patente ao público na Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo até dia
30 de Setembro, a exposição o ‘Fumo dos Dias’, da autoria de Luís Carvalhido,
fotógrafo vianense há vários anos a residir em Barcelos.
Trata-se de uma exposição de fotografia resultado de uma convivência de oito meses com a comunidade cigana de Fornelos, concelho de Barcelos, e mostra retratos da realidade que lá se vive. Uma realidade chocante de seres humanos que vivem em condições degradantes e de enorme privação,
submersos num clima de vulnerabilidade e de crescente incerteza quanto ao
seu futuro. Inicialmente, Luís Carvalhido não tinha como objectivo fazer qualquer abordagem antropológica ou sociológica ao fenómeno, pois o fim era
puramente estético. Contudo, e com o passar do tempo, o fotógrafo viu-se totalmente envolvido na “questão cigana”.
Com um olhar fundado no fotojornalismo, Luís Carvalhido põe de parte o
convencional e o politicamente correto para abalar consciências e mexer com
poderes instalados. As suas fotografias têm essa robustez, essa capacidade de
questionar o mundo que nos rodeia.

§Ponte da Barca
Obras já começaram

Freguesia de Vade S. Tomé
vai ter novo abrigo
de passageiros
Iniciaram as obras de construção de abrigo de passageiros, na freguesia de Vade S. Tomé.
Esta intervenção é de” extrema importância para todos os
utilizadores de transportes públicos, sendo grande parte
deles crianças, que os utilizam diariamente para frequentar a escola. Desta forma, os utilizadores estarão abrigados enquanto aguardam a chegada dos transportes”, explicou o presidente da câmara de Ponte da Barca,
Augusto Marinho. Esta obra, que está também a ser feita
na freguesia de Oleiros, consiste criação de uma baía de
paragem, fora da faixa de rodagem
Em ambos os casos, está prevista a criação de muros de
suporte e execução de passeios, assim como plataformas
para colocação dos abrigos.
O Município irá investir cerca de 54 mil euros nas duas
obras, e Augusto Marinho, que visitou a obra em Vade S.

Valença é uma das paragens

Ciclo de Cinema percorre
Região dos Vinhos Verdes

Tomé, sublinha que “esta é uma obra bastante necessária,
pois nestas freguesias há muitos utilizadores de transportes públicos, que necessitam de melhores condições para
o fazer em segurança”.

Entre 14 de Agosto e 16 de Outubro, a Região dos Vinhos Verdes promove um
Ciclo de Cinema com uma dezena de sessões distribuídas entre vinhas e jardins, para descobrir filmes portugueses e estrangeiros na companhia de provas de Vinho Verde e experiências ao ar livre. Com curadoria de Daniel Ribas e
Rita Morais, o Ciclo de Cinema na Região dos Vinhos Verdes convida a apreciar
a sétima arte fora de portas. Amarante, Felgueiras e Valença do Minho são os
destinos da Região dos Vinhos Verdes onde se pode assistir a ‘Cinema Paraíso’
(Giuseppe Tornatore), a 14 de Agosto na Casa da Calçada Relais & Chateaux e
a 22 de Agosto na Adega Edmun do Val, ou ‘Aquele querido mês de Agosto’
(Miguel Gomes), a 4 de Setembro na Adega Cooperativa de Felgueiras e a 16
de Outubro no Monverde Wine Experience Hotel, onde os restantes filmes em
cartaz são exibidos a 21 de Agosto e 11 de Setembro.

53.º

ANIVERSÁRIO

FUTEBOL CLUBE MARINHAS

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 7 de Agosto de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Fundado a 6 de Agosto de 1967, o Futebol Clube de Marinhas leva já mais de meio século
de actividade. Com uma história rica e de grande dinamismo, emblema bairrista do concelho
de Esposende destaca-se entre os mais carismáticos do futebol federado da AF Braga.
Textos Miguel Machado

MUITO MAIS QUE UM CLUBE
UMA ESCOLA DE VIDA

ARQUIVO
FCMARINHAS/FACEBOOK

Foto antiga com os Sócios-Fundadores do clube em 1967
Claque ‘Ultras 67’ mostra que a paixão dos adeptos pelo FC Marinhas tem passado de geração em geração

ARQUIVO

Adão Ribeiro, 1.º presidente em 1967

Numa iniciativa de um
grupo de amigos,
o FC Marinhas teve como
sócios-fundadores:
Adão Ribeiro, Fernando
Pilar, Padre Avelino
Marques P. Filipe,
Francisco Enes Nóvoa,
Manuel M. Pilar, Manuel
Marques, Valentim
Abreu, António Pereira,
Fernando Bráz
e Manuel Lemos.

O

rgulho pelo passado e pela história
que começou a ser
escrita em 1967,
já lá vão 53 anos,
mas com os olhos postos no futuro, noutros sonhos e noutras
vivências. O FC Marinhas cumpriu ontem mais um aniversário,
marcado pela tomada de posse
da nova direcção agora presidida
por João Temporão. Aos 27
anos, o jovem empresário assume com “ambição” o desafio

proposto, vai apostar na reorganização do clube, modernização,
reestruturação do projecto da
formação e também na reaproximação do clube à freguesia.
Conhecedor profundo da história do FC Marinhas, sendo sobrinho e afilhado de um dos fundadores, o Padre Avelino Marques
Filipe, o jovem João Temporão
fica na história como o segundo
presidente mais novo da emblemática colectividade desportiva
atrás do Sr. Azevedo que foi pre-

sidente com 25 anos.
Este ano o aniversário não permitiu grandes comemorações face às circunstâncias provocadas
pela pandemia da Covid-19 que
afecta o país, mas a força de um
dos clubes mais dinâmicos e
ecléticos da AF Braga, também
com pergaminhos no futebol nacional na antiga III Divisão, continua intacta para a nova temporada 2020/21 que marca também
o regresso do FC Marinhas à divisão de elite do futebol distrital.
Publicidade
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João Temporão: “tenho ligação
afectiva ao clube muito forte”
Celebração do 53.º aniversário
do Futebol Clube de Marinhas
ficou marcada pela cerimónia
da tomada de posse
da nova direcção presidida
por João Temporão, um
menino da casa, que cumpre
um sonho aos 27 anos.
um novo ciclo que se abre na
liderança do Futebol Clube de
Marinhas. No arranque para a
nova temporada desportiva
2020/2021, a direcção do clube
conta com um jovem presidente ao leme,
João Temporão, de 27 anos. Apesar da
sua juventude, o empresário e gestor na
área das tecnologias conhece os cantos
à casa do FC Marinhas como poucos,
uma casa que frequenta desde os 5 anos.
Primeiro como atleta, onde jogou até aos
juniores, optando depois pela carreira
académica. Manteve, no entanto, a ligação ao clube como dirigente onde assumiu já funções como tesoureiro e também
presidente da mesa da Assembleia Geral.
Agora, João Temporão é o presidente do
clube e mostra-se “preparado” para o desafio de implementar um novo ciclo que
ajude a trilhar o caminho do sucesso.

