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AquaLibri disponibiliza
COVID-19
conteúdo ainda este ano 52,668

MORTES

BIBLIOTECA DIGITAL DO CÁVADO já validou documentação e segue-se
o processo de digitalização. Daqui a três ou quatro meses estará disponível.

PORTUGAL

| Patrícia Sousa |

+ 131 NOVOS CASOS

4514

27110

LISBOA
E VALE DO
TEJO

764
ALENTEJO

DR

imagens no portal da CIM Cávado, através da plataforma DSpace. Aqui a CIM do Cávado conta
com a parceria da Universidade
do Minho, devido ao elevado
domínio já demonstrado na criação de repositórios a nível nacional e internacional.
O Município de Braga vai
adoptar como patrono, e que dá
também nome à biblioteca, Lúcio Craveiro da Silva. “Foi uma
figura que se destacou no ensino
superior, mas também na política cultural do concelho e é importante para que a comunidade
local saiba quem foi Lúcio Craveiro da Silva”, justificou.
Por exemplo, o Município de
Vila Verde também vai disponibilizar a obra de Álvaro da Costa
Machado Vilela.

lll
“A Biblioteca Digital do Cávado chama-se AquaLibri, porque
os municípios foram buscar o elemento água ao rio Cávado,
que liga os seis municípios. Por isso, o património documental
acaba por ser o caminho para a preservação da memória
e para a descoberta permanente da história local.”

Aida Alves
Directora Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

CASOS SUSPEITOS
457,462 (+1,206)

A Madeira não registou nas últimas 24 horas qualquer doente
infectado com Covid-19, havendo mais uma pessoa recuperada,
anunciou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).
O boletim epidemiológico do IASAÚDE relativo à situação desta
doença no arquipélago da Madeira realçando que houve “hoje
[ontem] um novo doente recuperado a reportar, somando-se
99 casos recuperados e reduzindo para 25 os casos de infecção
activos”.

CENTRO

Obra de Álvaro da Costa Machado Vilela será digitalizada para integrar a AquaLibri

38,364 (+147)

Portugal
Madeira continua
sem novas infecções

19049
NORTE

do a digitalização do material e
isso demora o seu tempo”, justificou a directora da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, referindo que o confinamento por causa da Covid-19 também “atrasou
todo o processo”.
Entretanto, já foram validados
“espólios documentais que são
patrimoniais e históricos”, sendo
agora digitalizados para memória futura e para terem consulta
livre.
“Os seis municípios fizeram a
selecção da documentação. Temos publicações em série, revistas, jornais do século XIX, cartazes, fotografias e postais”, contou Aida Alves, referindo que todo este espólio vai agora ser digitalizado para depois ser disponibilizado em texto integral e

RECUPERADOS

Casos Confirmados

CIM CÁVADO

Cada município da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Cávado já validou a documentação,
agora vai entrar em curso o processo de digitalização para “daqui a três ou quatro meses estar
disponível na Biblioteca Digital
do Cávado AquaLibri”, adiantou
a directora da Biblioteca Lúcio
Craveiro da Silva, em representação da Rede Intermunicipal de
Bibliotecas de Leitura Pública
do Cávado. “Trata-se de um projecto muito interessante e que no
futuro vai beneficiar muito a comunidade”, assegurou Aida Alves.
A Rede Intermunicipal de Bibliotecas de Leitura Pública do
Cávado está a desenvolver o
projecto ‘Biblioteca Digital do
Cávado’. Apresentada ao abrigo
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços (PADES), a Biblioteca Digital do
Cávado tem um custo inicial de
implementação na ordem dos 30
mil euros, sendo comparticipado
em 50% pelo Ministério da Cultura/Direcção Geral do Livro,
Arquivos e Bibliotecas e 50%
pelos municípios da CIM do Cávado.
“Este projecto tem como objectivo a criação de uma plataforma digital de acesso aberto,
que integrará o património bibliográfico e documental da região constituído pelas colecções
dos Fundos Locais das seis bibliotecas municipais do Cávado
e por colecções particulares e arquivos familiares, associativos
ou outros, bem como recursos de
informação científica sobre a região, actualmente dispersos e
nem sempre acessíveis”, explicou a directora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Aida Alves.
“Estivemos a seleccionar o historial documental, a acautelar os
direitos autorais e a propriedade
intelectual de forma a ser acedi-

1,756 (+6)

929
ALGARVE

123

179

MADEIRA

AÇORES

19,930,117

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 135,040 NOVOS CASOS
EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
ÁFRICA DO SUL

731,855

12,809,554

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

5,168,026
3,018,286
2,214,137
887,536
553,188

165,276
100,667
44,466
14,931
10,210

2,362,667
823,326
635,393
179,183
138,410

18,015
8,318
8,944
2,300
539

Mundo
Angola bate recorde de infecções em 24 horas
Angola registou um número recorde de infecções por Covid-19 nas últimas
24 horas, com 100 novos casos, e mais cinco mortes. As cinco mortes, que
se verificaram “em decorrência de quadros descompensados de comorbilidades”, foram de doentes com 59, 65, 64, 71 e 82 anos, de sexo masculino.
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+ notas
“Portugal vale sempre a
pena, tantas são as boas
surpresas que se vão
encontrando. Um país
seguro e bonito, sempre. “
(Viseu)
“Viagem longa, mas
francamente interessante
e bonita. Magnífico
cenário com praia fluvial.
Onde podemos encontrar
isto senão no interior de
Portugal?”
(Góis)
DR

José Mendes no final do ‘Portugal Diagonal’ em Sagres: “O país é bonito, muito autêntico e genuíno”

“A ideia de um interior atrasado
é completamente falsa”

lll
“Mais importante que
os destinos foi a viagem em
si, foi o observar o território
e as suas pessoas, foi o
também tomar o pulso ao
país, às pessoas e procurar
perceber quais são as suas
expectativas.”

JOSÉ MENDES, secretário de Estado do Planeamento, juntou mais mil quilómetros ao seu currículo
de ciclista. Com ‘Portugal Diagonal’, o governante bracarense quis provar que há um interior “seguro,
inescapável e autêntico”.
POLÍTICA
| José Paulo Silva |

Mil quilómetros percorridos em
cima da bicicleta, de Bragança a
Sagres, permitiram ao secretário
de Estado do Planeamento, José
Mendes, concluir que há um interior de Portugal “seguro, inescapável e autêntico”. Como muitos outros portugueses, o bracarense que no Governo anterior
assumiu funções nas áreas do
Ambiente e da Mobilidade, decidiu passar alguns dias de férias
‘cá dentro’. Sozinho, percorreu
um ‘Portugal Diagonal’ durante
dez dias, entre 24 de Julho a 2 de
Agosto.
Ao Correio do Minho, o governante declarou que a estes “mil
quilómetros da minha vida” permitiram constatar que “a ideia
de um interior atrasado é completamente falsa”.
Quando iniciou, em terras
transmontanas, esta Volta a Portugal pelo interior tinha como
propósito “desfazer esse mito”.
No final da ‘meta’ de Sagres,
considerou que a missão foi

cumprida.
“No interior as coisas funcionam bem. Há serviços e infraestruturas. Está lá tudo. Nos aglomerados urbanos do interior
consegue-se melhor qualidade
de vida do que no litoral”, assegura.
Se assim é, por que sofre o interior de desertificação humana?
A resposta do governante-ciclista é imediata: por causa do emprego. Logo, “o trabalho que é
preciso fazer é fixar empresas no
interior, mas empresas com escala”, sobretudo industriais, mas
também dos sectores agrícola e
florestal.
Tudo o resto o interior, nomeadamente segurança, “um valor
absolutamente inestimável” que
José Mendes comprovou em dez
dias de viagem quase sempre sozinho, sem apoio e quase sempre
sem reservas para se alojar
O secretário de Estado do Plamento comprovou também, de
Bragança a Chaves, um interior
com “estradas seguras e bem sinalizadas”.
José Mendes está consciente

“O país é bonito, é
inescapável, vale a pena
visitar. É muito autêntico e
genuíno. As pessoas são
hospitaleiras e sabem
receber.”
(Sagres)

José Mendes
Secretário de Estado
do Planeamento

DR

Parte da aventura entre Bragança e Sagres cumpriu-se na mítica Estrada Nacional 2

que este desafio de reindustrialização do interior encerra mais
dificuldades do que o seu ‘Portugal Diagonal’, cumprido sem
grandes sobressaltos numa dezena de dias.
José Mendes assegura que
‘Portugal Diagonal’ permitiu-lhe
desfazer “o mito do grande défice do Portugal interior”. Pelo
contrário, “o interior tem uma
proposta de valor incalculável”,
assim recupere da “retirada do
emprego” que sofreu nas últimas
décadas.
Na aventura ciclista que cumpriu com o país ainda a sofrer os
efeitos da crise pandémica provocada pela Covid-19, o secretário de Estado do Planeamento
diz ter encontrado “confiança e
optimismo na cara das pessoas”
num interior “com valor e equilíbrio”.
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Para balizar os financiamentos comunitários

De volta ao gabinete
com Plano de Recuperação

DR

Volta de Bragança e Sagres feita quase sempre a solo

“Mais do que férias,
foi uma aprendizagem”

De regresso ao gabinete, o secretário de Estado do Planeamento tem como grande missão
para os próximos meses colaborar na elaboração no Plano
de Recuperação Económica e
Social, a partir da proposta elaborada por António Costa Silva
e colocada em debate público.
“Teremos de entregar um primeiro draft em Bruxelas em
Outubro. Por isso estamos já a
trabalhar este mês e em Setembro”, adianta-nos José Mendes.
Já o Plano definitivo “deverá
ser apresentado em Abril do
próximo ano, aquando da apresentação do Plano Nacional de
Reformas, no âmbito do Semestre Europeu”.
Revela o secretário de Estado
do Planeamento que “nessa altura deveremos ter consolidados os programas de reformas e
investimentos e as metas e objetivos a cumprir para obter fi-

nanciamento, que incluirão a
correcção de desequilíbrios
macroeconómicos”.
O Plano de Recuperação Económica e Social balizará os financiamentos comunitários de
15,3 mil milhões a que Portugal
ten direito no âmbito do Fundo
de Recuperação, a que se somam 30 mil milhões ao Quadro
Financeiro Plurianual.
Durão Barroso, ex-presidente
da Comissão Europeia, afirmou
recentemente que Fundo de Recuperação aprovada para responder à crise na União Europeia chega quase a ser uma
“orgia financeira”, declaração
que José Mendes lamenta, considerando que parte de alguém
à procura de “querelas políticas” e “protagonismo” que já
não tem. “Bruxelas não passa
um cheque em branco. O dinheiro é dado à medida da execução dos projectos”, avisa.

JOSÉ MENDES procurou motivar também a utilização da bicicleta.
Aqui e além, alguns amigos foram-lhe fazendo companhia.
POLÍTICA
| José Paulo Silva |

“Motivar o uso da bicicleta” foi
outra das motivações que levou
o secretário de Estado do Planeamento a realizar o ‘Portugal
Diagonal’. Aqui e além, alguns
amigos fizeram-lhe companhia
numa aventura programada a solo. Em todos os sítios onde parou confessa ter tido um apoio e
acolhimento calorosos.
Quis também José Mendes,
com a publicitação desta sua
aventura nas redes sociais e em
vários órgãos de comunicação

social, relevar as vantagens de
“fazer férias em Portugal”, no
Portugal interior. Sobretudo neste momento inusitado em que as
deslocações para o exterior estão
ainda bastante limitadas e as
grandes concentrações nos tradicionais destinos litorais acarretarão riscos e contratempos.
À questão se esta viagem de
dez dias pelo ‘Portugal Diagonal’ foi, mais do que um período
de férias, uma aprendizagem para alguém com responsabilidades de Planeamento no actual
Governo, o bracarense, professor e investigador ligado à Uni-

versidade do Minho, confessa
que “na política estamos sempre
ao serviço, embora possamos ter
alguns dias de descanso”.
Com uma média de 100 quilómetros percorridos por dia no
‘Portugal Diagonal’, o descanso
de José Mendes terá sido apenas
mental, embora o gosto pelos
passeios de bicicleta não seja recente em José Mendes. Nos fins
de semana sem agenda governativa é muito frequente vê-lo
cumprir quilómetros a pedalar.
Uma paixão que cresceu com a
aventura do ‘Portugal Diagonal’.

