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Braga

Aluna vence concurso
escolar abcovid.pt

COVID-19
52,825

VÍDEO‘Kit de boas-vindas - ABCovid’, realizado por Sofia Monteiro, é o
vencedor da sétima semana do concurso escolar abcovid.pt.

MORTES

1,759 (+3)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 157 NOVOS CASOS

CASOS SUSPEITOS
458,607 (+1,145)

Portugal
Cinco queixas sobre
uso obrigatório de
máscara na Madeira

19094
NORTE

A Provedoria de Justiça recebeu
até ontem cinco queixas sobre a
obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos na Madeira, não tendo até agora sido
emitida qualquer recomendação
sobre a matéria. Até agora, a
Provedoria de Justiça ainda não
emitiu qualquer recomendação
sobre a decisão do Governo Regional da Madeira. O uso obrigatório de máscara nos espaços públicos entrou em vigor às zero
horas do dia 1 de Agosto.
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38,600 (+236)
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Vídeo é protagonizado pela irmã mais nova da realizadora, Mafalda Monteiro

COLÉGIO DOM DIOGO DE SOUSA
| Redacção |

O vídeo ‘kit de boas vindas –
ABCovid’, realizado por Sofia
Monteiro, de 18 anos, estudante
do Colégio Dom Diogo de Sousa, é o vencedor da sétima semana do concurso escolar abcovid.pt. A autora recebeu 350
euros e é candidata ao grande
prémio de três mil euros a atribuir na final do concurso.
Esta semana os jurados do concurso atribuíram ainda menções
honrosas aos vídeos: Vinícius
Rodrigues Manso, 17 anos, da
Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria; Clara Maria
Gouveia Parente, 17 anos, da
Escola Artística António Arroio,
Lisboa; Carolina Carvalho Pires,
14 anos, da Escola Secundária
Jaime Magalhães Lima, Esgueira, Aveiro; Lara Sofia Pinto Sá
Neves, 18 anos, da Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede; Inês Pereira Maia, 17
anos, da Escola Secundária José
Macedo Fragateiro, Ovar; Da-

niel Simion Simescu Martinho
Nunes, 13 anos, do Colégio Luso Internacional do Centro, Marinha Grande; Maria Inês Carvalho Ferreira, 14 anos, da Escola
Secundária Augusto Gomes,
Matosinhos; e Marta Luís Lobo
Pimentel, 17 anos, da Escola Secundária Luís de Freitas Branco,
Paço de Arcos.
O concurso abcovid.pt site
https://abcovid.pt é exclusivamente dirigido a estudantes do
ensino secundário e básico, entre

lll
O vídeo é protagonizado
pela irmã mais nova
da realizadora, Mafalda
Monteiro, que faz uma
chamada telefónica desde
1950 a pedir uma reserva
para 2020, sendo-lhe então
explicado que vai precisar
de um kit de boas-vindas
para viver no nosso tempo.

10 e 20 anos, e atribui todas as
semanas um prémio de 350 euros para os autores do melhor vídeo. Em cada semana são seleccionados, além do vencedor,
mais nove vídeos, para a fase final do concurso, em que serão
atribuídos prémios de três mil
euros para o vencedor e de 1.500
euros e mil euros para o segundo
e terceiro classificados.
O júri nacional que avaliará estes trabalhos junta os investigadores Alexandre Quintanilha, do
I3S, Pedro Simas, do IMM, e
Mafalda Paiva, da Hovione e a
youtuber Sofia Barbosa.
A equipa que gere o projecto é
composta exclusivamente por
estagiários da Hovione, instituição que apoia e financia este
projecto.
O abcovid.pt visa ajudar a criar
uma dinâmica informativa que
permita aos alunos, professores
e auxiliares viverem este período com mais e melhor informação sobre os comportamentos a
adoptar para evitar riscos e reduzir a propagação do vírus.
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Mundo
Espanha com 1486 novos casos em 24 horas
O Ministério da Saúde espanhol registou 8618 casos positivos do novo coronavírus desde sexta-feira, dos quais 1486 foram diagnosticados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia de Covid-19, Espanha contabilizou um total de 322.980 casos, incluindo cerca de 28.500 mortos.
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Mês de Julho foi de “franca”
recuperação para o comércio

+ mais
Sem números exactos
do número de empresas
que não conseguiram
reabrir portas desde que
despoletou a pandemia da
Covid-19, Rui Marques diz,
no entanto, que os valor é
“francamente baixo”.
“Alguns estabelecimentos
não reabriram mas registou-se dinâmica económica que tem permitido
que essas lojas não
permaneçam devolutas
e que apareçam novas
unidades a substituí-las”,
avança Rui Marques,
director-geral da Associação Comercial de Braga.