É

ROSA SANTOS

João Temporão toma posse como novo presidente da direcção do FC Marinhas

“É o meu primeiro ano como presidente,
um desafio interessante, o quadro directivo
foi renovado e temos um trabalho importante para tentar concretizar. A motivação

Publicidade
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é máxima num clube que tenho uma ligação afectiva muito forte, até por razões
familiares. O meu tio e padrinho o Padre
Avelino é um dos fundadores do clube,

cresci com ele a levar-me ao estádio e a
participar nas actividades do clube. Estou
no Marinhas desde 1998, nasci em 93.
Assumo este desafio com muita vontade
em fazer o melhor”, aponta o jovem presidente que tomou posse no dia em que o
FC Marinhas comemorou 53 anos.
Apesar da ambição e confiança, João
Temporão sabe bem o que vai encontrar
no clube, nomeadamente dificuldades em
termos financeiros “com algum passivo”,
mas espera dar a volta à situação.
“Tivemos um presidente durante os últimos seis anos, há aqui algumas situações,
um passivo considerável, mas os ciclos
renovam-se, e este é um novo que se abre
no FC Marinhas”, destaca o novo presidente, apontando quatro compromissos
que elegeu para cumprir neste mandado.
“Esta direcção assume quatro desafios
para revitalizar o clube. O 1.º é a reestruturação financeira do clube; 2.º a reorganização interna, implementar um novo
modelo de gestão, pois se queremos ser
como os melhores temos que trabalhar
como os melhores; 3.º é a reaproximação
à comunidade, que é vital para o sucesso
deste projecto, os nossos adeptos são fundamentais; e 4.º passa pela reestruturação
do projecto da Formação. São quatro passos importantes para um futuro mais risonho do FC Marinhas”, frisou o presidente
recém-eleito pelos sócios.
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Órgãos Sociais
Mesa Assembleia-Geral
Pe. Avelino Filipe (presidente)
José Duarte (vice-presidente)
Zulmira Pilar (secretária)

Direcção

João Temporão (presidente)
Tiago Morgado (vice-adjunto)
Joel Areia (tesoureiro)
Cláudia Costa (2.ª tesoureira)
José Rego (secretário)
Susana Pilar (secretária adjunta)

Conselho Fiscal
e Jurisdição

António Amaro (presidente)
Manuel Capitão (vice-presidente)
Pedro Gomes (relator)

Departamento Financeiro

Carlos Rodrigues (vice-presidente)
Paulo Faria, António Curvão e
Ricardo Sousa (vogais)

Departamento Desportivo

Ricardo Carvalho (vice-presidente)
Luis Patrão, Joaquim Silva (vogais)

Departamento Instalações

Tiago Maltez (vice-presidente)
Abel Cunha, Lourenço Pilar, Sá
Viana, Salomé Salgado, António
Pinheiral, Manuel Salgado (vogais)

Departamento Actividades

Romeu Carvalho (vice-presidente)
Eloi Cunha, Luis Areias e Pedro
Silva (vogais)

Departamento Modalidades
Mário Patrão (vice-presidente)
Eduardo Pilar (vogal)

Comunicação e imagem

Francisco Batista (vice-presidente)
Diana Gonç. e Rui Cruz (vogais)

ROSA SANTOS

Nova direcção do Futebol Clube de Marinhas já prepara a nova temporada desportiva 2020/21

Para além da equipa
sénior, o FC Marinhas
é um clube com grande
aposta na Formação
movimentando dezenas
de jovens nos vários
escalões distritais.
Para valorizar e
desenvolver mais o seu
projecto de formação, o
clube iniciou este ano o
seu Processo de Certificação junto da FPF
e AF Braga.

“Marinhas é um clube
de Pró-Nacional”

S

obre a preparação da nova temporada desportiva 2020/2021, a
nova direcção do FC Marinhas
já arregaçou as mangas. O clube esposendense, que estava na
Divisão de Honra, foi recentemente informado pela Associação de Futebol de Braga da possibilidade de subir ao campeonato da Pró-Nacional nesta época que se
avizinha, ocupando a vaga deixada pelo
Vilaverdense, que por sua vez subiu ao
Campeonato de Portugal para substituir a
AD Oliveirense. Uma notícia que foi recebida com agrado mas também com cautelas por parte dos novos responsáveis do
FC Marinhas.

“O Marinhas é um clube de Pró-Nacional, é um clube de divisão superior da Associação de Futebol de Braga. Pela sua
história, pelos seus adeptos, pelas condições que temos, não temos dúvidas disso.
Naturalmente, não era esta a forma que
gostavamos de voltar para a Pró-Nacional. Aconteceu assim, o mérito desportivo
às vezes também é o que é, mas vamos
agora tentar preparar-nos da melhor forma possível”, refere o presidente João
Temporão que aguarda ainda, no entanto,
mais esclarecimentos da Associação.
Confirmada a promoção à divisão de
elite do futebol distrital sénior, esta situação vai naturalmente exigir maior capaci-

dade financeira da parte do FC Marinhas
na elaboração do novo plantel, contudo o
jovem presidente mantém os pés bem assentes no chão e refere não se vai desviar
do rumo traçado ao nível do saneamento
financeiro que é preciso fazer no clube.
“Vamos formar a nossa equipa tendo em
conta em conseguir a manutenção. Jogar
na Pró-Nacional é um desafio maior e vamos tentar estar à altura, mas o objectivo
é apenas a manutenção”, frisou o presidente do FC Marinhas, acrescentando que
só a partir deste momento, em que tomou
posse, vai oficialmente debruçar-se na
constituição do novo plantel, quer contratação de equipa técnica quer jogadores.
Publicidade
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Marinhas avança com criação
de equipa de ciclismo de estrada
Inédito projecto desportivo é uma aposta da nova direcção
liderada por João Temporão e reforça ecletismo da colectividade.
Iniciativa é apadrinhada por João Benta, ciclista profissional
que é natural das Marinhas e que vai ajudar na nova secção.
Futebol Clube de Marinhas
vai formar uma equipa de
Ciclismo de Estrada. A novidade foi avançada pelo presidente João Temporão, em entrevista ao ‘Correio do Minho’. Trata-se
de uma iniciativa inédita no clube e de um
projecto desportivo lançado pela nova direcção do clube, recém-eleita pelos sócios. Segundo adiantou o novo presidente
este projecto da equipa de ciclismo conta
com o apoio crucial de João Benta, ciclista profissional esposendense, que é natural da freguesia.
Recorde-se que João Benta, entre outros
feitos, fez história na 81.ª Volta a Portugal
em bicicleta do ano passado, tendo venci-