DR

Depois do 'Portugal Diagonal', a preparação do Plano de Recuperação
Publicidade
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‘Chegou a farra’ à loja
Pingo Doce do Braga Parque

+ animação
A loja do Pingo Doce
do Braga Parque tem
horário alargado
(das 8 às 22 horas),
adaptado aos novos
hábitos.

A PARTIR DE HOJE, o grupo ‘Farra Minhota’ vai animar a loja do Pingo Doce do Braga Parque.
Todos os dias, das 11 às 12 horas, há festa. Para os dias 15 e 29 de Agosto estão agendados concertos.

Durante este mês
não vai faltar animação.

PINGO DOCE DO BRAGA PARQUE

Animação diária:
Todos os dias das 11
às 12 horas;

| Redacção |

Agosto é mês de festa na loja do
Pingo Doce do Braga Parque. A
partir de hoje, das 11 às 12 horas, o grupo ‘Farra Minhota’ vai
levar música e muita animação à
loja, estando ainda agendados
dois concertos, nos dias 15 e 29
de Agosto, às 16 horas. “Dentro
dos condicionalismos que todos
nós vivemos e respeitando as regras da Direcção Geral de Saúde
vamos ter muita animação na loja”, assegurou o director da loja
do Pingo Doce do Braga Parque,
Narciso Oliveira.
A “primeira preocupação” em
todas as decisões tomadas durante esta pandemia foi “sempre
a pensar nos clientes e funcionários”, defendeu Narciso Oliveira.
Entretanto, até final do mês de
Agosto, com a possibilidade de
se prolongar por Setembro, diariamente a loja terá animação e é
aqui que entra o grupo ‘Farra
Minhota’. “Esta também é uma
forma de dizer aos nossos clientes que é seguro vir às compras à
loja do Pingo Doce do Braga

Concertos:
Dias 15 e 29 de Agosto
às 16 horas.

DR

Director da loja do Pingo Doce do Braga Parque, Narciso Oliveira (à direita), com o artista bracarense Hugo Torres

Parque”, apelou o director, evidenciando aqui também o ‘dar a
mão’ ao sector da cultura, um
dos mais prejudicados com a
Covid-19. “Estamos a olhar para
este sector que passa por gran-

DR

Agora já é possível fazer a encomenda da carne por telefone

des dificuldades com o objectivo
de ajudar também a revitalizar
aos poucos”, referiu ainda Narciso Oliveira.
O grupo ‘Farra Minhota’, que
‘nasceu’ há pouco mais de um

lll
A loja do Pingo Doce do
Braga Parque disponibiliza
novos serviços. O cliente
pode ligar para a loja
e encomendar as compras
e depois tem duas opções:
ou levanta em loja
ou é entregue em casa.
Entretanto, nas duas áreas
onde o cliente perdia muito
tempo (talho e peixaria)
agora é possível fazer a
encomenda por telefone.
Quando estiver pronta
o cliente recebe mensagem
e pode ir à loja levantar
a carne e/ou peixe.

ano, acaba de editar o primeiro
disco ‘Chegou a Farra’.
“Resolvi dedicar-me a uma
vontade que tem muitos anos e
está a correr muito melhor do
que imaginava. Mesmo com a

Covid-19 não parámos e fomos
para estúdio gravar”, contou um
dos mentores do projecto, o cantor bracarense Hugo Torres, confidenciando que está “muito feliz”, porque se trata de “um
projecto bonito, para os minhotos e não só, carregado de Minho
com a sua gastronomia, os seus
cheiros e até aos seus bordados”.
Hugo Torres foi peremptório:
“queremos ser embaixadores da
região”.
Todos os dias, o grupo vai animar os clientes e funcionários da
loja com muita música, passatempos e oferta de brindes. “Vamos pôr as pessoas a cantar as
nossas músicas e ajudar à festa.
Vamos literalmente fazer a festa
nesta casa com história e que diz
muito a todos nós”, garantiu.

DR

Na peixaria também já pode encomendar e depois levantar o pedido sem ter de esperar
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Igualdade de Género é tema de inquérito
MUNICÍPIO de Braga lançou inquérito para aferir percepções e desenhar uma campanha de promoção da Igualdade de Género.
Acção surge no âmbito do projecto ‘DiverCidade Braga - Uma viagem Intercultural’.
PROJECTO DIVERCIDADE

lll
Tomar um café, enquanto
se partilham experiências
culturais muito diversas,
recontar estórias
sob a forma de biblioteca
humana, concertar
estratégias para fomentar
a igualdade de género,
integrar, criar
oportunidades, combater
preconceitos e estereótipos
são alguns dos objectivos.

| Patrícia Sousa |

Fomentar a construção de uma
sociedade mais igualitária e intercultural, promovendo a integração das diversas comunidades migrantes que habitam no
concelho de Braga é o propósito
do projecto ‘DiverCidade Braga
- Uma Viagem Intercultural’.
Neste sentido, o Município de
Braga desafia todos os nacionais
de países terceiros (migrantes),
residentes no concelho, a responderem a um inquérito, que
pretende apurar a sua percepção
sobre a temática da Igualdade de
Género.
“O projecto ‘DiverCidade Braga - Uma Viagem Intercultural
pretende unir todos numa missão conjunta para sensibilizar e
fomentar a construção de uma

DR

Projecto DiverCidade - Uma Viagem Intercultural’

sociedade mais justa, igualitária
e intercultural, promovendo a integração de cidadãos oriundos

de outros países e outras culturas”, pode ler-se na página dedicada ao projecto.

Um das actividades já desenvolvidas foi o 1.º Café Intercultural (on-line), que juntou nacionais de países terceiros e vários
mediadores municipais e interculturais, que teve como tema
‘Os efeitos da pandemia na em-

pregabilidade dos nacionais de
países terceiros (NPT´s)’. De
destacar que Sandra Araújo, CoCEO da Edit VAlue Apoio à
Gestão, abriu a sessão destacando os obstáculos e desafios à
empregabilidade no contexto social bracarense. De seguida, Rómulo Barreto e Saidatina Dias,
mediadores municipais e interculturais, partilharam as principais preocupações das comunidades migrantes da América do
Sul e os desafios na integração
no mercado de trabalho das comunidades migrantes de África.
Por isso, este projecto quer envolver a toda a sociedade, os
bracarenses e os que têm vindo a
eleger o concelho de Braga como novo local de residência, na
promoção da igualdade, da partilha de culturas e na promoção do
diálogo.
Publicidade
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Novo líder
do PSD Barcelos
quer conquistar
a Câmara
DR

Bruno Torres anunciou constituição de um Conselho Estratégico liderado por Xavier Barreto
Publicidade

NOVA liderança no PSD barcelense. Bruno Torres
ambiciosa a conquista da Câmara ao PS.
BARCELOS
| Redacção |

A conquista da Câmara Municipal de Barcelos e um maior número de freguesias com maioria
social democrata são objectivos
do novo presidente da comissão
concelhia do PSD, Bruno Torres,
que tomou posse no passado sábado.
“Os barcelenses poderão contar com um projecto ambicioso
para a próxima década que trará
desenvolvimento ao concelho e
nos recoloque na liderança do
crescimento económico e social
da região“, assegurou o novo líder do PSD barcelense numa cerimónia que contou com as presenças do vice-presidente do
partido, André Coelho Lima, do
presidente da ‘distrital’, Paulo
Cunha, do eurodeputado, José
Manuel Fernandes e do deputado Carlos Reis.
Sobre as últimas eleições internas em que venceu a lista liderada por Otília Castro, candidata
apoiada pelo ex-líder do PSD local, José Novais, considerou que
as mesmas foram “um marco a
nível nacional, nas quais votaram cerca de dois mil militantes,
o que é extraordinário, mesmo
vivendo num contexto de pandemia”.
Com as eleições autárquicas de
2021 no horizonte, Bruno Torres
garantiu a apresentação de um
projecto vencedor, com o objectivo de “conquistar para o PSD a
Câmara Municipal de Barcelos e
o máximo de juntas de freguesias”.
Para atingir esses objectivos,
prometeu “muito trabalho no
terreno“, enveredando por uma
política de proximidade, com

novos protagonistas no terreno,
novas metodologias de trabalho
e novas tecnologias na forma de
comunicar.
“Vamos desenvolver esta estratégia através do contacto com a
sociedade civil barcelense, com
visitas às empresas, instituições
de saúde, escolas, clubes e associações, concluindo com um
diagnóstico das necessidades do
concelho, apresentando as soluções concretas para cada problema”, precisou.
Na cerimónia de tomada de
posse da nova comissão política
de Barcelos, o eurodeputado José Manuel Fernandes defendeu
que o concelho “precisa de um
poder político que puxe por esta
região”.
Já Paulo Cunha, presidente da
‘distrital’ social democrata e
presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, disse que o PSD
não tem nada que o envergonhe
no seu passado, pelo trabalho
digno que trouxe ganhos à região, sendo que “o que estará em
causa nas próximas eleições são
as propostas apresentadas pelos
partidos e não o percurso do actual presidente”.
Acrescentou que “é importante
recolocar Barcelos nos radares
nacionais pelas boas práticas dos
seus habitantes e não por aspectos negativos”.
André Coelho Lima, por seu
lado, lembrou a importância de
ter Bruno Torres como líder do
PSD, já que “ser autarca de uma
freguesia é o primeiro patamar
da humildade, pois sabe a importância que tem resolver os
problemas para cada habitante”.
Bruno Torres é actualmente
presidente da Junta de Freguesia
de Galegos Santa Maria.
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SOPRO alerta: violência doméstica não tem férias
ASSOCIAÇÃO não governamental relembra contactos do Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. SOPRO avisa que
em tempo de férias as situações de violência familiar podem intensificar-se.
CÁVADO

| Redacção |

Em período de férias, altura em
que as famílias passam mais
tempo juntas, por vezes as situações de violência doméstica
intensificam-se. Neste quadro, a
SOPRO ONGD – Solidariedade
e Promoção e os municípios de
Amares, Terras de Bouro e Vila
Verde dinamizam o projedto
‘Chega Mais’, relembrando os
contactos do Gabinete de Apoio
à Vítima de Violência Domésti-

ca: 963 667 175 / 933 588 520 e
email: geral@sopro.org.pt.
A SOPRO alerta para a necessidade de redobrar a atenç ã o
neste período e mostrar disponibilidade para apoiar as vítimas,
para que sintam que realmente
não estão sozinhas. Para além o
Gabinete de Apoio à Vítima do
Projecto Chega Mais, pode-se
também, em caso de necessidade, recorrer-se aos seguintes
números em qualquer ponto do
país: Linha de Apoio a Vítimas
de Violê ncia Domé stica: 800

202 148; Linha SMS: 060; email
violencia.covid@cig.gov.pt; Linha de emergência social: 144
ou ainda, à GNR/PSP da área de
ocorrência da situaç ão de vitimação.
O projecto ‘Chega Mais’ tem
tem como finalidade proporcionar atendimento, apoio e reencaminhamento de vítimas de
violê ncia domé stica, actuando
numa lógica de trabalho em rede, por forma a dar respostas de
proximidade no apoio e intervenção multidisciplinar e espe-

cializada às vítimas.
“Por vezes, as vítimas estã o
mesmo ali, ao nosso lado, e nós
não as identificamos ou não as
queremos ver.
Mesmo estando de férias, todos podemos ser um agente de
saúde pública e de protecção para as vítimas de violê ncia doméstica”, reiteram os responsáveis da SOPRO.
Esta organização não governamental para o desenvolvimento
foi fundada, em 1996, por um
grupo de jovens alunos voluntá-

rios do Colégio La Salle, em
Barcelinhos.
Para além do projecto ‘Chega
Mais’, a SOPRO trabalha localmente em voluntariado de proximidade através do Banco de Manuais e Material Escolar.
A nível europeu, a SOPRO trabalha com o programa Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade.
Em Moçambique, desenvolve
o um programa de voluntariado,
concretamente na cidade da Beira.
Publicidade

PROMOÇÃO DE 23 DE JULHO A 12 DE AGOSTO

3,99€
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Autarcas de Vieira do Minho voltaram a reunir

Queijo Paiva
Amanteigado,
Apimentado
e Meio Gordo

Encontro mensal

Presidente da Câmara reúne
com juntas de freguesia
VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

Na última reunião mensal do presidente
da Câmara Municipal de Vieira do Minho
com os presidentes de Junta de Freguesia
do concelho, nos Paços do Concelho, estiveram em debate diversas matérias, com
destaque para a prevenção e combate de
incêndios florestais, a limpeza de valetas
e a recolha de lixos e a limpeza de contentores. No habitual encontro de autarcas,
esteve também em análise a cobertura do
concelho no que respeita às redes de distribuição de água ao domicílio, de gás natural e de fibra óptica.
Os planos de obras a executar nas fre-

guesias do concelho de Vieira do Minho
constaram também da ordem de trabalhos
do encontro onde, por outro lado, foi debatido o Programa Municipal de Voluntariado/ Vieira Vigia+.
O presidente da Câmara Municipal de
Veira do Minho, António Cardoso, aproveitou o encontro para dar nota da calendarização das visitas do executivo municipal às freguesias.
Nesta reunião foi apresentada aos presidentes de Junta de Freguesia a nova direcção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, presidida por Carlos Branco, que tomou posse em meados do mês de Julho
para o triénio 2020/2022.