RESTAURAÇÃO E SIMILARES é onde a retoma é mais notória. Em crescendo está também o sector
do alojamento. O sector da moda e acessórios é o que soma mais prejuízos, na ordem dos 22%.

DR

Aos poucos, o comércio vai recuperando de tempos difíceis, mas ainda longe dos números dos anos anteriores

COMÉRCIO

| Paula Maia |

Julho parecer ter trazido sinais
de “franca” recuperação para o
comércio em Braga, embora a
retoma não se efectue à mesma
velocidade em todos os sectores.
A restauração e similares é o
sector que mais tem recuperado
- embora ainda longe dos números dos anos anteriores -, com o
alargamento do horário de funcionamento a ter um papel preponderante para o aumento do
volume de negócios.
Os bares e restaurantes podem
abrir as suas portas até à uma da
manhã e, segundo Rui Marques,
director-geral da Associação Comercial de Braga, essas duas horas diárias adicionais fazem a
“verdadeiramente a diferença,
até porque o tempo está convidativo para sair de casa”.
A esta medida junta-se também
os benefícios trazidos pelo projecto ‘Braga de Portas Abertas’
com o município a dar possibilidade aos empresários da restau-

ração de expandirem os seus espaços para a rua através da colocação da esplanadas. “O município esteve bem. Alguns processos demoraram um pouco mais
do que seria suposto no que se
refere ao licenciamento, mas como eram situações excepcionais
mereceram uma análise mais
alargada do que o que seria desejável. Felizmente, as coisas estão neste momento a correr”,
avança o dirigente.
Rui Marques admite que o volume de negócios para o sector
do comércio em geral tem vindo
a crescer, “mas ainda com quebras de facturação, no concelho,
na ordem dos 7%” face ao mesmo período do ano anterior.
O director-geral da ACB sublinha, uma vez mais, que o crescimento verificado nos diferentes
sectores é “ diverso”.
“Temos sectores em contraciclo e outros ainda muito vulneráveis”, continua o dirigente da
ACB, assumindo que o sector da
restauração e similares é aquele
que tem um “melhor desempen-

§nota
Turismo

Alojamento turístico
também dá sinais de retoma
Foi também um dos sectores mais afectados pela
crise provocada pela pandemia, chegando a registar no concelho quebras
na ordem dos 75%.
Mas, segundo os dados
da ACB, os prejuízos baixaDR
ram para os 45% em Julho, face ao mesmo perío- Bom Jesus
do do ano passado.
A abertura de fronteiras trouxe mais turistas à cidade, nomeadamente espanhóis, mas os portugueses também estão a alterar as suas rotas, procurando mais as cidades e o turismo de natureza, em detrimento das praias.
O Bom Jesus constitui um bom ‘barómetro’ neste âmbito. “Com a abertura
das fronteiras notou-se de imediato um aumento da afluência à estância,
seja de espanhóis e também dos nossos emigrantes, essencialmente. Ficamos muito contentes de ver autocarros a chegar, mas são em número distantes do que estávamos habitados’, admite Varico Pereira, da Confraria do
Bom Jesus, onde a taxa de ocupação hoteleira recuperou um pouco, embora longe dos números de anos anteriores.

penho” face a outros sectores,
embora com quebras de facturação da ordem dos 14%.
“O comércio alimentar continua também a ter um bom desempenho, com um crescimento
face ao mesmo período do ano
anterior”, continua Rui Marques.
A merecer mais preocupação
está o sector da moda e acessórios, “dos mais penalizados”
com esta crise, diz Rui Marques,
registando, no mês de Julho,
quebras na ordem os 22%. “É
uma quebra bastante significativa especialmente quando a estação está praticamente a terminar.
É uma estação perdida para este
sector. Isto vai gerar quebras
muito significativas nesta área”,
explica.
Para Agosto, a expectativa é
que o comércio “continue em
franca recuperação”, assume
Rui Marques, até porque “temos
mais pessoas nas cidades, quer
turistas estrangeiros - nomeadamente espanhóis que têm vindo
a visitar Braga de forma crescente - mas também os emigrantes.
Apesar de uma aceleração “positiva”, o director-geral da ACB
frisa que o comércio continua,
de uma forma geral, “com quebras de algum significado”,
mostrando-se “muito apreensivo” com a chegada do Outono
em que se prevê um aumento de
número de casos por infecção de
Covid, que “poderá influenciar a
economia negativamente”.