O

do uma etapa, e terminado num brilhante
sexto lugar da geral ao serviço da Rádio
Popular-Boavista.
“A nossa equipa de ciclismo vai ser apadrinhada por João Benta, e contamos ainda com mais amigos. É uma modalidade
que nunca tivemos no clube, embora já
houve ciclismo aqui na freguesia praticado por uma colectividade da terra”, esclareceu, entusiasmado com o projecto que
espera ser bem recebido nas Marinhas.
Para já, a nova equipa de ciclismo de estrada do Marinhas vai avançar com as
“escolinhas”, explicou João Temporão,
seguindo o exemplo do projecto de ciclismo do Roriz, e depois com o tempo o
objectivo é ir evoluindo na modalidade.

DR

João Benta, ciclista profissional esposendense, vai apoiar o FC Marinhas na nova “secção” de ciclismo de estrada

HISTÓRIA
Sabia que foi nas Marinhas que Cristiano Ronaldo venceu o seu primeiro troféu de uma carreira recheada de conquistas? Pois é... foi nas
Marinhas que começou a lenda viva do futebol português e mundial 5 vezes Bola de Ouro! Foi no já afamado Torneio Internacional do
Marinhas, em 1998, que o jovem Cristiano venceu a competição ao serviço do Sporting. Um torneio de futebol infantil por onde passaram
muitas outras jovens estrelas e que já vai em 32 edições. Este ano, não fosse a pandemia, seria a 33.ª edição do já mítico evento desportivo.
Publicidade

715
correiodominho.pt
7 de Agosto 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
15

Desporto
§breves

Minho dominou itens
estatísticos da I Liga
REGIÃO mais representada no campeonato português esteve em destaque
em quatro parâmetros da estatística global na temporada 2019/20.

I Liga

FC Famalicão
contrata jovem
Alexandre Penetra

O Futebol Clube de Famalicão contratou o jovem defesa central Alexandre Penetra, internacional por
Portugal nas categorias de sub-15,
sub-16 e sub-18, anunciou ontem o
clube da I Liga de futebol.
“É muito prestigiante iniciar o meu
DR
trajecto enquanto sénior no FC Famalicão. É reconhecidamente uma Alexandre é internacional português
equipa que disponibiliza todas as
condições para os jovens jogadores se valorizarem no futebol português”,
regozijou-se o futebolista, de 18 anos.
O atleta, que se revelou “ansioso” para poder iniciar os trabalhos no seu novo clube, desvinculou-se do Benfica, cujos escalões jovens tinha representado nas últimas seis épocas. Alexandre Penetra começou a carreira na Escola
de Futebol os Pestinhas, depois representou a Casa do Benfica de Viseu e daí
transferiu-se para as águias.

Gil Vicente

Médio Anoine Léautey é reforço

LIGA PORTUGAL

Minhotos destacaram-se nas defesas, nas recuperações de bolas nos dribles completos e na eficácia na hora de atirar à baliza

I LIGA

| Ricardo Anselmo |

É também pela análise dos dados que se sustenta a tese de sucesso dos emblemas minhotos
na última edição da I Liga, com
todos os cinco representantes da
região ‘estacionados’ de forma
tranquila na primeira metade da
tabela classificativa.
Para lá dos sucessos desportivos - ainda que nem todos tenham alcançado os objectivos
competitivos delineados no começo da temporada -, a predominância de atletas dos clubes
minhotos no topo de quatro dos
itens estatísticos é, também, bem
elucidativo dos belos desempenhos de Sporting Clube de Braga, Futebol Clube de Famalicão,
Vitória Sport Clube, Moreirense
Futebol Clube e Gil Vicente Futebol Clube.
Comecemos, então, pela baliza, onde o guardião do Moreirense, Pasinato, se destacou como sendo o atleta com mais
defesas protagonizadas no campeonato - 111 no total, à frente
dos homólgos do V. Setúbal
(Makaridze, com 97), Santa Cla-

lll
Pasinato foi o guardião com
mais defesas. Soares liderou
a estatística das recuperações de bola. Marcus
Edwards esteve imparável
nos dribles completos
e Fábio Abreu terminou
a época como o avançado
mais eficaz da I Liga.
ra (Marco Pereira, com 93), Tondela (Cláudio Ramos, com 90) e
Rio Ave (Kieszek, com 89).
Subindo no terreno, falando já
dos jogadores que actuam no
meio-campo mas com maiores
responsabilidades defensivas,
abordamos a questão dos atletas
com mais recuperações de bola.
Neste particular, o brasileiro
Soares, do Gil Vicente (pedra
basilar da estratégia de Vítor
Oliveira na última temporada),
esteve em destaque, com 213
roubos de bola no total, bem distante da concorrência (Pepelu,
do Tondela, aparece na segunda
posição, com 198). Filipe Soares, médio do Moreirense tam-

bém entra nestas contas, terminando a época no 7.º lugar dos
maiores recuperadores de bolas,
com 177 no total.
Seguimos esta análise com os
artistas da bola, responsáveis pelos momentos de magia ao longo
das partidas e, mais uma vez, é
um representante minhoto que
lidera a lista, desta vez dos que
protagonizaram o maior número
de dribles completos.
Aqui, o vitoriano Marcus Edwards assume o protagonismo,
com 89 tentativas bem sucedidas. Trincão, do SC Braga, e Filipe Soares, do Moreirense, ocupam a sexta e nona posições,
com 63 e 48 dribles completos,
respectivamente.
A finalizar, nota para... os finalizadores. Fábio Abreu, claro está, goleador-mor dos cónegos
com 13 tentos na I Liga, assumiu
a liderança da pasta de ‘jogadores mais eficazes’, com uma percentagem de 35%, acima de
Alex Telles e Carlos Vinícius
(curiosamente, o melhor marcador da prova com 18 golos).
João Carlos Teixeira, do Vitória
SC, também aparece nesta lista,
em 6.º, com 27% de eficácia.