2,59€
Panaché
Meteor
10x25cl

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha
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Novo vinho aponta estratégia para o futuro
SOLAR DAS BOUÇAS apresentou a Colheita Seleccionada para alguns clientes e também para os embaixadores da marca.
Proprietário António Ressurreição confirmou que este vinho “é já um vinho de ruptura dos vinhos verdes tradicionais”.
AMARES

| Redacção |

“O vinho tem o poder de encher
a alma de toda a verdade, de todo o saber e filosofia.”
in Jacques-Bénigne Bossuet
Tranquilo e seco. Com notas florais de rosa, aromas tropicais,
fruta de caroço e flor de laranjeira. Um ligeiro toque de maracujá
faz ainda a diferença. É tudo isso
que pode saborear ao beber o vinho Colheita Seleccionada do
Solar das Bouças, em Amares,
que foi apresentado a clientes e
aos embaixadores da marca.
Com uma “estratégia diferente”
para o futuro, o administrador
assumiu que este novo vinho “é
já um vinho de ruptura dos vinhos verdes tradicionais”. António Ressurreição quer “introduzir especialidades de pequenos
lotes de pequenas parcelas, subindo na cadeia de valor e de
qualidade”.
Associado à excelência dos vinhos verdes, o Solar das Bouças,
que remonta a meados do século
XVIII, foi adquirido pelo empresário António Ressurreição há
dois anos. “Quando se tem um
legado com uma história tão longa, aquilo que temos que fazer é
preservar e acrescentar valor.
Estou a tentar acrescentar pontos
à história do Solar das Bouças”,
confessou António Ressurreição, durante a apresentação
do novo vinho da marca.
Sendo um ponto incontornável
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António Ressurreição apresentou o novo vinho do Solar das Bouças

da Rota dos Vinhos Verdes e do
turismo minhoto, o Solar das
Bouças “era, há 30 anos, a par
do Palácio da Brejoeira, em
Monção, o vinho mais conhecido no mercado”, lembrou o empresário, referindo que os anteriores proprietários apostaram
numa estratégia comercial diferente, dando passos na exportação e deixando cair o mercado
nacional. “O que estamos a fazer
não é recuperar o mercado nacional e deixar cair o mercado
internacional. A nossa estratégia
é continuar a trabalhar e a privilegiar o mercado internacional,
mas queremos recuperar algum
do passado e prestígio que o so-

lar sempre teve nos vinhos”,
confirmou António Ressureição.
No Solar das Bouças há essencialmente dois vinhos: Loureiro
e Alvarinho. “Estamos a tentar
fazer diferente e a subir na cadeia de valor e de qualidade dos
nossos vinhos, tentando, em primeiro lugar, perceber o que temos aqui”, explicou.
A vinha, continuou António
Ressurreição, “tem muitas parcelas e o que acontece é que o
vinho de uma forma geral não
era vindimado nem vinificado
de forma separada”. O ano passado, começou-se já a vinificar
parcela a parcela para perceber o
que se tem. “Já verificamos que

de parcela para parcela há situações muito diversas e vinhos
com as mesmas castas que dão
características excepcionais”,
revelou. Perante esta realidade,
António Ressurreição deixou a
certeza: “vamos introduzir especialidades, pequenos lotes de pequenas parcelas que pela sua
qualidade possam merecer essa
diferenciação”.
A apresentação do novo vinho
da marca Solar das Bouças contou com a presença de vários
clientes e dos embaixadores da
marca: Carlos Carvalhal (treinador SC Braga), Artur Passos
(Caetano Auto) e Hugo Filipe
(Officina’ 38).

lll
“O Colheita Seleccionada é
um vinho que reúne as duas
castas mais aromáticas da
região. Tem 70% de Loureiro
e 30% de Alvarinho. É um
vinho seco e tranquilo.
Nota-se as notas florais do
Loureiro, essencialmente de
rosa, e os aromas tropicais e
de fruta de caroço (pêssego,
alperce) do Alvarinho. As
notas florais do Alvarinho,
essencialmente de flor de
laranjeira, são atenuadas
pelas notas florais do
loureiro, rosa. Nota-se ainda
o tropical com um ligeiro
toque de maracujá. Este
é um vinho que deve ser
bem apreciado em termos
de riqueza de aromas
e sabores.”

Fernando Moura
Enólogo
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Pousada de Guimarães
aguarda retoma de turistas

4.ª edição do Pergunta ao Tempo

Projecto educativo transforma-se
em Cápsula do Tempo em Guimarães
O projecto educativo que reúne desde 2016, a cada ano lectivo, todos os
alunos das turmas do 4.º ano do concelho de Guimarães, reinventou-se em
tempos de pandemia para evitar o encerramento precoce da sua 4.ª edição,
que se aproximava da fase final.
E assim, os esperados resultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do
Pergunta ao Tempo transformam-se na Cápsula do Tempo que irá permanecer
abrigada na Casa da Memória de Guimarães até à chegada do momento que
a dará a conhecer e explorar, com os testemunhos partilhados pelos alunos,
em variados formatos, durante a pandemia que atravessamos.
Fruto deste tempo interrompido, o projecto Pergunta ao Tempo não quis
deixar fugir o que o tempo (de agora) tem para nos dar e desafiou todos os
alunos do quarto ano do ensino básico dos 14 agrupamentos escolares de
Guimarães – que investigavam até então as histórias guardadas no tempo –
para que reflectissem sobre o tempo que estão a viver nos dias que atravessamos, envoltos no contexto da presente pandemia.
Assim, ao invés de colocarem questões ao tempo e as interpretarem, as
crianças são colocadas no centro da acção e passam a ser elas a contar ao
tempo, partilhando testemunhos sobre o período que atravessamos, que dita
um distanciamento físico que é também, inevitavelmente, um afastamento
das rotinas, mas também das relações que tínhamos estabelecidas.
E, deste modo, tem origem a Cápsula do Tempo, concretizando a sugestão do
serviço de Educação e Mediação Cultural d’A Oficina para que sejam elas, as
crianças, a contar ao tempo.

POUSADA do Mosteiro de Guimarães aguarda condições para retomar normal funcionamento. A garantia do presidente das Pousadas de Portugal.

Vizela
DR

Pousada do Mosteiro de Guimarães aguarda condições para retomar actividade

GUIMARÃES
| Redacção |

A vereadora do Turismo, Sofia
Ferreira, reuniu, na passada sexta-feira, com Castanheira Lopes,
presidente Executivo das Pousadas de Portugal, a propósito de
notícias recentes que aventam a
possibilidade da Pousada do
Mosteiro de Guimarães, vulgo
Pousada Santa Marinha da Costa, vir a encerrar portas, bem como de se registarem despedimentos e deslocação de trabalhadores para outras unidades
do Grupo, entretanto reabertas.
A reunião teve como objectivo
o apuramento da real situação e
das perspectivas futuras junto do
responsável máximo das Pousadas de Portugal, que prontamente acedeu a prestar esclarecimentos quanto à situação actual
e ao futuro da Pousada. Castanheira Lopes referiu que a Pousada do Mosteiro de Guimarães
é uma das quatro pousadas de referência do Grupo e que se encontra numa situação de suspensão de actividade, realidade que
se regista desde meados de Março. Segundo o Presidente Executivo das Pousadas de Portugal, o
Grupo não encara qualquer possibilidade de encerrar a unidade,
apesar da procura ter sido escassa, apontando como justificações o facto de se tratar de uma

unidade cujo perfil atrai, sobretudo estrangeiros, eventos sociais e corporativos. Este facto
torna a manutenção do seu funcionamento normal demasiado
oneroso.
As unidades que, entretanto,
reabriram são procuradas sobretudo por turistas nacionais e encontram-se localizadas, ou em
pequenas povoações (Terras de
Bouro), ou no litoral (Viana do
Castelo), ou próximas de espaços naturais de grande dimensão (Caniçada – Gerês). No entanto, a Pousada do Mosteiro de
Guimarães permanece “comercialmente” aberta, uma vez que
é possível efetuar reservas. No
caso de as reservas atingirem
uma percentagem de ocupação
de cerca de 25%, a unidade é
reaberta.
Este mê̂s, a Pousada voltará́ a
funcionar durante quatro dias
para acolher reservas relacionadas com a realização de um congresso mé́dico que se realizará
em Guimarães.
Em relação aos funcionários

Castanheira Lopes garantiu que
todos estão a receber os seus
vencimentos na íntegra, que o
Grupo já não está em lay-off e
que, neste momento, não aderiu
ao regime de retoma progressiva
da actividade criado pelo Governo. Nos termos do Acordo de
Empresa e do Código do Trabalho, os trabalhadores estão a ser
abordados individualmente no
sentido de aceitarem, temporariamente, prestar serviço em unidades geograficamente próximas, como Viana do Castelo e o
Porto, estando afastado um cenário de despedimentos. O Grupo aguarda e espera que sejam
restabelecidas as condições para
que todos os trabalhadores possam voltar a exercer funções em
Guimarães.
A vereadora do Turismo, pese
embora manifestar compreensão
face aos argumentos expendidos, apelou ao responsável no
sentido da rápida reabertura da
Pousada do Mosteiro de Guimarães e da manutenção dos postos
de trabalho.
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O Grupo aguarda e espera que sejam restabelecidas as
condições para que todos os trabalhadores possam voltar a
exercer funções em Guimarães. A vereadora do Turismo apelou
ao responsável no sentido da rápida reabertura da Pousada
do Mosteiro de Guimarães.

Câmara assinala Dia Internacional
da Juventude com descontos e borlas
O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de Agosto, por resolução da
Assembleia Geral da ONU em 1999. Para assinalar este dia, e no seguimento
dos objectivos definidos no Plano Estratégico para a Juventude - Juventude
em Acção, a Câmara Municipal Vizela e outras entidades locais privadas
associaram-se à iniciativa Descontos e Borlas, do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ), que vai decorrer de hoje a 16 de agosto,
proporcionando descontos e borlas aos jovens entre os 12 e os 29 anos.·
Os locais onde os jovens podem beneficiar de descontos e borlas são o Fórum
Vizela Cinemas (dia 12 de Agosto em todas as sessões de cinema: na compra
de 1 bilhete normal oferta do 2.º para ser gasto na hora ou desconto de 50%
do valor do bilhete normal); Joana Foto (20 % desconto em sessões
fotográficas); Padel Nation; Clube Nutrição Vizela Fitness ; Vizela Fitness e
Vizela Fitness Store.