12 ???????????
correiodominho.pt
11 de Agosto 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Braga 5

Comerciantes aplaudem dinamismo
gerado na Rua D. Gonçalo Pereira

BRAGA DE PORTAS ABERTAS veio responder aos anseios dos comerciantes da Rua D. Gonçalo Pereira que está encerrada
ao trânsito desde 24 de Julho. Empresários querem que a medida seja replicada, sobretudo nos meses de Verão.

DR

O vereador João Rodrigues fotografou a rua no seu ambiente durante a noite

COMÉRCIO

| Paula Maia |

Os empresários da restauração
da Rua D. Gonçalo Pereira estão
satisfeitos com o dinamismo gerado nos seus negócios desde
que autarquia decidiu encerrar
aquela artéria do centro da cidade, a 24 de Julho, no âmbito da
iniciativa ‘Braga de Porta Aberta’, que permite o alargamento
temporário do espaço público
destinado às esplanadas e aos
peões.
Em declarações ao CM, Diogo
Carvalho, gerente do espaço ‘Bira dos Namorados’ referiu que o
seu negócio sentiu “bastante” os
efeitos positivos desta medida,
sobretudo porque permitiu a co-

locação de uma esplanada com
capacidade para cerca de 30 lugares. “E não estamos só a falar
das pessoas que aí se sentam,
mas também as que são atraídas
por ela e que não tendo lugar
acabam por entrar no restaurante”, assume Diogo Carvalho,
adiantando que a medida demorou a “arrancar” mas acabou por
concretizar-se.
As esplanadas, a iluminação e
até os adornos florais que os empresários, em parceria com a câmara, aí instalaram deram “uma
nova vida” à rua que vai estar
encerrada até ao final do Verão.
Tanto que os comerciantes gostariam que a rua assim permanecesse, pelo menos nos meses de
Verão. “Toda a gente gostou.

DR

A colocação das esplanadas permitiu aos restaurantes aumentar a sua capacidade de resposta

lll
“O facto de colocarmos a esplanada já faz toda a diferença
nesta altura de Covid. Também as pessoas que têm animais
de estimação e que não podiam entrar no estabelecimento,
procuram agora este espaço”, diz Crisália Simões.
Penso que a rua poderia permanecer encerrada ao trânsito, com
esta dinâmica”, continua o gerente do Bira dos Namorados,
argumentando que dado que a
continuação da artéria, junto à
Sé, está também fechada “faria
sentido dar essa continuação até
porque sobem ali muitos turistas
em direcção à Praça de S. Paulo
e à Capela de Nossa Senhora da
Torre”. Quem aplaude a medida
é também a gerente do espaço

‘Alfacinha’ que conta agora com
uma esplanada com capacidade
para 14 lugares e um “ambiente
fantástico”. “A rua está lindíssima. Os turistas adoram o ambiente”, conta ao CM Crisália
Simões, referindo que como era
uma rua de estacionamento gratuito os empresários “nunca tinham local para estacionar, nem
sequer para cargas ou descargas”. A empresária afirma que a
dinâmica económica que a acção

trouxe a esta rua é inquestionável. “O facto de colocarmos a
esplanada já faz toda a diferença
nesta altura de Covid. Também
as pessoas que têm animais de
estimação e que não podiam entrar no estabelecimento, procuram agora este espaço”, diz Crisália Simões, argumentando que
finalmente ‘Braga de Portas
Abertas’ “ganhou vida”.
A iniciativa permitiu também a
Anabela Silva, gerente do ‘Tábuas, Copos & Outras Cenas’
ajudar a recuperar o seu negócio.
Com um estabelecimento de
pequenas dimensões, a empresária há muito que reivindicava a
colocação de uma esplanada,
uma pretensão manifestada também pelos clientes.
Publicidade
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lll
“Temos um espaço
fantástico e estamos muito
felizes, porque estamos a
concretizar um sonho.
O cidadão pode utilizar
livremente este espaço.
Braga tem que se orgulhar
deste espaço, porque é
único. O município devia
fazer deste espaço bandeira,
porque mais ninguém tem.”
DR

Alberto Pereira
Associação Cidade Curiosa

DR

“Espaço único” assume-se como referência
COM MAIS DE MIL JOGOS de tabuleiro, a Ludoteca da Estufa é um “espaço único” a nível nacional e para a Associação Cidade
Curiosa este é um sonho tornado realidade. Em média, por dia, passam por ali cerca de 60 pessoas.
LUDOTECA DA ESTUFA
| Patrícia Sousa |