O médio Antoine Léautey assinou por duas temporadas com o Gil Vicente,
oriundo dos franceses do Chamois Niortais, com o qual terminou contrato,
anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.
“Mais um reforço para a fortaleza gilista. Bem-vindo, Antoine Léautey!”, lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.
O médio ofensivo, de 24 anos, apontou dois golos em 30 jogos na terceira
época seguida pelo Chamois Niortais, da II Liga francesa, após uma passagem pelo US Boulogne e um percurso formativo dividido entre as camadas
jovens do Caen e do Paris Saint-Germain.
Antoine Léautey é o segundo reforço anunciado pelos minhotos, que também confirmaram a chegada, por empréstimo, do centrocampista Kanya
Fujimoto até ao final da época 2020/21, proveniente dos japoneses do Tokyo Verdy.
O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os galos a uma campanha tranquila na I Liga em
2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de
despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a
partir do Campeonato de Portugal, após o ‘caso Mateus’.
Ainda no Gil Vicente, os galos anunciaram a contratação de Catarina Torres,
conhecido como Micolli no mundo do futebol, para a sua equipa sénior feminina. Catarina é uma defesa direita de 25 anos que cumpriu a formação
no Vilaverdense.

Vitória Sport Clube

Antal Bencze assina contrato profissional
Antal Bencze assinou contrato profissional com a Vitória Sport Clube. O
guarda-redes húngaro acertou um vínculo que o ligará ao clube até 2025, ficando blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. Ao longo das duas temporadas que já leva de rei ao peito, o jovem de 18
anos tem sido chamado aos escalões de formação da selecção da Hungria,
assumindo-se como uma das promessas daquele país. Éuma das apostas
para a baliza vitoriana e vai integrar os trabalhos da equipa B.

Liga Europa

NES e Luís Castro nos quatros-de-final
Nos oitavos-de-final da Liga Europa, o Bayer Leverkusen derrotou o Rangers
por 1-0 e segue para os quartos-de-final, assim como o Sevilha, que derrotou o Roma (2-0), o Basileia, que venceu o Eintracht Frankfurt por 1-0, e o
Wolverhampton que venceu o Olympiakos pelo mesmo resultado.
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Quatro reforços
e novo treinador
no arranque
do SC Braga
PEDRO GRENHA ASSUME COMANDO técnico
da equipa sénior de basquetebol do Sporting
Clube de Braga que começou quarta-feira
os treinos de preparação.
BASQUETEBOL
| Redacção |

O basquetebol do SC Braga deu
na quarta-feira, sob orientação
técnica do novo treinador Pedro
Grenha, início à preparação da
nova temporada e contou com a
chegada de quatro reforços. Gio,
Samuco, Afonso e Pinto juntaram-se à equipa de Pedro Grenha para a época 2020/2021.

DR

Jogadores satisfeitos por poderem voltar aos treinos, diz o treinador Pedro Grenha

O treinador Pedro Grenha e
João Malheiro, um dos jogadores mais experientes do plantel,
falaram à NEXT — canal do
clube sobre o arranque.
Segundo Pedro Grenha, os jogadores estão radiantes por voltarem aos treinos.
“Os jogadores estiveram muito
tempo sem fazer treinos colectivos e sem competir, estavam
com muitas saudades de jogar e

estar com os colegas”, comentou
o técnico.
O primeiro objectivo é criar
união de grupo, adianta, “nesta
fase é construir boas relações no
grupo e começar a trabalhar bem
para ganhar jogos.”
Por sua vez, João Malheiro
confessa-se feliz por estar de regresso: “É bom reencontrar os
colegas e conhecer o pessoal novo. Esta época vamos dar o nos-

so melhor. O objectivo é ganhar
o máximo de jogos e se possível
subir de divisão.”
A secção começou a preparar o
regresso à nova temporada ainda
no mês de Junho. Depois de uma
época aquém das expectativas,
os Gverreiros do Minho sofreram alterações no corpo técnico
da modalidade com a saída do
trepador Ricardo Cibrão e as entradas do novo treinador da

equipa principal, Pedro Grenha,
e do regresso ao clube de Miguel
Moura, com a função de coordenador técnico.
Em 2020/21 o SC Braga, que
estava integrado na Pró-Liga
(segundo escalão) vai por opção
competir na I Divisão Nacional
(terceiro escalão), e os objetivos
estão já bem definidos pela estrutura dos bracarenses para o
retomar da competição.

Pandemia interferiu no sonho de relançar escalão etário extinto em 2003

AD Esposende adia projecto de equipa sénior
BASQUETEBOL
| Rui Serapicos |

DR

Estudantes saíram para estudar fora e agora regressam, disponíveis para os seniores
Publicidade

Saiba que obras são
mais adequadas para
a sua casa!

Entidade Parceira:

A Associação Desportiva de Esposende adiou para 2021/22 o
projecto de criação de uma equipa sénior masculina de basquetebol na próxima época. O clube, que já teve seniores em
2002/2003, preparava-se para
relançar este escalão, dando continuidade aos escalões de formação, mas a pandemia e a incerteza no futuro levaram o clube a
adiar o sonho. “Tínhamos em
ideia avançar com a equipa sénior masculina, mas devido à
pandemia tivemos de parar tudo
e suspender a criação da equipa
sénior. Não sabemos como vai
evoluir a pandemia e, por isso,
decidimos adiar o sonho. Vamos
ao longo da próxima época começar a preparar as coisas para
depois arrancar com a equipa na
época de 2021/22”, afirmou Júlio Lopes, dirigente do basquetebol da Associação Desportiva de
Esposende (ADE),