§Famalicão
Partido Socialista de Famalicão

PS congratula-se com serviços
essenciais de tranportes públicos
Os vereadores do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovaram, na
última reunião do Executivo Municipal, os despachos que impõem serviços
essenciais de transporte públicos. De acordo com Nuno Sá, são "despachos e
decisões que vêm na sequência da intervenção da vereação do PS na anterior
reunião da Câmara Municipal".
A dificuldade sentida diariamente pelos famalicenses nos serviços de
transportes públicos foi levantada, publicamente, a 25 de Junho pelo PS de
Famalicão, tendo originado uma primeira reacção do presidente da Câmara,
Paulo Cunha, que remeteu a responsabilidade da resolução deste problema
para o Governo.
Contrariando o sentido de desresponsabilização de Paulo Cunha para
encontrar uma solução para um problema real que afecta os famalicenses, e
no seguimento do reclamado pelos vereadores do PS os despachos aprovados
constituem um revés na posição inicial do presidente da Câmara Municipal e
vão ao encontro das pretensões socialistas.
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Jovens vigilantes abraçam
natureza no EcoVoluntariado do Vez

PROGRAMA ECOVOLUNTARIADO DO VEZ lança o repto aos jovens, entre os 18 e aos 30 anos, para que participem activamente
nesta iniciativa de vigilância e limpeza das florestas.
ARCOS DE VALDEVEZ

custo no valor de 12 euros€/dia;
eguro de acidentes pessoais; certificado de participação atestando as competências adquiridas;
formação geral sobre voluntariado e específica sobre as actividades a desenvolver; oportunidades de aprendizagem em diversas áreas e contacto com a natureza; e no final uma descida do
rio em canoa.

| Redacção |

Chama-se EcoVoluntariado do
Vez e visa sensibilizar os jovens
para a Natureza e Florestas.
A iniciativa é do Município de
Arcos de Valdevez, em parceria
com o Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ),
que promove um programa direccionado para jovens com idades compreendidas entre os 18 e
os 30 anos, que decorrerá entre 17 de Agosto a 2 de Setembro de 2020, e pretende promover a cidadania ambiental e o
voluntariado jovem, que representa hoje, um dos instrumentos
básicos de participação eficaz na
solução dos problemas que afetam o ambiente.
O programa EcoVoluntariado
do Vez engloba três acções: limpeza e controlo de espécies invasoras; vigilância da natureza de
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O objectivo do programa é promover a cidadania ambiental e o voluntarido jovem

bicicleta; vigilância da floresta.
Assim, o município arcuense
lança o desafio aos jovens, entre

18 e 30 anos, para ‘“agarrar a
oportunidade de fazeres a diferença e cuidares do nosso bem

mais precioso: a Natureza”.
Os jovens participantes neste
projecto terão acesso a ajudas de
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Chama-se EcoVoluntariado
do Vez e visa sensibilizar
os jovens para a Natureza
e Florestas. A iniciativa é
do Município de Arcos de
Valdevez, em parceria com
o Instituto Português do
Desporto e Juventude, que
promove um programa
direccionado para jovens.

Município avança com obras nas freguesias do concelho

Ponte de Lima adjudica obras nas freguesias
PONTE DE LIMA
| Redacção |

No âmbito da política de reorganização urbanística que o Município de Ponte de Lima tem vindo a levar a cabo em zonas centrais das freguesias com espaços
de cariz colectivo e social degradados ou urbanisticamente mal
definidos, a autarquia aprovou
na última reunião, adjudicação
da segunda fase da ‘Reabilitação
do Centro Cívico de Fontão’,
num valor que ascende a 300 mil
euros.
A empreitada incide no espaço
compreendido entre a Rua de
Nossa Senhora dos Remédios e
o Largo de Fontão, pretendendose desta forma oferecer dignidade ao espaço.
A intervenção vai requalificar
as vias e o entroncamento que
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Município de Ponte de Lima investe em obras nas freguesias com vista à reorganização urbanística e valorização do espaço público

servem esta área, prevendo a
criação de passeios e baias de
estacionamento, a eliminação

das barreiras arquitectónicas,
promovendo a acessibilidade a
pessoas com mobilidade condi-

cionada.
A autarquia adjudicou ainda
outra empreitada de requalifica-

ção da área envolvente à igreja e
Centro Social e Paroquial da
Correlhã, pelo valor de cerca de
580 mil euros.
Esta empreitada visa valorizar
o espaço público na área envolvente à Igreja e ao Centro Social
e Paroquial da Correlhã, articulando o espaço, com as necessidades da população.
Ao abrigo da política de modernização urbana, a Câmara
Municpal de Ponte de Lima pretende requalificar as vias que
circundam a Igreja, prevendo o
seu alargamento e a criação de
passeios, bem como a eliminação das barreiras arquitectónicas, promovendo a acessibilidade a pessoas com mobilidade
condicionada. O projecto prevê
ainda a criação de dois parques
de estacionamento, com 120 lugares.
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Territórios de fronteira querem
a sua especificidade reconhecida
AECT RIO MINHO tem nova direcção, mas o modelo de cooperação é para manter e para aprofundar
com projectos que atestem a especificidade deste território de fronteira.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Teresa Marques Costa |

O reconhecimento da realidade e
da especificidade do território de
fronteira banhado pelo Rio Minho é a grande prioridade do
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) do
Rio Minho que passa a ser dirigido pelo presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira.
O até agora vice-director está
empenhado em manter o modelo
de direcção colegial que caracteriza o AECT Rio Minho, desde a
sua criação, há dois anos e que
abarca um total de 26 concelhos: dez da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho
e 16 concelhos da província galega de Pontevedra.
Fernando Nogueira, que assume a direcção por dois anos,
com eleições autárquicas pelo
meio, está empenhado num trabalho de continuidade, mas sobretudo em dar atenção às realidades e vontades das populações
e dos parceiros deste agrupamento. “Queremos continuar e
reforçar a cooperação com todos
os municípios” afirma o director
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Fernando Nogueira assume a direcção do AECT do Rio Minho

do AECT que reconhece que
existem municípios que têm
uma ligação mais estreita, fruto
da ligação histórica e geográfica,
mas que traça como objectivo
“envolver todos os municípios e
todos os cidadãos”.
Fernando Nogueira evidencia a
dinâmica deste território ligado

pelo Rio Minho e lembra que
não só é a fronteira mais habitada como a mais movimentada,
atribuindo a esta euro-região 50
por cento do relacionamento de
Portugal com Espanha. “Queremos aprofundar esta realidade e
queremos os dois governos português e espanhol - a olhar
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Os dois sócios principais do AECT são a CIM Alto Minho
e a Deputación de Pontevedra, que aglutinam 10 municípios
do Alto Minho, e 16 concelhos da Deputacion de Pontevedra,
abrangendo mais de três mil quilómetros quadrados
de território e 375.995 habitantes.

Com início às 21 horas

Cinema ao ar livre no terreiro anima
as noites de quinta-feira dos mais novos
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

Todas as quintas-feiras deste
mês de Agosto, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
projecta, no Terreiro, quatro das
películas infantis mais conhecidas em todo o mundo e que fazem as delícias dos mais pequenos.
Com filmes que transmitem
valores como a amizade, a honestidade, a solidariedade ou o

respeito pela natureza, a Disney,
através das mais diversas personagens, consegue emocionar o
público infantil e criar alguns
compromissos para o dia a dia.
Dando a oportunidade de ver ou
rever alguns dos filmes mais badalados para maiores de seis
anos, num ambiente de cinema,
mas ao ar livre, a autarquia cerveirense promove um programa
selectivo que vai de encontro ao
imaginário das crianças.
Com carácter gratuito, estas

sessões de cinema ao ar livre
com filmes da Disney arrancaram, na semana passada com o
"O Rei Leão", com lugares sentados limitados pelas regras da
Direção Geral da Saúde (DGS)
para espectáculos ao ar livre.
No dia 13, é a vez de ‘Frozen II
– O Reino do Gelo’, um fenómeno mundial, em que Elsa, Anna,
Kristoff, Olaf e Sven se aventuram na floresta encantada e nos
mares negros para lá de Arendelle, onde Elsa descobre não só a

para nós desta maneira” reforça
o dirigente do AECT. O que este
Agrupamento quer ver implementados são mecanismos para
compensar o “prejuízo de serem
territórios de fronteira” e exemplifica com o cartão de cidadão
transfronteiriço que permitirá ultrapassar alguns constrangimentos dos habitantes de um e do
outro lado do Rio Minho.
Outro objectivo da nova direcção do AECT tem que ver com
os fundos europeus como os do
programa INTERREG (POCTEP). “Temos uma percentagem
baixíssima desses fundos comunitários que têm de ser aplicados
nos territórios de fronteira, invertendo a distribuiçao de verbas” defende Fernando Nogueira. O AECT Rio Minho já tem
projectos delineados. Um deles na área da mobilidade - prevê a
instalação de pontos de bicicleta
nas três euro-cidades (Valença-Tui/Cerveira-Tomiño e Monção-Salvaterra do Miño) irá ser
concretizado a curto prazo,
avança o director, confirmando
que já existe financiamento. Outra questão importante é a sustentabilidade ambiental assente
na preservação do Rio Minho
como elo de união deste território. “Queremos estender a acção
a todos os municípios” reforça.

verdade sobre o seu passado,
mas também uma ameaça ao seu
reino.
A 20 de Agosto chega a aventura de uma vida com animação
espetacular, humor e emoção,
com ‘Toy Story 4’. Quando
Woody, Buzz e os seus amigos
se juntam a Bonnie numa viagem de carro com o seu novo
projecto artesanal, estão longe
de imaginar as loucas diabruras
que os irão lançar numa gigante
aventura repleta de novas e ines-

peradas personagens e um amigo de outrora.
Para encerrar esta programação
cinematográfica infantil, ‘Bora
Lá’, a 27 de Agosto, com a história dos irmãos elfos adolescentes, Ian e Barley Lightfoot, a ter
a oportunidade inesperada de
embarcar numa missão extraordinária a bordo de Guinevere, a
épica carrinha de Barley. Como
qualquer boa missão, a sua jornada fica marcada por feitiços,
mapas enigmáticos, obstáculos
impossíveis e descobertas inimagináveis.
Com início agendado para as
21 horas, as sessões de cinema
são projectadas numa tela colocada em pleno Terreiro de Vila
Nova de Cerveira, com os lugares sentados limitados às regras
da DGS.
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Casos do dia

INEM assegura que levou uma hora a
socorrer piloto após queda de avião no Gerês
INEM que tenha havido atrasos no socorro às duas vítimas do acidente no Gerês, acrescentando que o piloto português,
de 65 anos, estava “em paragem cardiorrespiratória” quando chegou ao local a equipa do INEM.
GERÊS

hospital de Braga.
O CODIS acrescentou que o
acidente vai ser investigado pelas autoridades espanholas, por
ter ocorrido em território espanhol. Entretanto, ainda no sábado, o Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a
abertura de um inquérito ao incêndio, no âmbito do qual ocorreu o acidente com a aeronave
portuguesa que estava a combater as chamas e que causou a
morte do piloto.

| Redacção/lusa |

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assegurou ontem que o primeiro helicóptero mobilizado para o socorro aos pilotos do ‘Canadair’
que caiu no sábado, quando
combatia o fogo que lavra no
Parque Nacional da Peneda-Gerês, chegou ao local cerca de
uma hora depois do alerta.
“Recebemos às 11.25 horas o
alerta para o acidente [da queda
do ‘Canadair’]. Às 12.28 horas,
chegou ao local o primeiro helicóptero do INEM mobilizado
para o acidente. Aterrou a 300
metros do acidente porque não
foi possível aterrar mais perto.
Às 12.43 horas, a equipa do
INEM, que fez o resto do percurso a pé, estava junto da vítima a prestar-lhe socorro”, disse
à agência Lusa fonte oficial do
INEM.
O Instituto rejeitou assim que
tenha havido atrasos no socorro
às duas vítimas do acidente e a
fonte contactada pela Lusa

DR

INEM assegura que levou uma hora a socorrer piloto após queda de avião no Gerês

acrescentou que o piloto português, de 65 anos, estava “em paragem cardiorrespiratória” quando chegou ao local a equipa do
INEM, que fez manobras de suporte básico de vida “sem conseguir reverter a paragem”.
O primeiro Comandante Ope-

racional Distrital de Viana do
Castelo disse no sábado, em declarações aos jornalistas no posto de comando instalado na freguesia de Lindoso, concelho de
Ponte da Barca, que o acidente
do ‘Canadair’ foi detectado
“quase simultaneamente” à des-

Apreensões por tráfico de droga
e condução sob efeito de álcool
GNR

| Redacção |

Apreensões de 29 doses de haxixe e duas doses de cannabis foram algumas das operações que
a Guarda Nacional Republicana
realizou, este fim-de-semana,
um conjunto de operações que
visaram a prevenção e combate
à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras.
Em matéria de detenções, registaram-se 41 detidos em flagrante delito, destacando-se 25
por condução sob o efeito do álcool; 10 por condução sem habilitação legal; 4 por resistência e

lll
Apreensões de 29 doses
de haxixe e duas doses de
cannabis foram algumas
das operações que a GNR
realizou, este fim-desemana, um conjunto de
operações que visaram a
prevenção e combate à
criminalidade violenta.
coação;
um por desobediência; um por
tráfico de estupefaciente.
No que se refere ao trânsito, a
GNR registou 58 por condução

com taxa de álcool no sangue
superior ao permitido por lei; 32
por falta de inspecção periódica
obrigatória; 23 por falta de iluminação e sinalização; e2 por
falta ou incorreta utilização do
cinto de segurança e/ou sistema
de retenção para crianças; 18 por
falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;16 relacionadas com tacógrafos; 14 por
uso indevido do telemóvel no
exercício da condução.
Quanto à sinistralidade, a
Guarda Nacional Republicana
registou 32 acidentes nas estradas nacionais que resultaram em
12 feridos leves.

colagem do helicóptero de reconhecimento”.
“Foi detetado de imediato”, informou Marco Domingues,
adiantando que o co-piloto, de
nacionalidade espanhola, que
sofreu ferimentos graves, foi
transportado por via aérea para o

lll
O Instituto rejeitou que
tenha havido atrasos no
socorro às duas vítimas do
acidente e acrescentou que
o piloto português, de 65
anos, estava “em paragem
cardiorrespiratória” quando
chegou ao local a equipa do
INEM.