Um “espaço único” a nível nacional, a Ludoteca da Estufa assume-se como uma “referência e
modelo a replicar”. Pelo menos
é esta a certeza de Alberto Pereira, responsável da Associação
Cidade Curiosa, adiantando que
“são, agora, mais de mil os jogos, que de forma 100% gratuita, são disponibilizados e sempre com monitores para aconselhar e a ajudar”.
A Ludoteca da Estufa antes da
reabertura, no início de Junho,
teve a visita da Protecção Civil
para orientar os responsáveis da
Associação Cidade Curiosa a
cumprir todas as regras de higiene e segurança recomendadas
pela Direcção Geral de Saúde.
“Temos a sorte de ter um espaço
exterior e do tempo ter ajudado,
por isso, conseguimos dar sempre resposta a todas as pessoas
que foram aparecendo”, expli-

DR

Famílias e grupos de amigos não perdem um bom jogo de tabuleiro

cou.
A Ludoteca da Estufa conta actualmente com mais de mil jo-

gos. “Com a pandemia tivemos
de reforçar os jogos mais procurados. Porque os jogos ficam em

quarentena uma semana.
Com uma média de 60 utentes
por dia, desde a reabertura no
início de Junho, a Ludoteca da
Estufa contou com mais de 1200
utentes em Junho, tendo mantido o mesmo número no passado
mês de Julho. “Foram dois meses muito intensos, sendo que os
grupos de campo de férias e
ATL’s eram muito mais reduzidos, por isso, tivemos muitas
pessoas que chegaram até nós de
forma espontânea”, referiu ainda
Alberto Pereira, assegurando
que este é um espaço “já consolidado” e que “deve deixar todos
os bracarenses orgulhosos”. E a
ter em conta o feedback recebido, Alberto Pereira confirmou:
“as famílias e os grupos vêm e
voltam e isso quer dizer muito
para nós”.
O trabalho realizado tem “valido a pena”, até porque as pessoas já começam a aperceber-se
que “têm aqui um espaço onde
podem vir livremente todos os

dias e jogar gratuitamente”, reforçou Alberto Pereira, admitindo que a Ludoteca da Estufa é já
um local de utilização habitual.
“Continua muita gente a perguntar o que é este espaço e acho
que ainda falta divulgação da
nossa parte e do município, mas
também estamos lá para elucidar
as pessoas. Já temos muitas famílias que fazem daquele espaço
uma sala de estar e de convívio”,
aplaudiu.
Os mais procurados continuam
a ser os jogos de tabuleiro familiares, porque têm regras mais
fáceis e também porque se adaptam a qualquer idade. “Os jogos
variam imenso nas temáticas,
desde dar mergulhos no oceano,
procurar tesouros ou a fazer viagens pelo espaço. A variedade é
imensa e fazer experiências químicas também tem tido imensa
procura”, revelou o responsável,
referindo a variedade enorme de
jogos para as pessoas “terem
sempre experiências diferentes”.

Publicidade

AGRADECIMENTO À EQUIPA DO BLOCO
DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL DE BRAGA
Agradecimento a toda a equipa médica, de enfermagem e auxiliares
do 3.º piso, ala c, cama 19, Hugo Faria e cama 21, Alexandre Pereira,
pela excelência dos serviços prestados de 13 de Julho a 8 de Agosto.
Um bem-haja!

§serviço
Há muito pedido por todos

Máquina de vending ajuda utentes
Se for à Ludoteca da Estufa também já tem uma máquina de vending à
disposição. “Finalmente temos uma máquina de vending o que vai fazer
toda a diferença”, começou por assegurar Alberto Pereira, responsável pela Associação Cidade Curiosa.
Com preços acessíveis, as pessoas já podem tomar um café e não precisam de se deslocar a outro local para lanchar. “Há muito tempo que os
utentes pediam este serviço e, a partir de agora, já tomam o seu café ou
comem qualquer coisa por cá e continuam a jogar”, referiu.
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Empréstimo de jogos será uma realidade
A PARTIR DE SETEMBRO, já será possível fazer o empréstimo de jogos de tabuleiro na Ludoteca da Estufa, no Parque da Ponte.
Alberto Pereira, da Associação Cidade Curiosa, adiantou que está a ser ultimado o regulamento deste novo serviço.
LUDOTECA DA ESTUFA
| Patrícia Sousa |