“Já começamos a ter no clube
atletas que passaram pelos três
escalões e deixaram a ADE e de
jogar depois dos sub-18, porque
foram estudar para fora. Agora
estão de regresso a Esposende,
com a sua carreira académica
terminada, e a iniciar a vida profissional. A nossa ideia é captar
esses jovens e trazê-los para o
Basquetebol”, adiantou, em declarações publicadas através das
redes sociais da Associação de
Basquetebol de Braga,
Questionado se não é possível
fidelizá-los logo que terminam
os sub-18, Júlio Lopes responde
que “é complicado manter os jogadores no clube nessas idades.
A maior parte vai estudar para
fora e isso dificulta a integração
deles na equipa sénior. Claro que
há sempre ou outro que pode
continuar, mas a maior parte vai
estudar para outros locais”.
Sobre o objectivo da ADE em
ter uma equipa sénior, aquele
responsável considera que este
escalão etário “é fundamental

para consolidar o projecto do
basquetebol da ADE”, vincando
que a equipa sénior “tem duas
valências: primeiro, os atletas
percebem que têm continuidade
depois dos sub-18 e que a sua
carreira no basquetebol não tem
de terminar ali, nem eles têm
que ir jogar para clubes de outras localidades; segundo, a nível de captação de atletas a equipa sénior dará outra visibilidade
e outra dimensão à secção, podendo assim cativar mais miúdos para a modalidade”.
Júlio Lopes faz ainda assim, à
época 2019/20 um balanço positivo.
“Conseguimos manter as equipas que tínhamos e os resultados
foram dentro das expectativas.
Alcançamos os objectivos. Como poderia ter terminado não
sabemos. Em termos de resultados estivemos nas eliminatórias
que davam acesso à ‘Final Four’
e conseguimos o apuramento para o Inter-Associações em sub-16”, comentou.
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Jordan e Mano reforçam SC Braga

DUPLA de novos Guerreiros do Minho para atacar o campeonato nacional e a Euro Winners Cup. Jordan Soares é brasileiro
e um dos maiores destaques da modalidade actualmente. Pedro Mano é um jovem guarda-redes internacional português.
FUTEBOL DE PRAIA

| Carlos Costinha Sousa |

Duas novas armas às ordens de
Bruno Torres para o reforço do
plantel do Sporting Clube de
Braga para a nova temporada do
futebol de praia. Dois internacionais que vêm aumentar as opções do técnico para o ataque ao
campeonato nacional, mas também à Euro Winners Cup.
Jordan Soares é um internacional brasileiro de 26 anos e tem
sido um dos jogadores brasileiros em maior destaque nas últimas temporadas no circuito
mundial da modalidade, afirmando-se mesmo como uma das
referências do futebol de praia
brasileiro e chegando a Braga
com rótulo de craque.

Já Pedro Mano é um jovem
guarda-redes que soma seis internacionalizações pela selecção
nacional portuguesa, sendo visto
como um dos atletas com mais
potencial na modalidade. É uma
aposta para o futuro do clube
minhoto. O guardião de 24 anos
brilhou ao serviço do Buarcos na
temporada passada e despertou o
interesse do SC Braga.
Na chegada a Braga, o brasileiro Jordan Soares afirmou estar
muito feliz por ter a oportunidade de representar os Guerreiros
do Minho. “É um prazer ter a
oportunidade de jogar nesta
equipa que venceu todas as competições nos últimos anos. Espero ganhar todos os títulos no
próximo ano”, referou o brasileiro que conhece bem a equipa

bracarense, que já defrontou:
“Não esperava estar aqui, joguei
a final pela equipa da Polónia na
Euro Winners Cup frente ao SC
Braga. Infelizmente, o SC Braga
tinha uma grande equipa e foi
impossível vencer. Depois voltei
a perder na final do Mundialito
contra o SC Braga ao serviço do
Spartak. É muito difícil ganhar
ao SC Braga, mas agora quero
ganhar tudo com o clube”.
Já Pedro Mano mostrou toda a
sua alegria por assinar pelo SC
Braga - “é o sonho de qualquer
jogador de futebol de praia. Todos os jogadores querem jogar
aqui, é uma grande responsabilidade”, deixando ainda uma promessa aos adeptos: “vou trazer
ambição, vontade de ganhar e de
ganhar o meu espaço na equipa”.

SCB

Pedro Mano e Jordam Soares são reforços dos Guerreiros do Minho
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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Segunda 03/08/20

QUEBRA
CABEÇAS
Desafio dos Livros
Note que sempre que um livro
é colocado em uma prateleira,
a primeira folha fica do lado
direito e a última do lado
esquerdo.
Logo, a traça comeu os 8 livros
intermediários (800 folhas) e
mais a primeira folha do
primeiro livro e a última folha do
último livro:
800+2 = 802

Solução:Total: 802 folhas

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

1-Falta o bigode do homem 2-Falta uma bola de Natal ao lado dos pés do homem 3-Altura do candeeiro de pé 4-Côr da coleira do cão 5-Côr da risca do cand 6-Posição do livro em cima da mesa
7-Falta o interruptor ao lado do homem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR

Sorteio 31/2020

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

Uma sogra cinquentona toda
jeitosa e muito vaidosa,
no meio de uma discussão
com o genro, diz num tom
provocador:
- Oiça lá, você nem sabe
o que fazer com uma mulher
assim tão jeitosa!
E responde o genro:
- Consigo não sei!
Mas com mais duas ou três
iguais, abria uma casa
de meninas…

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 está a beber
uma cervejinha num bar,
quando chega um sujeito
e intercepta-o:
- O senhor esteve aqui há três
meses!
- Pode ser, mas como você
tem certeza disso?
– pergunta intrigado
o homem.
Explica o primeiro:
- Reconheci seu
guarda-chuva!
Responde o segundo:
- Ahhh, mas há três meses
eu nem tinha esse
guarda-chuva…
E diz o primeiro:
- Mas eu tinha!