§acidente
Declarações do Hospital de Braga

Co-piloto ferido no acidente do 'Canadair'
“estável e fora de perigo”

O co-piloto do avião ‘Canadair’ que caiu no sábado enquanto combatia o
incêndio que lavra em Portugal e Espanha, na zona do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, está hoje “estável e fora de perigo”, revelou fonte do hospital de
Braga.
O homem, de 39 anos e nacionalidade espanhola, sofreu ferimentos graves,
está desde sábado internado no Hospital de Braga e encontra-se “estabilizado
e fora de perigo”, indicou à agência Lusa fonte oficial daquela unidade de
saúde.
O acidente com o avião que combatia um incêndio no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, em Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana
do Castelo, vitimou no sábado o piloto, de nacionalidade portuguesa e 65
anos.
Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), quando o
primeiro helicóptero mobilizado para o socorro aos pilotos do ‘Canadair’
chegou ao local, cerca de uma hora depois do alerta, o piloto português
estava “em paragem cardiorrespiratória”.
A equipa do INEM fez manobras de suporte básico de vida “sem conseguir
reverter a paragem”.
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CARVALHAL COMEÇA A DEFINIR QUEM
CONTA E QUEM TEM GUIA DE MARCHA

ÀS SAÍDAS já expectáveis de Paulinho, que rumará a Inglaterra, e de Fábio Martins, juntam-se os nomes de Bruno Wilson, Xadas
e Pedro Amador. O primeiro pode resultar em encaixe financeiro. Os outros serão emprestados. Alguns vão ainda ser avaliados.
SC BRAGA

+ Nico Gaitán

| Ricardo Anselmo |

O técnico Carlos Carvalhal já terá algumas ideias bem definidas
quanto à constituição do plantel
para 2020/2021. O núcleo duro
da equipa vai, obviamente, manter-se e, salvo propostas financeiramente irrecusáveis ou que
batam as respectivas cláusulas
de rescisão, a ideia passa por não
desfazer em demasia uma equipa que tem vindo a criar rotinas
ao longo dos anos.
A saída de Paulinho é praticamente uma inevitabilidade, com
destino a Inglaterra pelo valor da
cláusula de rescisão (30 milhões), Trincão também já não
mora em Braga e Fábio Martins,
após um período de empréstimo
em que saiu altamente valorizado de Famalicão, é para fazer
render a nível financeiro.
Na mesma linha de pensamento está o caso de Bruno Wilson,
que não terá grandes hipóteses
de se manter no plantel em face
do elevado número de defesascentrais ao dispor de Carvalhal
(Bruno Viana, Tormena, Raul
Silva, Rolando e David Carmo)
e que poderá tornar-se num bom
encaixe financeiro para os bracarenses em breve.
A SAD pondera vender, mas o
empréstimo poderá ser também
uma opção, tal como já acontePublicidade

geral@ecominho.pt
www.ecominho.pt

Os Clientes exigentes escolhem-nos...
• ENERGIAS RENOVÁVEIS
• AR CONDICIONADO • PICHELARIA
• VENTILAÇÃO • PISCINA • GÁS
• AQUECIMENTO CENTRAL • ASPIRAÇÃO CENTRAL
• REGA AUTOMATIZADA
• ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cabanelas - Vila Verde
tlf. 253 925 150/1• tlm. 934 915 748

SCB

Bruno Wilson não deverá fazer parte do plantel do SC Braga em 2020/21

ceu com Xadas, que está de saída, ao que tudo indica, rumo ao
Championship inglês, onde irá
continuar a rodar e a trabalhar
para ganhar experiência, sendo
que poderá também permitir
mostrar-se para assegurar uma
venda futura, numa situação que
também é repetida pelo jovem
Pedro Amador, que está também
muito perto de ver confirmado o
seu empréstimo.

§competições europeias
Liga Europa

Luís Castro e Nuno
Espírito Santo
em busca da glória
europeia
Começam já hoje a disputar-se os
quartos-de-final da Liga Europa,
com dois técnicos lusos ainda em
competição. Luís Castro, dos ucranianos do Shakhtar, e Nuno Espírito
Santo, no comando dos ingleses do
Wolverhampton. Os vencedores serão encontrados em eliminatórias
de apenas uma mão e todos os jogos serão disputados na Alemanha.
HOJE:
Inter-Leverkusen (20 horas)
Man. United-Copenhaga (20 horas)
AMANHÃ:
Shakhtar-Basileia (20 horas)
Wolverhampton-Sevilha (20 horas)

Liga dos Campeões

A partir de quarta
as emoções
da Champions
voltam a Portugal
Oito equipas discutem em Lisboa a
conquista de mais uma edição da
Champions. Frente-a-frente os italianos da Atalanta com os franceses
do PSG, os alemães do Bayern e do
Leipzig com os espanhóis do Barcelona e do Atlético, e os ingleses do
City com os franceses do Lyon.
QUARTA:
Atalanta-PSG (20 horas)
QUINTA:
Leipzig-Atl. Madrid (20 horas)
SEXTA:
Barcelona-Bayern (20 horas)
SÁBADO:
Manchester City-Lyon (20 horas).

O argentino Gaitán chegou
ontem à noite a Braga, desde Madrid, tendo optado,
por questões logísticas, por
fazer a viagem de carro.
O jogador realiza hoje os
indispensáveis exames
médicos, assinando
contrato logo depois.
O vínculo contratual com
os Guerreiros do Minho
será de um ano, com outro
de opção.
O anúncio oficial da
contratação de Nico Gaitán
poderá acontecer ainda
durante o dia de hoje, ou,
em último caso, amanhã,
terça-feira.

§SC Braga
Polémica
Nélson responde
a comentário de Alan
O antigo guarda-redes do Sporting,
que continua no clube leonino agora como treinador, recorreu à rede
social Twitter para responder a
Alan, director de relações institucionais do SC Braga, após este ter
referido numa entrevista que os
Guerreiros do Minho são agora o
terceiro grande, porque ficaram à
frente do Sporting na classificação
da I Liga
O treinador de guarda-redes leonino não gostou do comentário de
Alan e respondeu com uma ligeira
provocação, aludindo ao número
de troféus já conquistados pelo
Sporting ao longo dos anos: “Amigo Alan, ofereço-te uma visita
guiada ao Museu do Sporting. Um
abraço”, escreveu no Twitter
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Gil Vicente contrata lateral esquerdo
que foi apontado ao... Barcelona

EM JUNHO, o ‘Mundo Deportivo’ dava conta do alegado interesse do emblema ‘blaugrana’ em Souleymane Aw, defesa senegalês
de 21 anos que foi agora confirmado como reforço do Gil Vicente para as próximas três temporadas. Sexta cara nova em Barcelos.
GIL VICENTE FC

| Ricardo Anselmo |

Não são apenas as primeiras sete
letras que unem Barcelos e Barcelona. O nome do mais recente
reforço gilista esteve, não há
muito tempo, na órbita do gigante catalão, segundo informação
avançada, na altura, pelo diário
‘Mundo Deportivo’.
A verdade é que o Gil Vicente
assegurou o concurso do lateral
esquerdo Souleymane Aw, senegalês de 21 anos a quem se reconhece uma tremenda margem de
progressão, pese embora o mo-

deste currículo apresentado.
Os ‘galos’ confirmaram ontem
uma informação adiantada, há já
alguns dias, pelo Correio do Minho, que dava conta do acordo
fechado entre os responsáveis
gilistas e o atleta que participou
em duas das mais importantes
competições de selecções de
Sub-20: Mundial e Taça das Nações Africanas.
Souleymane chega a Barcelos
proveniente dos franceses do
Avenir Béziers, clube onde realizou um total de sete partidas em
2019/20, não esquecendo, claro,
que a prova também ficou pre-

cocemente afectada pela pandemia de Covid-19.
Antes, porém, o senegalês já
havia contado com uma experiência na Bélgica, ao serviço do
Roeselare, clube que representou por empréstimo dos também
belgas do Eupen. Os primeiros
passos no futebol, esses, foram
dados ainda no Senegal, na Academia Excellence Foot.
Souleymane Aw é a sexta caranova de um muito activo no
mercado Gil Vicente, depois dos
anúncios de Talocha, Tim Hall,
Antoine Léautey, Kanya Fujimoto e Boubacar Hanne.

GIL VICENTE

Souleymane Aw tem competências para poder fazer toda a ala esquerda do terreno
Publicidade
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Vitória mantém forte aposta na
juventude para reforçar plantel

VIMARANENSES preparam-se para anunciar a contratação de Lyle Foster, avançado de 19 anos
que pertence aos quadros do Mónaco. Operação deverá custar 1,5 milhões de euros aos cofres da SAD.
VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

Lyle Brent Foster, avançado sul-africano de 19 anos, está muito
perto de se tornar no próximo reforço do Vitória Sport Clube para a nova temporada.
O atleta natural de Soweto pertence aos quadros do Mónaco,
que na última época o emprestou
aos belgas do Cercle Brugge,
mas prepara-se agora para assinar um contrato de cinco épocas,
numa operação que deverá custar aos cofrer da SAD vimaranense uma verba a rondar o milhão e meio de euros.
Lyle Foster, internacional A pela África do Sul em três ocasiões, marcou um golo em 19
aparições no emblema belga, na
segunda metade de 2019/20,
tendo ainda participado em dois
jogos na I Liga francesa ao serviço do Mónaco.
O jogador deverá viajar para
Portugal no início desta semana,
a fim de realizar os habituais
exames médicos e assinar o contrato que confirma o acordo entre as partes.
A iminente confirmação da
chegada de Lyle Foster reforça o
padrão da aposta do Vitória SC

§breves
Mais um reforço à vista
Médio Tim Jabol pode
chegar a Guimarães
a custo zero

De acordo com notícias avançadas em França, o Vitória SC poderá receber mais um reforço para o meio-campo. Trata-se do
médio de 20 anos Tim Jabol-Folcarelli, com dupla nacionalidade
francesa e das Ilhas Martinica. O
jogador pertence aos quadros do
Rennes, mas terá recusado a proposta de renovação apresentada
e pode então chegar a Guimarães sem qualquer encargo decorrente da transferência para
o emblema vimaranense.