Já era um “anseio antigo” dado
os pedidos de muitos daqueles
que visitam a Ludoteca da Estufa, no Parque da Ponte. Por isso,
a partir do próximo mês de Setembro já será possível efectuar
empréstimos de jogos de tabuleiro para levar para casa. O regulamento deste novo serviço
está a ser ultimado.
Para Alberto Pereira, responsável da Associação Cidade Curiosa, esta “é uma excelente notícia”, uma vez que “muitos utentes pediam este serviço há muito
e, finalmente, vai tornar-se uma
realidade”.
“Em conversa com a vereadora
da Educação da Câmara Municipal de Braga foi possível criar
este novo serviço”, referiu Al-

DR

A partir de Setembro já pode jogar em casa

berto Pereira, admitindo que esta
é uma “grande novidade”.
Este novo serviço conta com

um espólio de jogos de tabuleiro
específico e muito reduzido, que
“vai crescendo à medida da pro-

cura por parte do público”.
Entretanto, está a ser preparado
um regulamento específico para

organizar este novo serviço.
“Claro que as pessoas terão de
fazer uma inscrição mais formal
na Ludoteca da Estufa através de
uma formulário específico”, informou o responsável.
À partida, o serviço de empréstimo terá duas modalidades.
“Vamos ter a possibilidade de
empréstimo por um dia e durante o fim-de-semana, onde a pessoa pode levantar o jogo na sexta-feira e tem de o devolver na
segunda-feira”, avançou Alberto
Pereira, referindo que o processo
“irá funcionar um pouco nestes
moldes”. Isto porque, “um livro
precisa de tempo para ser lido,
mas o jogo tem que ser um empréstimo mais curto”, justificou.
Entretanto, outra das regras já
definidas é que cada pessoa só
pode levar para casa um jogo de
cada vez.
Publicidade
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Câmara cedeu lote de terreno
à Associação Águias de Serpa Pinto

ESPAÇO localizado junto à sede da associação, no Loteamento do Caldeirão, em Fão, vai servir para a realização de actividades
recreativas e de desporto. O terreno foi cedido no âmbito de um contrato de comodato.
ESPOSENDE

prorrogado por iguais períodos
de tempo. Na assinatura do
acordo de cedência, o presidente
da Câmara Municipal referiu
que “Esposende é um concelho
com uma forte dinâmica associativa, nas mais diversas áreas,
que importa valorizar, incentivar
e promover”. O edil esposendense fez notar, ainda, que “o muni-

| Redacção |

A Câmara Municipal de Esposende cedeu recentemente um
lote de terreno à Associação
Cultural, Desportiva e Recreava
Águias de Serpa Pinto.
Localizado junto à sede da associação, no Loteamento do Caldeirão, na freguesia de Fão, o
terreno, que é propriedade do
município esposendense, vai
permitir a realização de actividades recreativas e desportivas ao
ar livre. O espaço tem 240 metros quadrados e foi cedido por
uma ano, podendo o acordo ser

cípio, dentro das suas capacidades e limitações, tem vindo a garantir às associações e clubes
apoio nos mais variados domínios”. A Associação Águias de
Serpa Pinto assinalou, em 30 de
Maio deste ano, os 45 anos de
existência e aposta na realização
de dinâmicas para toda a comunidade.

lll
“Esposende é um concelho com uma forte dinâmica
associativa, nas mais diversas áreas, que importa valorizar,
incentivar e promover.”
DR

Benjamim Pereira com responsáveis da Associação Águias de Serpa Pinto

Benjamim Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Esposende

Publicidade

DR

António Vilela visitou os trabalhos na vila de Prado

No valor de cerca de um milhão de euros

Obras melhoram centro
da vila de Prado
VILA VERDE
| Redacção |

O município de Vila Verde está a investir
cerca de um milhão de euros na requalificação do centro da vila de Prado.
Os trabalhos foram recentemente visitados pelo autarca vilaverdense e visam
melhorar a qualidade de vida da população pradense.
”Depois de concluída esta empreitada, o
centro urbano da Vila de Prado vai ficar

completamente transfigurado, mercê de
uma autêntica revolução urbanística que
não só embeleza ainda mais esta linda vila como cria todas as condições para o
florescimento da economia local”, afirmou António Vilela, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.
O autarca acrescentou que a aposta em
projectos estruturantes representam maisvalias para o bem-estar dos vilaverdenses. Os trabalhos vão permitir uma aproximação ao rio Cávado.
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Póvoa de Lanhoso acolhe
projecto energético inovador
PARCEIROS do programa COLEOPTER vão debater assuntos relacionados
com a eficiência energética e hídrica em edifícios públicos.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