Terça 04/08/20

Sorteio 62/2020

1 2 5 15 42
*5 *8
Quarta 05/08/20

Sorteio 63/2020

4 16 25 42 45
+12
Quinta 06/08/20

Sorteio 32/2020

50.762
2.º Prémio 70.108
3.º Prémio 84.260
4.º Prémio 12.163
Terminação 2
Série sorteada 2.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
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Rodrigo Fernandes e Dinis Silva na final
TENISTA BRACARENSE garantiu a presença na final que disputa hoje em busca do triunfo sobre Dinis Silva. Mafalda Almeida
e Inês Pereira também são finalistas, numa repetição da final do ano passado.
TÉNIS

| Redacção |

Rodrigo Fernandes, do Clube de
Ténis de Braga, e João Dinis Silva, da Escola de Ténis da Maia,
disputam esta manhã a final do
quadro de singulares masculinos
do Open Juvenil de Braga Sub-14, competição que hoje chega
ao fim nos ‘courts’ do Clube de
Ténis de Braga.
Para chegarem à discussão do
título, o jogador de Braga venceu, numa partida extremamente
disputada, Tiago Abreu, da Escola de Ténis Jaime Caldeira,
por 6-3; 3-6 e 6-3, resultados
que espelham bem o equilíbrio
que marcou esta meia-final.
“Sabia que ia ter um adversário
duro. A última vez que o tinha
defrontado foi um jogo muito
duro, com ‘sets’ muito demora-

dos, e fiquei muito feliz por vencer”, referiu no final da partida
Rodrigo Fernandes. Cabeça-de-série número um, a jogar em casa, Rodrigo começou por acusar
algum nervosismo no primeiro
jogo, sensação que já o abandonou. “Sim, já passou, embora eu
hoje [ontem] notasse que tinha
alguns movimentos um pouco
presos e não estava nos meus
melhores dias. Não é uma pressão acrescida, tento sempre fazer
o meu melhor”.
Na outra meia-final defrontaram-se João Dinis Silva (ET
Maia) e Dino Molokova (Viseu
Royal TC), com o triunfo a sorrir ao jogador da Maia, por 7-5 e
6-2, numa partida em que o
maiato sentiu alguma dificuldade, depois de estar a vencer 5-0,
permitindo que o adversário empatasse a cinco. Para a final,

frente a Rodrigo Fernandes,
João Diniz Silva espera “um jogo muito complicado”.
No quadro de singulares femininos, os resultados das meias-finais ditaram para hoje a repetição da final do ano passado. Isto porque Mafalda Almeida
(LTC Foz) venceu Maria Inês
Pereira (CT Porto) por 6-0 e 6-3
Sara Borkop (CT Estoril) derrotou Jéssica Para (CT Portimão
Rocha) por 6-3 e 6-4. Curiosamente, tanto a atleta do Estoril
como Mafalda Almeida, conseguiriam, da parte de tarde, garantir igualmente a presença na
final de pares.
A tarde de ontem também proporcionou a realização das semifinais dos quadros de pares. Em
femininos, Mafalda Almeida e
Jéssica Para venceram (duplo 7-5)
Maria Sardinha e Bárbara Brito.

DR

Maria Inês Pereira (à esquerda) disputa hoje a final

Catarina Garcia/Maria Clara
Fonte foram derrotadas (6-4 e 6-1)
por Sara Borkop e Maria Inês Pereira.
No sector masculino, Rodrigo
Fernandes, com Tiago Abreu,
derrotou (6-3 e 6-0) a dupla Die-

go Fernandez/Francisco Bastos.
Na outra meia-final, a dupla
composta por Gonçalo Quintela
e João Lopes venceu, por equilibrados 6-3 e 6-4, a equipa composta por João Dinis Silva e Salvador Monteiro.

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

PROF. DR. AGOSTINHO DIAS DE MOURA
A família, profundamente consternada com a morte súbita do seu ente querido ocorrida no dia 31 de Julho, vem por este meio agradecer as inúmeras manifestações de amizade e carinho recebidas por ocasião do seu funeral.
Mais informa que a missa de 7.º dia terá lugar hoje, sexta-feira, às 19 horas,
na Igreja Matriz de Ovar e, no dia 9 de Agosto, Domingo, às 9.30 horas, na sua
terra Natal - Vila do Gerês.
Desde já agradecendo a todos aqueles que se dignem participar em tão piedoso acto.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública,
causada pelo Covid-19, Coronavírus, e cumprindo as orientações civis
e religiosas, a Família apela que a participação nesta cerimónia,
seja feita pelos familiares directos e amigos mais íntimos.
É uma responsabilidade de todos ajudar a conter esta pandemia.

Ovar, 7 de Agosto de 2020
A FAMÍLIA
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MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE
LOJA

PALMEIRA
APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 163

185.000€

Referência: 260 200 164

MERELIM (S.PEDRO) E FROSSOS

PALMEIRA

APARTAMENTO T3+1

MORADIA RÚSTICA

Referência:260 200 162

115. 500€

Referência: 260 190 096

MAXIMINOS
85.000€

TRESPASSEPADARIA/PASTELARIA

Referência: 260 200 141

70.000€

120.000€

IMÓVEL NOVO

TADIM
MORADIA EM BANDA V3 Referência: 314200228

TADIM
208,000€

LOTE

Referência: 314200176

47.500€

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
MORADIA EM BANDA V4 Referência: 314200223

290,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
APARTAMENTO T3

Referência: 314200177

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
102.000€

ANDAR MORADIA V4

Referência: 314200100

169,900€

SÃO JOSÉ DE S. LÁZARO E S. JOÃO DO SOUTO
Referência: 314200139
116.000€

DÚPLEX T2
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22 Publicidade

D:124391014-114 -
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159.900 €

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

ID:124391005-504 -

265.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3
na Caniçada, no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391005-496 -

350.000 €

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

ID:124391042-20 -

128.900 €

C.E.:(C) - T3 com excelente localização, 3 w.c.´s,
dupla caixilharia, vidros duplos, lugar de garagem,
elevador, próximo ao comércio, a escola,
ao hospital de Braga e servido de pequenos
negócios locais. Venha visitar!
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Publicidade 23

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

PAGAMOS O MELHOR PREÇO DO MERCADO
NÃO VENDA SEM NOS CONSULTAR !!!

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

Rua do Souto n.º 2 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 272 638 • Tlm. 919 519 028 • www.orion.com.pt

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!!

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

OURIVESARIA ORION

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
TODOS OS
O
EN
U
Q
O SEU PE
O
CI
N
Ú
N
A

Nome
Morada
Localidade

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

QUIOSQUE DIZERES
D’AGORA

C. Postal

Favor ligar: 927 562 704

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

E-mail

Avenida da Liberdade

Tlf./Tlm.