Moreirense
Mais reforços só depois
de definir situação de
quarteto no mercado

AS MONACO

Lyle Foster é internacional pela Selecção A da África do Sul e na última época jogou por empréstimo no Cercle Brugge

no reforço do plantel para a nova
temporada, com a juventude a
ser o elemento transversal a todos os sete ‘teenagers’ que estão,
para já, confirmados (ou muito
perto disso) para 2020/21.
Com Lyle Foster, a média de

idades dos reforços já anunciados, fixa-se nos 20 anos. De recordar que o Vitória Sport Clube
já comunicou as chegadas dos
seguintes atletas: os guarda-redes Matous Trmal e Nicolas Tié,
de 21 e 19 anos, respectivamen-

te, dos defesas-centrais Yann
Bisseck (19 anos) e Jonas Carls
(23 anos), do médio Jung-Min
Kim (20 anos) e do avançado
Noah Holm (19 anos), embora
este última deva começar pela
equipa de Sub-23.

O atraso na construção do plantel tem a ver directamente coma
demora em ver resolvida a situação de quatro elementos do
plantel, tidos como apetecíveis
do mercado de transferências: o
guarda-redes Pasinato, o lateralesquerdo Abdu Conté, o médio
Filipe Soares e o avançado goleador Fábio Abreu. O clube tem recebido algumas sondagens pelos
atletas, mas até ao momento nada de concreto chegou ao gabinete do presidente Vítor Magalhães. Kewin (gaurda-redes,
ex-Mirassol) e Yan (ala, ex-Palmeiras), estão confirmados em
2020/21, mas o Moreirense quer
ainda mais um guardião, um lateral-direito, dois centrais, um
ala e um ponta-de-lança.

Técnico de 46 anos passou os últimos anos ligado à formação dos vilacondenses

Luís Silva deixa juniores do Rio Ave e assume
comando dos Sub-23 do FC Famalicão
FC FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

O Futebol Clube de Famalicão
anunciou que Luís Silva, técnico
de 46 anos, será o novo treinador
da formação de Sub-23 dos famalicenses, sucedendo, assim, a
Vaz Pinto, que saiu após o cancelamento da prova por causa da
pandemia de Covid-19.
Luís Silva conta com um passado ligado à formação do Rio
Ave e, nas duas última temporadas, orientou a equipa de junio-

res do emblema vila-condense,
com resultados muito positivos.
“Estou muito entusiasmado para iniciar este desafio na minha
carreira. É inequívoco o desejo
do Futebol Clube de Famalicão
de consolidar um projecto assente na valorização de jovens jogadores e, como tal, sinto-me preparado para ajudar o clube a
cumprir esse objectivo”, referiu
o técnico que vai orientar a equipa que disputará pelo segundo
ano consecutivo a Liga Revelação, depois de uma época de es-

treia com resultados áquem das
expectativas - o FC Famalicão
terminou a fase regular no último lugar, com apenas três vitórias em 30 jogos e 21 pontos
amealhados.
Da equipa técnica de Luís Silva farão parte os técnicos-adjuntos Gonçalo Teixeira e José Martins, bem como o treinador de
guarda-redes João Leite.
A valorização de jovens atletas, com possibilidade de entrarem na equipa principal, é o
maior dos objectivos para 20/21.

DR

Luís Silva vai orientar equipa de Sub-23 que actuará na Liga Revelação pelo segundo ano
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Brian Marcano reforça
plantel do Arco de Baúlhe

MÉDIO DE 25 ANOS tem sangue brasileiro e venezuelano e assinou pelo Desportivo de Arco de Baúlhe
para a próxima temporada 2020/2021. Jogador foi formado no Caracas FC da Venezuela.
AF BRAGA

+ destaque

| Miguel Machado |

O Desportivo de Arco de Baúlhe
garantiu um reforço para a nova
época 2020/21 que promete agitar o futebol distrital da Associação de Futebol de Braga. Contratou o médio Brian Marcano,
de 25 anos, futebolista que chega proveniente do outro lado do
Atlântico.
“Brian tem sangue brasileiro e
venezuelano, o que resulta num
cocktail sul americano explosivo, futebolisticamente falando”,
escreveu o clube minhoto nas redes sociais do Facebook.
Brian Marcano foi formado no
Caracas FC (Venezuela), e com
passagens por Union Atletico
Falcon (Venezuela) e Nacional
Borbense (Brasil). Na primeira
aventura no futebol europeu,
Brian alimenta expectativas no
Arco de Baúlhe.
Este é o segundo reforço anunciado pelo clube depois da contratação de Isidro Leite, defesa

S. COSME

Formado no Caracas FC
(Venezuela) e com
passagens por Union
Atletico Falcon
(Venezuela) e Nacional
Borbense (Brasil), o médio
Brian Marcano atravessou
o Atlântico na busca do
sonho europeu, onde
promete agitar o futebol
distrital da AF Braga.

GD ARCO BAULHE

Brian Marcano, médio de 25 anos, assinou pelo Arco de Baúlhe

de 34 anos ex-Fermilense.
Do plantel da época passada, o
Arco de Baúlhe já renovou com
os seguintes atletas: Thiago Pinto (defesa), André Costa (médio), Eduardo Oliveira (defesa),
Filipe Gomes (defesa) e com o
capitão Zé Costa (médio).
Novo plantel do Arco, que será
treinado por Tiago Silva, começa assim a ganhar forma.

Clube anuncia primeiros dois reforços para a nova época e renovação do guardião Zé Luís

João Rocha e Xavier reforçam baliza do Vila Chã
PRÓ-NACIONAL

| Miguel Machado |

Um dia depois de ter anunciado
a continuidade da equipa-técnica, liderada pelo treinador Jó Faria, a direcção do União Desportiva de Vila Chã apresentou já os
primeiros três atletas do novo
plantel para a próxima temporada desportiva de 2020/21, onde
vai diputar o campeonato da
Pró-Nacional da Associação de
Futebol de Braga.
De uma assentada, o clube
apresentou os três guarda-redes
que vão ter a responsabilidade
de lutar pelo lugar na baliza. Renovou com Zé Luís, e garantiu
dois reforços: João Rocha e tam-

Dani, defesa esquerdo de 20 anos

Defesa ex-Ronfe

Dani é a segunda
contratação
do Desp. S. Cosme
O novo plantel do Desportivo
de São Cosme continua a ganhar forma para a próxima
temporada 2020/2021, e conta
com mais um reforço para a
equipa. Desta vez o emblema
famalicense anunciou a contratação do jovem Dani, um
defesa esquerdo de 20 anos,
que jogava no Desportivo de
Ronfe e salta agora para o São
Cosme, que vai disputar o
campeonato distrital da I Divisão da AF Braga.
É o segundo reforço do clube
depois de ter anunciado o
avançado João Alves, também
recrutado em Ronfe.
Em termos de renovações, o
Desportivo de São Cosme já
garantiu uma base importante
do grupo para a nova temporada. Na defesa renovou com os
centrais Carlos e com Tl.
No meio campo o clube renovou já com os jovens Ruizinho e Duarte e ainda com Ricardo.
Na linha de ataque renovou
com os atacantes Kevin, Filipinho e Tiaguinho (ex-júnior).

AF Braga

Rafael Coutinho
fica em Cepães
mais uma época
UD VILA CHÃ

Os três guarda-redes do Vila Chã para a próxima época já estão definidos: João Rocha, Xavier Novais e Zé Luís

bém Xavier, que chegam ambos
provenientes dos vizinhos do
Forjães Sport Clube.

“As primeiras peças do nosso
xadrez! O vosso sucesso é o nosso sucesso!” foi desta forma que

o União Desportiva de Vila Chã
deu as boas-vindas aos atletas na
sua página oficial do Facebook.

A preparar a próxima temporada, o emblema fafense do
Cepanense anunciou a renovação com mais um jogador do
grupo da época transacta.
Chegou a acordo para a continuidade do médio Rafel Coutinho, que vai assim estar às
ordens do treinador PH.
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“Braga já se tornou uma cidade
referência para o ténis nacional”

MISSÃO CUMPRIDA com organização de “alto nível” de dois torneios do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis.
Após uma semana intensa, João Mota, presidente do Clube de Ténis de Braga, revela a sua satisfação pelo feedback recebido.
TÉNIS

+ mais

| Redacção |

Foi uma semana que a direcção
do Clube de Ténis de Braga
(CTB) não esquecerá tão cedo.
Meteu ombros à realização de
dois torneios do calendário oficial da Federação Portuguesa de
Ténis (FPT), com uma organização de reconhecido de alto nível,
e teve num dos seus jogadores,
Rodrigo Fernandes, um dos expoentes máximos do Open Juvenil Sub-14 A.
“Foi, de facto, uma semana em
cheio. Claro que, no meio desta
pandemia, tivemos de compor o
calendário, mas quisemos pôr
esta juventude a praticar a sua
modalidade de eleição e a competir”, começou por analisar o
presidente do Clube de Ténis de
Braga, João Mota.
“Colaborámos com as instituições, a Direção Geral de Saúde
(DGS) e com o próprio Município de Braga que foram alertados para a realização destes torneios e conseguimos, no meio
disto tudo, ter uma afluência
muito grande de atletas”.
Recorde-se que no Open Juvenil de Sub-14, prova de nível A,
“competiram mais de 90 atletas,
vindos de 31 clubes de norte a
sul e 53 jogadores no Open de

Recorde-se que no Open
Juvenil de Sub-14, prova
de nível A, competiram
mais de 90 atletas, vindos
de 31 clubes de norte a
sul. Por sua vez, no Open
Braga Sub-12 e Sub-16,
prova do nível C, participaram e 53 jogadores.

CTB

João Mota, presidente do Clube de Ténis de Braga

Braga Sub-12 e Sub-16, uma
prova do nível C”, recorda.
“A nossa grande e principal
preocupação passou sempre pelo
cumprimento generalizado de
todas as regras que se impõem
neste tempo de pandemia, tanto

por parte dos pais, como dos jogadores e outros familiares que
os acompanharam. Não houve
espectadores, em si era quase tudo família, e o distanciamento
que implementámos permitiu
que praticassem a modalidade

em total segurança e que os torneios se tornassem um êxito”.
Para este êxito “também contribuiu muito a dedicação e empenho de todo o ‘staff’ do clube”.
O presidente do CTB confessa
que já recebeu ‘feed-back’ que

lhe deu conta da satisfação de
todos os que estiveram nos torneios, o que não o surpreende já
que “Braga começa a tornar-se
uma cidade muito importante
para o Ténis e isso tem o reconhecimento por parte do Município. Tivemos cá a presença da
vice-presidente Sameiro Araújo,
no dia da entrega dos prémios do
torneio mais importante, assim
como o presidente da Junta de
Freguesia de São Vitor, Ricardo
Silva, que nos honrou com a sua
presença no sábado”.
Isto quer dizer que o Ténis está
em pleno crescimento e numa
afirmação forte. “Pode praticarse a modalidade com toda a segurança no Clube de Ténis de
Braga, tanto os jovens como os
adultos”.