O concelho da Póvoa de Lanhoso acolhe, entre os dias 9 e 11 de
Setembro, as segundas jornadas
transnacionais do projecto COLEOPTER - Concertação Local
para Optimizar Políticas Territoriais para a Energia Rural.
Trata-se de um projecto consi-

derado inovador no que diz respeito à eficiência energética e hídrica em edifícios públicos.
O programa prevê a existência
de desafios sociais, políticos e
técnicos. As jornadas contam
com a participação de parceiros
portugueses, de Andorra, de Espanha e da França.
O objectivo é capacitar os parceiros do projecto nos domínios

da auditoria energia-água e do
diálogo territorial.
O projecto dispõe de um orçamento de cerca de um milhão e
90 mil euros, sendo apoiado pelo
Programa Interreg Sudoe que
faz parte do objectivo europeu
de cooperação territorial, financiado através do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
(FEDER).

§Montalegre
Rede Casas do Conhecimento

Comunidade de Leitores debate livro
‘Planalto do Gostofrio’ em Outubro
O livro ‘O Planalto do Gostofrio’, do escritor Bento da Cruz, vai servir de tema
central do debate agendado para 21 de Outubro, promovido pela Comunidade de Leitores da Rede Casas do Conhecimento.
O encontro decorre entre as 17.30 horas e as 19 horas, na plataforma ‘Colibri-Zoom’.
A sessão tem como dinamizadora Fátima Fernandes, vereadora do pelouro
da Educação da Câmara Municipal de Montalegre.
O livro ‘Planalto do Gostofrio’ retrata a identidade do povo barrosão e a sua
cultura ancestral.
O escritor Bento da Cruz é natural da freguesia de Peireses, no concelho de
Montalegre.
A Comunidade de Leitores da Rede Casas do Conhecimento é uma iniciativa
organizada pela Casa do Conhecimento e os Serviços de Documentação da
Universidade do Minho, em colaboração com as Casas do Conhecimento dos
Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde.

Publicidade
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António Cardoso com Armando Pereira (ao centro, na freguesia de Anissó/Soutelo

Nas freguesias de Anissó e Soutelo

Acesso melhorado à rede
de telemóvel e internet
VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

A colocação de dois postos de
retransmissão da rede de telemóvel, permitiu melhorar as comunicações móveis e o acesso à
‘internet’ nas freguesias de Anissó e Soutelo. A colocação dos
postos resultou de diligências
feitas por parte do co-fundador
da empresa de telecomunicações
francesa Altice, Armando Pereira, natural do concelho de Vieira
do Minho.

A acção motivou o reconhecimento público, no passado dia 6,
por parte da Junta da União de
Freguesias de Anissó e Soutelo.
Na cerimónia estiveram presentes o presidente da Câmara
Nunicipal de Vieira do Minho,
António Cardoso, os elementos
da Junta da União de Freguesias
de Anissó/Soutelo, presidida por
Ernesto Silva, Armando Pereira
e os Párocos de Anissó e Soutelo, com cujas paróquias Armando Pereira já colaborou.
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Amália e Alberto Ribeiro
lembrados nas Gualterianas

De 18 de Setembro a 24 de Outubro

Bordado de Guimarães
em sessões de formação
GUIMARÃES
| Redacção |

O Cearte (Centro de Formação
Profissional para o Artesanato e
Património) e A Oficina promovem, entre os dias 18 de Setembro e 24 de Outubro, sessões de
formação sobre o Bordado de
Guimarães.
As sessões decorrem às sextas
-feiras (das 18 às 23 horas) e sábados (entre as 9 e as 18 horas)
na Casa da Memória, e as inscrições gratuitas podem ser feitas

até ao dia 1 de Setembro, través
do formulário online disponível
no site d’A Oficina (www.aoficina.pt).
O objectivo é identificar e caraterizar os materiais e os equipamentos utilizados para a execução de bordados e reconhecer
a evolução do bordado, desde a
sua origem até aos dias de hoje.
A formação é dada pelas bordadeiras Isaura Alves e Maria Isabel Oliveira. A formação destina-se empregados com o sexto
ano e a desempregados.

§Guimarães
JSD

Eduardo Fernandes
foi reeleito
Eduardo Fernandes foi reeleito no
passado sábado como presidente da
Concelhia de Guimarães da Juventude Social Democrata. Eduardo Fernandes liderou a única lista presente
a votação (A), que tinha como lema
‘Guimarães, é afora’, e obteve 100
por cento dos votos. Os vice-presidente são André Ferreira, Joana Martins e Tiago Mendes. Temos gente de
quase todas as freguesias do conce- Eduardo Fernandes
lho, de Moreira de Cónegos a Gondomar, passando pela zona urbana da cidade” disse Eduardo Fernandes.