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

antenaminho.pt

106.0 FM

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:
Praceta Escola do Magistério, 34
Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA
E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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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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Publicidade 25
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 Focus Business 5 Portas - 1.0
EcoBoost 125CV

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

Opel Astra GTC Van 1.2 Cdti
2007 - Diesel - €4.750 ou €89/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Citroen C5 1.6 Hdi Exclusive
2008 - Diesel - €7.400 ou €134/mês

Por 20.750,00 Euros

Skoda Roomster 1.2 Htp Sport
2008 - Gasolina - €5.350 ou €99/mês

Peugeot 307 Sw 1.4 Exec.
2007 - Gasolina - €4.999 ou €93/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Evite que a sua relação fracasse.
Saúde: Para ganhar novas forças
inscreva-se numa atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura mais séria
no trabalho. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

TELEVISÃO
RTP 1
06:04
06:30
10:00
13:00
14:20
14:31
17:30
19:08
19:59
21:00
21:27
22:29
00:26
00:44
02:01
03:27

RTP 2

Estrada Nacional
Bom Dia Portugal
Rota N2
Jornal da Tarde
3 Minutos A Inspirar Portugal
Rota N2
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
Conta-Me Como Foi
Depois, Vai-Se a Ver e Nada
Em Casa D'amália
Anatomia de Grey
O Sábio

17:08
17:47
18:00
18:07
19:03
19:34
19:47
19:57
20:09
20:32
20:44
20:53
20:59
21:30
22:04
22:12
01:38
02:22

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
Os Fantasmas de Portopalo
A Peste
Euronews

TVI

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

Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Amor Maior
Júlia - Verão 2020
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal Da Noite
Nazaré
Terra Brava
Amor de Mãe
Linha Aberta
Cartaz Cultural
Volante

06:00
06:30
10:13
13:00
14:50
16:15
18:14
19:57
21:45
00:00
02:00
03:15

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 - Especial
1000 à Hora
Taken: Os Primeiros Anos

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

BRAGA
ALVIM T. 253 262 682
Rua 5 de Outubro, 490

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11
Publicidade

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Poderá viver momentos difíceis
na relação. É altura de refletir.
Saúde: Período estável. Aproveite para
acumular energias.
Dinheiro: Cuidado com intrigas no local
de trabalho. Construa a sua carreira
com nobreza.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Um mal entendido com o seu
amor será desfeito. A justiça será feita.
Saúde: Proteja o coração eliminando
as gorduras da alimentação.
Dinheiro: Seja contida nos gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

Publicidade

R. Bom Jesus da Cruz, 5

Touro
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Dê mais liberdade ao seu par.
Evite momentos de angústia na
relação.
Saúde: Se tem diabetes, inclua canela
na alimentação. Ajuda a controlar os
níveis de açúcar.
Dinheiro: O trabalho pode andar mais
atribulado. Com calma supera tudo.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Pode sentir-se mais negativa.
Contenha-se para não se desentender
com o seu par.
Saúde: O seu corpo pode acusar algum
cansaço. É importante que durma bem.
Dinheiro: Guarde os investimentos para
dias melhores. Cuide do que tem.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6
Virgem
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Uma transformação positiva na
sua vida amorosa está para breve.
Saúde: Graças à dieta que iniciou a
saúde está favorecida.
Dinheiro: É possível que veja o retorno
de um investimento.
Números da Sorte: 7, 28, 16, 38, 24, 41

Balança
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: A indecisão poderá prejudicá-la.
Seja mais firme e alcance a
estabilidade.
Saúde: A saúde está em alta. Continue
a ter cuidado com a alimentação. Está
no bom caminho.
Dinheiro: Com habilidade peça um
aumento. Quem não arrisca não
petisca!
Números da Sorte: 2, 7, 9, 13, 35, 47
Escorpião
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Alguém próximo vai dar-lhe uma
boa notícia.
Saúde: Possíveis dores musculares.
Tome um banho quente para acalmar.
Dinheiro: Aumento salarial em vista. O
seu sucesso será reconhecido.
Números da Sorte: 9, 23, 27, 34, 38, 40
Sagitário
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Dê atenção aos desejos da
pessoa amada. O amor deve vir em
primeiro lugar.
Saúde: Combata o envelhecimento
aplicando no rosto compressas com
chá de cavalinha.
Dinheiro: Pode sentir-se desmotivada
no trabalho. Pense em novos rumos.
Números da Sorte: 3, 12, 15, 36, 42, 45
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Uma antiga paixão pode
reaparecer. Faça um esforço e abra
bem os olhos.
Saúde: Vai sentir-se cheia de energia.
Aproveite para fazer mais exercício.
Mexa-se!
Dinheiro: Evite compensar uma
carência afetiva com gastos
desnecessários.
Números da Sorte: 5, 18, 19, 25, 38, 40
Aquário
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Ouça o conselho que um
familiar tem para lhe dar. Só quer o seu
bem.
Saúde: Irá sentir-se com muita energia.
Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Boa fase para investir o seu
dinheiro. Pode ter bom retorno.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 25, 29, 32
Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Será invadido por uma onda de
romantismo.
Saúde: Previna a anemia incluindo na
dieta legumes de cor verde escura,
como couve e agrião.
Dinheiro: A nível profissional tudo está
encaminhado. Boa sorte.
Números da Sorte: 1, 9, 26, 35, 39, 41
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Massagista
Profissional

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

964 131 762

Publicidade 27

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

914 219 521

911 923 312
1.ª vez
em Braga
Meiguinha,
beijoqueira,
peludíssima,
grelão, rabão,
completa,
massag.+acess.
e muito mais.

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

910 259 744

913 163 286

Duas amigas

1.ª VEZ
EM BRAGA
Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.
24 horas.

Chocolatinha
de volta

SOU ESPECIALISTA
EM MASSAGEM
TANTRICA, SENSUAL,
RELAXANTE E PARA
QUEM GOSTA DE
PROSTÁTICA VENHA
SEM MEDO, TENHO
VÁRIOS BRINQUEDOS

Novidades, morenas juntas ou
separadas, 24 horas fogosas.
Temos acessórios, realizámos
todas as suas fantasias.
A DOCE JUVENIL RABINHO GULOSO ,XOXOTA PELUDA QUE PODE TUDO ,ADORO LÍNGUA COM LÍNGUA, E LÍNGUA NO GRELO
,ORAL ATE O FIM VEM ADORO TUDO

936 182 840

Super novidade

961 654 280

Insólito
Escócia

Acorda de coma devido
à Covid-19 e descobre que
coronavírus matou
toda a família

Rita Ora
A cantora mostrou fotos
das suas férias…
escaldantes! Não só
pela sua bela figura,
mas também pelas
marcas deixadas pelo
sol.