Elogios ao jovem atleta da casa que sagrou-se campeão do Open Juvenil Sub-14

O exemplo de Rodrigo Fernandes
Fazendo uma abordagem à vertente desportiva do Open Juvenil
de Braga - Sub 14, também aí há
motivos de forte orgulho por
parte do presidente João Mota,
com a vitória no quadro de singulares de Rodrigo Fernandes,
jogador do clube, ele que, para
além de um bom atleta, é um excelente estudante, o que constitui uma dupla satisfação para
quem está à frente do clube.
“Claro que nos enche de orgu-

lho ter atletas desse calibre. Não
só no campo desportivo mas
também na vida escolar. E isto
porque muitas pessoas pensam
que o Desporto os desvia dos estudos. Não é verdade! E o Rodrigo é uma prova que o Desporto o
ajuda na vida académica. Está
numa forma excelente, já tinha
disputado outras finais cá em
Braga, que perdeu, e está agora
com uma confiança invejável,
com uma postura impressionan-

te. Vou exagerar um pouco e dizer que o Rodrigo faz-me lembrar um bocado aquela postura
de Federer, muito calculista,
muito observador do seu adversário. Admira-me a sua postura e
também a postura dos pais que é
muito importante. Os pais dão o
apoio ao filho, não se ‘metem’
no jogo do filho, apreciam e disfrutam do seu desempenho, o
que é diferente de estar a incentivá-lo ou a provocá-lo”

CTB

A dupla campeã de pares masculinos Open Juvenil de Braga Sub-14
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CT Braga pede maior reconhecimento
das instituições pelo trabalho feito
RELAÇÃO COM O MUNICÍPIO. João Mota aproveitou a presença da vice-presidente da Câmara de Braga, Sameiro Araújo,
nos dias das finais da competição, para transmitir algumas preocupações e desejos do Clube de Ténis de Braga.
TÉNIS

uma situação que nos deixou um
pouco tristes”.
E João Mota esclarece totalmente. “É que nas várias candidaturas a fundos públicos, os
nossos projetos vêm sempre recusados por falta de verbas. Ficámos tristes. Temos feito muitas coisas, procedido a muitas
melhorias, com o esforço dos sócios, com o esforço das Escolas,
de muita gente. Mas não é justo
que um clube da terceira maior
cidade do país, um clube que é o
maior representativo do Ténis na
cidade, não tenha por parte das
instituições um olhar diferente
quando há concursos públicos a
que nos candidatámos exatamente a par de toda a gente. Mas
não revindicamos, não vamos
exigir nada que não seja igualdade de tratamento. Somos um clu-

| Redacção |

A vice-presidente do Município,
Sameiro Araújo, esteve presente
no Clube de Ténis de Braga, no
dia das finais, e constatou mais
um sucesso organizativo do clube de uma competição oficial e
do calendário da FPT. Recebida
por João Mota, foi visível uma
grande conversa entre os dois.
Questionámos o presidente se
essa conversa foi a altura de
transmitir algumas preocupações, alguns desejos próximos
do clube que dirige.
“Essencialmente, o que quis
mostrar à senhora vice-presidente - embora eu saiba que muitas
dessas coisas já são do seu conhecimento porque estamos a
falar com uma pessoa atenta ao
fenómeno desportivo e a tudo o
que se passa nas instituições da
cidade- foram as grandes capacidades que o clube tem e o esforço que faz, não só internamente
para os seus associados, como
também para a população em
geral. O clube não é só dos sócios. É também de Braga. Foi isso que eu quis mostrar. Porque o
clube não reivindica nada junto
da autarquia. O clube mostra o

DR

João Mota acredita que trabalho e resultados do CTB podem ser melhor reconhecidos

trabalho que está a ser feito e,
pura e simplesmente, pede o reconhecimento das instituições

pelo trabalho que é feito. A preocupação que nós apresentamos
foi uma única e que reporta a

lll
“Temos feito muitas coisas, procedido a muitas melhorias,
com o esforço dos sócios, com o esforço das Escolas, de muita
gente. Somos um clube com mais de 260 atletas filiados
na Federação Portuguesa de Ténis. Em Braga, qual é o clube
de ténis que tem números que se aproximem? Qual é o clube
que tem todos os seus treinadores devidamente formados
e reconhecidos pelo IPDJ?”, questiona o presidente do CTB.
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

§andebol

MARIA DA GRAÇA ANTUNES

Clube vimaranense prepara plantel sénior feminino

Xico Andebol anuncia pivôs Maria João e Sara Silva
A direcção do Xico Andebol anunciou
ontem mais duas atletas para a sua
estreante equipa sénior feminina.
Dando seguimento às atletas formadas no clube, garantiu a continuidade
das pivôs Maria João e Sara Silva.
As duas atletas juntam-se ao plantel
onde já estavam: Bárbara Sousa, Bruna Gonçalves e Beatriz Pereira (laterais), Juliana Peixoto e Beatriz Teixeira
(centrais), Emilia Oliveira, Margarida
Giesta, Sofia Oliveira e Ana Duarte
(pontas), Ana Filipa Sampaio e Jéssica Moreira (guarda-redes).

be com mais de 260 atletas filiados na Federação Portuguesa de
Ténis. Em Braga, qual é o clube
de ténis que tem números que se
aproximem? Qual é o clube que
tem todos os seus treinadores
devidamente formados e reconhecidos pelo IPDJ? Aliás, a
questão não se coloca só em relação a Braga mas a todo o país.
Porque há muito clube de ‘vão
de escada’”.
João Mota não escondia também, no final da tarde de sábado,
e aquando da entrega de prémios
do Open de Sub-12 e Sub-16,
onde marcou presença o presidente da Junta de Freguesia de
São Vitor, Ricardo Silva, toda a
sua satisfação por mais esta semana que constituiu uma página
interessante neste clube fundado
em 1978.

XICOANDEBOL

Xico Andebol renovou também com Maria e Sara

A família cumpre o doloroso dever de participar a todas
as pessoas de suas relações e amizade o falecimento
da Sr.ª MARIA DA GRAÇA ANTUNES, natural de Mondim
de Basto, residente na rua José António Cruz, S. Victor, Braga.
O seu funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 10,
às 15 horas na igreja de S. Victor.
Aproveitamos o ensejo para comunicar que será celebrada
Missa de 7.º dia por sua alma no próximo dia 14, às 18.30
horas.
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.
Braga, 10 de Agosto de 2020
A FAMÍLIA
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Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entregá-lo pessoalmente
nas nossas instalações. O texto deve ter cerca de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

House of Cards
AUTOR Michael Dobbs
EDITORA Jacarandá

Francis Urquhart conhece cada segredo no mundo da política - e está disposto a denunciar todos
os seus opositores para se tornar primeiro-ministro. Mattie Storin é uma jovem repórter política,
que se distingue pela sua determinação.
Ela enfrenta o maior desafio da sua vida quando se depara com uma escandalosa teia de intrigas
e corrupção financeira ao nível das altas esferas da governação.
Ela está decidida a revelar a verdade, mas tem de arriscar tudo para fazê-lo... Política, intriga e
paixão nos corredores do poder...
contaoleitor@correiodominho.pt

A

região do baixo Minho sempre
se caracterizou por uma população densa e dispersa, que se
ocupava do cultivo das terras, muito divididas, mas totalmente aproveitadas, delas
dependia a sobrevivência de muitas famílias, nos meados do seculo passado. Estes
trabalhos quase todos de dureza considerável, aliados à criação de gado, ocupavam o agricultor durante todo o ano e a
qualquer hora do dia, seguindo-se o ciclo
das culturas tradicionais, para os quais, os
braços familiares não chegavam sobretudo em tempo de colheitas, essa dificuldade, levaram os agricultores a recorrerem
com frequência aos trabalhos de interajuda das povoações.
Havia um espaço da inteira responsabilidade da dona da casa, esfera de ação totalmente feminina, nas limpezas, lavagem
da roupa, alimentação da família e animais, bem como todos os afazeres e obrigações relacionados com a maternidade e
os trabalhos tais como; fiar, tecer cozer,
nos serões das longas noites de inverno.
Foi neste clima de afazeres que o João
iniciou a sua vida de criado, aos oito anos
na casa de um agricultor, não será necessário dizer que sofreu muito com o desapego da sua família, estávamos nos finais
da década cinquenta, nesse tempo não se
lutava pelo bem-estar, mas apenas pela
sobrevivência. O agricultor tinha filhos
pequenos os quais, o João também tinha
de cuidar, quando levava o gado para o
campo ou monte, levava também um dos
filhos do agricultor e a saca da escola,
mas raramente tinha tempo para fazer os
deveres de casa ou estudar, era à noite à
luz da candeia que estudava, antes de rezarem o terço. A escola era de manhã,
mas a azáfama da casa não permitia que
fosse à escola todos os dias, a professora
avisou, que estava em risco a sua passa-
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Criado... não aceita
mau destino
Texto Félix dias Soares

gem para a terceira classe.
A observação da professora levou-o a
dizer aos patrões que não podia faltar
mais à escola, para não perder o ano, mas
de pouco serviu, argumentaram que já sabia o necessário para a vida, que era saber
ler. Tinha direito de ir à casa de seus pais
ao Domingo ao fim da tarde, e brincava
com os seus irmãos como um menino que
era, mas nunca ousando falar aos pais, das
faltas escolares nem das saudades que tinha da família. Era um menino robusto e
desenvolvido para a sua idade, o suficiente para elaborar um plano para deixar
aquela casa. Juntou aos poucos a sua pouca roupa meteu-a num saco e preparou a
fuga, escondeu o saco com as suas coisas
junto ao portal e na hora de cesta, partia
direção a casa de seus pais, na dúvida, se
não seria obrigado a voltar. Em casa foi
bem acolhido e ficou muito feliz por não
ser obrigado a voltar, mesmo quando o

agricultor foi a sua casa pedir que voltase. Esta era a sua primeira lição de vida,
com oito anos, já tinha sido privado da
sua família e do carinho dos seus pais. O
João nunca conseguiu retirar esse espinho
do peito, que ainda hoje o magoa, era apenas uma criança que necessitava de proteção e afeto.
Voltou a ser bom aluno e depois da quarta classe, aos onze anos voltou a ir servir,
por não ter idade para trabalhar, nem haver possibilidade de estudar, devido à falta de meios da sua família, consequência,
de uma família numerosa. Mas agora o
João era mais crescido, a família de agricultores era uma casa, onde estavam bem
vincadas as vivências de uma família tradicional de bons costumes, onde a educação e o respeito eram referências. Com a
sua humildade e boa educação, o João depressa conquistou a simpatia e estima que
todos tinham por si, sendo considerado
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como membro daquela família, nesta casa
formou o seu carater, aqui lançou os alicerces do seu destino, que muitas vezes
contrariou por força das circunstâncias,
tornando bom, um mau destino.
Estas são as paginas mais sombrias do
seu passado, fazem parte de um capitulo
da sua vida, longinco, mas bem presente.
Não é comum hoje, ouvir histórias do
passado, porque os jovens não querem
ouvir, ficam nervosos sem paciência, talvez com medo de perder todas as regalias
e privilégios que tem. Mas é com o passado que podemos emendar o presente e
preparar um faturo melhor. Esta historia é
a historia de muitos meninos e meninas
que tiveram o mesmo berço, filhos de um
País onde as desigualdades se acentuam
cada vez mais e o futuro cada vez mais incerto.
O João fiz o seu caminho como criado
até ao primeiro emprego e aos catorze
anos, já cotizava para a segurança social,
aos dezasseis, trabalhava e estudava à
noite, iniciava o trajeto, que o levou a um
patamar social de relevo. O João nunca
esqueceu as suas modestas origens, a sua
vinda à aldeia faz sentido. Aqui as razões
de viver, prendem-se ao essencial e aquilo
que é indispensável para se ser feliz.
Os nossos políticos homenageiam e
condecoram muita gente, muitos de idoneidade e posição social duvidosa, como
se tem vindo a revelar, que só tem um mérito, fazer parte do círculo fechado dos
privilegiados deste País. Para quando; homenagear e condecorar famílias trabalhadoras e honestas, que viveram pobres,
honradamente conseguiram dar uma profissão ou um curso aos seus filhos, são estes que participam na criação de riqueza
neste País e não, os que são formados tardiamente a peso de ouro, só porque os
pais são muito ricos.
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QUEBRA
CABEÇAS
Desafio da Rã
Uma garrafa com sua rolha
custa 1,10 euros. Sabendo
que a garrafa custa 1,00 euro
a mais que a rolha, qual
é o preço da rolha?
E qual é o preço da garrafa?