DR

CARRO da Associação Guimarães Fado percorreu algumas das ruas da cidade
berço, com artistas a interpretarem vários fados.
GUIMARÃES
| Redacção |

Um carro alegórico, feito pela
Associação Guimarães Fado,
percorreu algumas do centro histórico de Guimarães, com vários
artistas a interpretarem fados de
Amália Rodrigues e Alberto Ribeiro.
O percurso inseriu-se no programa das Festas Gualterianas,
que este ano viram o programa
ser bastante alterado devido à
pandemia da Covid-19.
O presidente da Associação
Guimarães Fado, Luís Teixeira
Campos, salientou, em entrevista ao programa ‘Fora de Portas’
da Biblioteca Municipal Raúl
Brandâo, que o carro ‘Centenário Alberto Rodrigues e Amália
Rodrigues’ foi “o materializar de
um sonho. Os artistas estão habituados às luzes, mas este carro
permitiu que estivessemos juntos e as pessoas estiveram connosco”.
O mesmo responsável anunciou que foram gravados vídeos
das actuações dos artistas no
carro “que vão servir para promover esses mesmos artistas.
Vamos fazer vídeos dos temas
das Gualterianas”.

DR

Carro Centenário Alberto Ribeiro e Amália Rodrigues percorreu ruas de Guimarães

O carro Centenário Alberto Ribeiro e Amália Rodrigues, foi o
único carro alegórico que saiu à
rua no âmbito das Festas Gualterianas de Guimarães.
O presidente da Associação
Guimarães Fado lembrou que
em Guimarães existiam alguns
grupos de fados de Coimbra e de
Lisboa.

lll
Foi “o materializar de um
sonho. Este carro permitiu
que estivessemos juntos e
as pessoas estiveram
connosco”.
Luís Teixeira Campos
Pres. da Associação Guimarães Fado

Actua sexta-feira no Parque da Devesa

Cantora catalã Sílvia Pérez Cruz como
cabeça-de-cartaz do festival ‘Anima-te’
FAMALICÃO
| Redacção |

DR

Sílvia Pérez Cruz anima fim de tarde de sexta-feira do Parque da Devesa

A artista da Catalunha (Espanha)
Sílvia Pérez Cruz actua na sextafeira, pelas 19 horas, no Parque
da Devesa.
O concerto tem entrada livre,
mas exige o levantamento obrigatório dos bilhetes a partir das
16 horas do próprio dia.
A cantora apresenta-se a sólocom múltiplas sonoridades criadas pelas guitarras.

O espaço está preparado para
receber 882 pessoas e tem o selo
‘Clean & Safe’ atribuído pelo
Turismo de Portugal e pela Inspeção Geral das Atividades Culturais.
O festival já atraiu outros grande nomes da música contemporânea, como Salvador Sobral,
Márcia, Tiago Nacarato, Kátia
Guerreiro, Noiserv, entre outros.
Para além de Sílvia Pérez
Cruz, o Anima-te traz esta semana a Famalicão Fatspoon, Holy

Nothing e The Last Internationale no contexto da realização do
Mel – Piquenique das Artes.
A iniciativa inclui ainda uma
sessão de cinema ao ar livre, na
quarta-feira à noite, sendo exibido o filme ‘Mulherzinhas’.
Em simultâneo com os concertos, no centro da cidade, continua o Mercado Artesanal e as
carrinhas de Street Food até setembro, o mesmo acontecendo
com a proposta de realização de
um conjunto de roteiros turísticos sobre variadas temáticas.
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Estratégia de Habitação
em Consulta Pública

ATÉ AO FINAL DESTE MÊS, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez colocou
em consulta pública a Estratégia Local de Habitação.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez colocou em consulta pública a Estratégia Local de
Habitação (ELH) até ao final do
mês de Agosto. A Estratégia Local de Habitação pretende ser
uma ferramenta que promova a
integração das necessidades habitacionais existentes, com as
respostas mais adequadas a cada
situação identificada.
Para identificar as metas e os
objectivos a atingir, bem como,
definir as soluções habitacionais
que serão desenvolvidas no concelho, foi efectuado um levantamento de necessidades, com a
colaboração das Juntas de Freguesia, das diversas entidades da
Rede Social Local, entre outros
parceiros e realizados inquéritos
à população.
Esta estratégia assenta num
modelo de gestão dinâmico que
permite a sua concretização, em
termos de promoção e execução,
com base na criação de sinergias
entre o Município e outras entidades como também, na possibilidade de enquadramento com os
apoios e incentivos legais em vigor em Portugal.
Foram definidas na Estratégia
Local de Habitação de Arcos de