Trintona gostosa, peito XXL,
boca gulosa, oral natural,
69 butão de rosa,
massagens com acessórios.
24 horas

920 280 772

.

913 841 798
913 154 077

Menina só
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

Um homem escocês de 43 anos, que travou
uma longa e difícil batalha contra o novo
coronavírus, chegando a estar em coma
durante três semanas, venceu a doença. Ao
acordar do coma recebeu as piores notícias
que poderia imaginar: a sua família tinha
morrido devido à Covid-19. Agora, o homem quer que a sua história sirva de
exemplo para aqueles que desvalorizam a

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

913 948 370
1.ª VEZ

Africana, 23 anos,
venha desfrutar dessa
pretinha quente, iniciante acabadinha de
chegar, apertadinha,
oral-guloso, 69, faço
deslocações

912 860 460

seriedade de pandemia.
Scott Miller, de Edinburgo, vivia com a
mãe, de 76 anos e com o padrasto, de 69
anos, nenhum dos dois sobreviveu à pandemia do novo coronavírus. A mãe de Scott
sofreu uma queda a 21 de março e foi por
acaso que, no hospital, fez o teste e acusou
positivo para o novo coronavírus. A mulher
estaria assintomática.

S

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

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

C
m

SEXTA, 7 AGOSTO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Barcelos

Câmara volta a perder batalha judicial
contra a alta tensão

DR

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) manteve o indeferimento
da providência cautelar interposta pelo Município de Barcelos para
travar a construção de uma linha de muito alta tensão no concelho,
segundo acórdão a que a Lusa ontem teve acesso.
No acórdão, datado de 2 de Julho, o STA decide não admitir o recurso,
considerando que o município não foi “persuasivo” nos argumentos
que usou para defender que o avanço da linha poderá conduzir a
prejuízos de difícil reparação.
Para o STA, os prejuízos supostamente advindos da construção da
linha, ligados à remoção de terras, à destruição de vegetação e de
solos e à produção de ruídos e de incómodos, “sempre seriam facilmente indemnizáveis”.
Quanto aos danos resultantes do funcionamento da linha, o STA
sublinha que o próprio município não os concretizou, dizendo que
não são traduzíveis em “factos concretos”, mas apenas em ”receios”
que considera “fundados”.
“Ora, é difícil argumentar melhor em prol do acórdão de que se recorre”, acrescenta o STA.
Interposta em Setembro de 2019, no Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga (TAFB), a providência cautelar pede o embargo de obra e a
abstenção de qualquer conduta ou operação material que se relacione com a construção da linha, bem como a suspensão da eficácia
da declaração de impacte ambiental e a suspensão da eficácia do
despacho que concedeu a licença de construção.

Casos do Dia

Vizela

Autarquia inaugura requalificação
do largo da Igreja de Tagilde

A Câmara Municipal de Vizela e a União de Freguesias de Tagilde e Vizela S. Paio vão inaugurar amanhã, pelas 11 horas,
as obras de requalificação do Largo da Igreja de Tagilde, que
fazem parte da área de reabilitação urbana daquela freguesia, integrada no PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana de Vizela.
A requalificação do Largo da Igreja de Tagilde visa a criação
de um espaço central único, afirmando este largo como o espaço central cívico da freguesia, tendo um impacto na sua
qualidade estética e na melhoria da imagem e atratividade
desta área urbana, dando assim, outra dignidade ao Padrão
do Tratado de Tagilde.
Pretende também a criação de espaços verdes para usufruto
da população, que permitam um maior desempenho das
funções ecológicas urbanas, assim como a promoção da infraestrutura urbana, através da conexão física e funcional
com as áreas envolventes. A intervenção integra: definição de
zonas da circulação pedonal e automóvel; eliminação de determinadas barreiras arquitetónicas que permitam uma
maior permeabilidade do espaço; e criação de espaços verdes
e de zonas de estadia.
De realçar que esta obra, inserida na inserida na Área de Reabilitação Urbana de Tagilde, faz parte do PARU –
Plano de Ação de Regeneração Urbana de Vizela,
que integra ainda um
conjunto de obras no centro urbano, como a Requalificação da Praça da
República e Jardim Manuel Faria, a requalificação da Av. Eng. Sá e Melo
e da Rua Dr. Abílio Torres.
Importa acrescentar que a
Câmara Municipal tem
apostado na promoção do
Tratado de Tagilde, inserida numa nova estratégia
global definida no Plano
Municipal de Turismo, potenciando o património
histórico e cultural local.

GNR apreendeu três máquinas de jogo
ilegal e identificou mulher em St. Tirso

Uma mulher de 41 anos foi identificada pelo crime de “exploração
de jogo ilegal” em Santo Tirso, Porto, revelou a GNR, que durante a
operação num estabelecimento de restauração e bebidas apreendeu três máquinas. Em comunicado, o Comando Territorial do Porto
da GNR esclarece que a mulher identificada explorava o estabelecimento onde decorreu a acção, após uma investigação iniciada com
base “em diversas denúncias” relativas a jogos ilegais “a dinheiro”.
“No âmbito de um inquérito pela suspeita de prática do crime de
exploração de jogo ilegal, os militares da Guarda realizaram uma
fiscalização a um estabelecimento de restauração e bebidas, onde
detetaram e apreenderam três máquinas de jogo ilegal”, descreve
aquela força policial.

Incêndio em prédio devoluto provoca um
morto e um ferido na Póvoa de Varzim

Um incêndio num edifício de habitação devoluto na Póvoa de Varzim, causou um morto e um ferido. Segundo a mesma fonte, as duas
vítimas, ambas do sexo masculino, seriam sem-abrigo, que pernoitavam no edifício desabitado, e que terão sido surpreendidos pelas
chamas.
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TAGILDE vê inauguradas amanhã as obras de requalificação do largo da igreja.

DE 06 A 12 DE AGOSTO
LOMAR - BRAGA

SARDINHA FRESCA .............................................3.98€/KG
ROBALO DE VIVEIRO 200 A 600GR.......................5.39€/KG

JUNTOS PELO MELHOR
E MAIS BARATO

FRANGO DO CAMPO C/MIÚDOS LUSITANO.........2.38€/KG
MELOA GÁLIA CAT: II...........................................0.89€/KG
FIAMBRE DA PÁ IZIDORO ....................................5.49€/KG