Solução:Sendo G a garrafa, e R a
rolha, basta resolver o sistema com as
duas equações:

***

Segunda 03/08/20

1) G + R = 1,10
2) G = R+1

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Sorteio 31/2020

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

Um homem decide desabafar
com um amigo:
- Eu tinha tudo! Dinheiro,
uma casa bonita, um carro
desportivo, o amor de uma
linda mulher, e então…
tudo acabou.
- O que aconteceu?
– perguntou intrigado o
amigo.
Explica o homem:
- A minha mulher descobriu…

Entre amigos:
- Nas discussões domésticas
que tenho tido com a minha
mulher, a última palavra é
sempre a minha!
- E o que é que tu lhe dizes?
– pergunta intrigado o amigo.
Diz o primeiro:
- Desculpa…

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

Diz ela, em surdina, logo após
a cerimónia do casamento:
- Amor, a partir de agora, será
um prazer para mim
consolar-te nas tuas ralações
e contrariedades.
Responde ele:
- Mas, meu anjo, eu não
tenho nenhumas!
E acrescenta ela:
- Ah, mas hás-de tê-las…

Um tipo telefona à mulher:
- Querida, olha é para te dizer
que acabei há pouco de jantar
no terraço de um hotel de
cinco estrelas!
Desconfiada pergunta
a mulher:
- E onde estás agora?
Responde o homem:
- Onde estou agora?
Ora, aonde querias que eu
estivesse?! Na esquadra…

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; acanhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa; como.
10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

1-Falta uma nuvem do lado esquerdo 2-Posição da chaminé da casa do lado direito 3-Côr da coleira
do cão 4-Falta o bigode do homem 5-Cabelo à frente do miúdo 6-Falta um monte de neve do lado
direito 7-Falta uma árvore atrás, ao meio

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

Entre amigas intimas,
diz uma:
- Há dois anos que dura a
minha relação com o Luís e
parece-me que já é tempo de
nos casarmos. Que achas?
A outra:
- Queres mesmo o meu
parecer?! Olha, o melhor
é deixá-lo continuar a ser feliz
por mais uns tempos…

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 07/08/20

Sorteio 63/2020

5 20 21 36 41
*6 *11
Sorteio 32/2020

XCB 34341
Sábado 08/08/20

Sorteio 64/2020

11 13 27 33 47
+ 12
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SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO E SÃO JOÃO DO SOUTO
APARTAMENTO T3

Referência: 314200148

137.000€
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ID:124391044-64 -

99.900 €

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

ID:124391009-70 -

139.000 €

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

ID:124391005-489 -

119.500 €

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

ID:124391005-488 -

115.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2
Totalmente remodelado no centro da cidade!
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Publicidade 27

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 €€€€

Correio

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

do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

OURIVESARIA ORION

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

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

antenaminho.pt

Nome
Morada

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

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
S
O
S
O
D
TO
O
EN
U
O SEU PEQ
O
CI
ANÚN

106.0 FM

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

QUIOSQUE DIZERES
D’AGORA

Favor ligar: 927 562 704

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

Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

Avenida da Liberdade

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

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

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

Apenas 14.900€ - 12 meses garantia

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: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Evite criticar demasiado o seu
par. Lembre-se que pela boca morre o
peixe.
Saúde: Tenha cuidado com as
correntes de ar.
Dinheiro: Pode ser confrontado com
uma escolha a nível profissional.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 28, 45, 48

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

05:59 Estrada Nacional
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 7 Maravilhas
da Cultura Popular
13:00 Jornal da Tarde
14:15 7 Maravilhas
da Cultura Popular
17:30 Portugal em Direto
19:00 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Mesa Portuguesa
21:30 Joker
22:30 Conta-Me Como Foi
00:30 Em Casa D‘Aamália - Best Of
01:00 Crimes Graves
01:45 Longmire
02:30 Fronteiras XXI

19:10
19:45
19:55
20:05
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
20:55
21:25
21:30
22:06
22:12
00:05
00:45
01:15
01:45
02:15
02:45

O Oásis de Óscar
Ensina-Me se Conseguires
Peanuts
Athleticus
Bottersnikes & Gumbles
Animais Quase Despidos
O Vale Encantado
Lucas e Emília
Banda Zig Zag
Rapazes do Nada
Hora da Sorte
Jornal 2
Folha de Sala
Os Durrells
Phoenix
Nada Será Como Dante
Faça Chuva Faça Sol
Esec-Tv
Bombordo
Euronews

SIC
05:30
06:00
09:00
10:00
13:00
14:15
15:15
16:00
18:00
19:00
20:00
21:45
22:30
00:30
00:30
02:00

TVI
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Amor Maior
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Amor de Mãe
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

06:00
06:30
10:14
13:00
14:54
16:15
18:00
19:57
21:45
23:45
00:15
02:00
03:00
04:00

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Santa Bárbara
Jornal das 8
Quer o Destino
Espírito Indomável
Betty, a Feia em Ny
1000 à Hora
Taken: Os Primeiros Anos
Mar de Paixão

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Luis de Camões,v 114

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SIMÕES T. 258 822 208

R. Adriano Pinto Basto, 54

R. da Corredoura, 50

R. da Bandeira, 6-8

GUIMARÃES
HÓRUS T. 253 517 144

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

BRAGA
SILVA T. 253 262 571
Largo Sra. A. Branca, 29

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues ,272

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

Largo do Toural, 26

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Gémeos
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: O Cupido pode fazer das suas.
Apaixone-se e seja feliz.
Saúde: Tendência para melhorar de um
problema de saúde.
Dinheiro: Fará bons negócios graças à
sua iniciativa.
Números da Sorte: 9, 18, 21, 25, 45, 47
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Evite desentender-se com o seu
par. Estão juntos para serem felizes.
Saúde: Se anda mais ansiosa, corte no
café. Prefira os chás de tília ou cidreira.
Dinheiro: Pode sentir-se desmotivada.
Repense a sua vida profissional.
Números da Sorte: 9, 14, 25, 29, 41, 43

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Touro
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Terá tendência para andar mais
misteriosa. Evite preocupar o seu par.
Saúde: Coma maçãs. Ajudam a ganhar
força e fazem bem aos rins.
Dinheiro: A fase é estável. Mas convém
que controle os gastos
desnecessários.
Números da Sorte: 1, 7, 19, 24, 35, 43

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Seja tolerante e traga a paz para
o seu seio familiar.
Saúde: Mantenha a memória a
funcionar comendo frango e gema de
ovo.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. A época é de
contenção.
Números da Sorte: 9, 15, 21, 25, 28, 45
Virgem
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Seja o seu melhor amigo.
Proteja o coração da maldade alheia.
Saúde: Cuidado com o stress. Faça
meditação para relaxar.
Dinheiro: Para manter a estabilidade
financeira não gaste demais. Quem
ganha um e gasta dois, falta-lhe para
depois.
Números da Sorte: 5, 11, 13, 20, 35, 48

Balança
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Evite discussões com o seu
parceiro. Deixe o orgulho de lado.
Saúde: É conveniente que descanse
mais. Não anda sempre a correr.
Dinheiro: Poderá dececionar-se com
um colega. Confie nos seus instintos.
Números da Sorte: 7, 19, 21, 26, 32, 39
Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: A felicidade está presente na
sua vida sentimental. Brinde ao amor.
Saúde: Evite alimentos refinados.
Prefira massa, arroz e pão integrais.
Dinheiro: Terá o poder necessário para
dar a volta a uma situação complicada.
Números da Sorte: 6, 8, 9, 24, 35, 47
Sagitário
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: É altura para refletir a sua
relação. O diálogo é meio caminho
andado para resolver os problemas.
Saúde: Para aliviar dores de garganta
faça gargarejos com água morna e sal.
Dinheiro: Possíveis imprevistos no
trabalho. Terá sabedoria para
ultrapassá-los.
Números da Sorte: 8, 12, 25, 29, 31, 49
Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Aceite os erros do seu amor.
Saber perdoar é uma virtude.
Saúde: Cuide do seu sistema
circulatório tomando chá de cavalinha.
Dinheiro: Pode sentir que está a falhar
a nível profissional. Melhore a sua
atitude.
Números da Sorte: 8, 12, 32, 39, 41, 47
Aquário
Carta do Dia: A Imperatriz, que significa
Realização.
Amor: Marque um jantar com os seus
amigos. Mostre-lhes o seu carinho.
Saúde: Cuidado com os esforços. Evite
carregar muitos pesos.
Dinheiro: Pode avançar com um novo
negócio.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 45, 49
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Tenha pensamentos positivos.
O amor chegará.
Saúde: Pode andar a trabalhar demais.
É conveniente que se alimente bem.
Dinheiro: O período de sacrifício que
atravessa acabará em breve. Sairá
mais forte física e espiritualmente.
Números da Sorte: 1, 8, 18, 19, 23, 35

correiodominho.pt 10 de Agosto 2020

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

964 131 762

Publicidade 31

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

914 219 521

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

Quero beijar muito,
sou bonita, corpo
perfeito, carinhosa,
peludona, atrás
adoro, e tudo na
cama me apetece.

925 751 527

939 498 281

Chocolatinha
de volta

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

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

911 923 312

910 259 744

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

935 546 204

Insólito

Menina só

Começando
agora

961 654 280

Olá sou uma
portuguesa
experiente na arte
de dar prazer, convívio
com oral natural intenso
até ao fim.
.

912 376 357

Homem atravessa túnel
em cadeira de rodas e causa
longa fila de trânsito

Os automobilistas de Las Palmas na
Gran Canária enfrentaram esta semana
um forte engarrafamento num dos túneis mais movimentados da cidade. A

Alyssa
Lavonne
Alyssa Lavonne é uma
mulher baixinha em
altura, mas sabe como
jogar em grande.

.

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

notícia não seria novidade se não fosse
pelo motivo: um veículo que não deveria andar naquele túnel.
De acordo com os media locais, os automobilistas estão mais do que habituados aos engarrafamentos no túnel Julio
Luengo, mas esta segunda-feira foram

surpreendidos quando deram de caras
com um homem que decidiu atravessar
a passagem numa cadeira de rodas elétrica. O homem não só desrespeitou a
proibição de circulação de peões no túnel, como ainda estava a circular na via
da esquerda e sem luzes..

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

Braga

Incêndio no Monte Picoto mobilizou
15 operacionais e três viaturas

Um incêndio deflagrou, durante o dia de ontem, no Monte Picoto, em
Braga.
O alerta foi dado às 20.17 horas, tendo sido mobilizada para o local
uma equipa de 15 operacionais e três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga, dos Bombeiros Voluntários de Braga e também dos
Bombeiros Voluntários de Amares.
Uma hora depois o incêndio, que se acredita ter origem criminosa,
estava controlado.

Valença

Colisão entre três veículos provoca nove
feridos e ligeiros e dois hospitalizados

Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Automobilismo

Covid-19

O piloto português Filipe Albuquerque (United Autosports)
venceu hoje as 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica,
uma prova pontuável para as European Le Mans Series, acabando por arrecadar ainda a ‘pole position’ e a volta mais rápida da corrida.

O Atlético de Madrid anunciou ontem que se registaram dois casos
positivos de Covid-19 entre os membros da equipa espanhola que
preparava a deslocação a Lisboa, para disputar a fase final da Liga
dos Campeões de futebol. Sem especificar se são jogadores, treinadores ou outros elementos da estrutura, o clube madrileno revelou
que todos foram submetidos no sábado a testes à Covid-19, dos
quais resultaram dois casos positivos, de pessoas que já estão “isoladas nos respectivos domicílios”. O clube da capital espanhola fez o
anúncio a quatro dias do jogo dos quartos-de-final da Liga dos
Campeões, em que vai defrontar os alemães do Leipzig, a uma só
mão, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Filipe Albuquerque vence
4 Horas de Spa-Francorchamps

Automobilismo

António Félix da Costa sagra-se
Campeão Mundial de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) sagrou-se hoje campeão mundial de Fórmula E, competição
para carros elétricos, ao ser segundo classificado na oitava
jornada da competição, em Berlim.
Partindo do segundo lugar da grelha, o português chegou a
liderar durante várias voltas, mas acabou por ser ultrapassado pelo companheiro de equipa, o francês Jean-Éric Vergne,
que venceu a corrida.
O segundo lugar foi suficiente para o piloto de Cascais festejar
o título de pilotos, quando faltam duas corridas para o final
do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o
triunfo no campeonato de equipas.

Atlético de Madrid com dois casos
positivos antes de viajar para Lisboa

Portugal

Marcelo R. Sousa considera disparate
envolvimento na questão de Juan Carlos
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que
“qualquer pessoa minimamente inteligente e sensata” perceberia
que o chefe de Estado não se poderia envolver na questão do rei
emérito de Espanha, classificando essa ideia como “disparate”.

Publicidade

DR

Uma colisão que envolveu ontem três veículos de matrícula espanhola
em Valença do Minho resultou num total de 11 feridos, tendo sido
nove assistidos no local, e ainda duas vítimas que foram transportadas
para Viana do Castelo.
De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do
Castelo, os dois feridos foram assistidos, ao longo do dia, na Unidade
Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

SEGUNDA, 10 AGOSTO 2020

CAMPEÃO mundial de Fórmula E é o português António Félix da Costa.
Rua do Salgado, n.º 10
4705-480
Lamas BRAGA
tlm. 935 117 227/8
invictadados@gmail.com

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