DR

Esta estratégia assenta num modelo de gestão dinâmico

Valdevez, um conjunto de medidas que visam: incrementar a
oferta e melhorar a habitação
Social, melhorar o acesso ao
mercado de Arrendamento, criar

incentivos à habitação própria,
implementar benefícios e incentivos fiscais e melhorar a gestão
e Serviços municipais no setor
da habitação.

lll
Para identificar metas e objectivos a atingir, bem como,
definir as soluções habitacionais que serão desenvolvidas
no concelho, foi efectuado um levantamento de necessidades.

Considerando necessidade de
melhoria da rede viária Municipal de Ponte de Lima, motivada
pela sua longevidade, densidade
de trafego e intempéries dos últimos anos, o Município de Ponte
de Lima deliberou, em reunião
de câmara, proceder à sua beneficiação.
Neste sentido, o executivo municipal aprovou a empreitada de
‘Rede Viária Municipal de Ponte

Município de Ponte de Lima garante
desconto de 40% nos Passes Sociais
No âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária – Transporte
Público de Passageiros
2020, o Município de Ponte de Lima deliberou garantir um desconto de 40
por cento na aquisição de
passes sociais com origem
no Município de Ponte de Lima (município de onde residem e/ou habitam,
ou em casos devidamente justificados, o município do local de origem da
primeira viagem do dia), independentemente do destino e para o período
de Agosto a Dezembro de 2020.
O PART é uma iniciativa prevista na Lei do Orçamento de Estado com a colaboração e participação dos Municípios. O objectivo é a criação de passes a
preços reduzidos para maior facilidade de deslocação nos transportes públicos. Esta medida implica uma comparticipação para 2020 no valor de 25
mil euros dos quais 10 por cento serão assumidos pelo Município de Ponte
de Lima e 90% pelo PART, para o período compreendido entre os meses de
Agosto a dezembro de 2020.
O pedido deve ser feito mediante apresentação de requerimento diretamente ao Município de Ponte de Lima que, por sua vez, comunicará ao
operador os casos aos quais tenha sido atribuído o benefício.

Entrega simbólica da publicação foi feita ontem

Guia transfronteiriço promove
Turismo da Eurocidade Cerveira-Tomiño
Os hotéis, museus e outros serviços dos concelhos vizinhos de Cerveira e Tomiño estão a receber um guia transfronteiriço que apresenta os recursos
deste território naturalmente comum e ainda um conjunto de boas práticas
A vereadora com o pelouro da Cooperação Transfronteiriça, Aurora Viães,
procedeu ontem à entrega simbólica desta publicação na Pousada da Juventude e na Loja Interactiva de Turismo.
Publicidade

Escolas de Formação

Ponte de Lima investe na rede viária
| Redacção |

De Agosto a Dezembro

§Vila Nova de Cerveira

Investimento superior a 239 mil euros

PONTE DE LIMA

§ Ponte de Lima

lll
O projecto visa proceder
à realização de fresagens
e reposição de pavimentos
em camada de desgaste de
betão betuminoso, dotando
os locais, de melhores
condições de circulação,
permitindo deste modo, um
forte incremento em termos
de segurança e de melhoria
das condições de vida.

de Lima’ nas freguesias de Estorãos, Cabração e Moreira e Rendufe”.
A obra representa um investimento superior a 239 mil euros.
O projecto visa proceder à realização de fresagens e reposição
de pavimentos em camada de
desgaste de betão betuminoso,
dotando os locais, de melhores
condições de circulação, permitindo deste modo, um forte incremento em termos de segurança e de melhoria das condições
de vida.

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Paredes de Coura

Paredes de Coura reclama “fato à medida”
das necessidades estratégicas das autarquias
PAREDES DE COURA assinalou ontem o Dia do Município, agraciando alguns courenses que se destacaram ao serviço da
comunidade. Na cerimónia, o autarca Vítor Paulo Pereira anunciou a cobertura integral da rede de fibra óptica no concelho.
PAREDES DE COURA
| Isabel Vilhena |

Paredes de Coura assinalou ontem o Dia do Município, anunciando novos projectos e a captação investimentos para o
território.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Paredes de Coura,
Vítor Paulo Pereira, apesar dos
tempos difíceis, “Coura compete, sem medo, pela captação de
grandes investimentos com centros mais fortes”, anunciando,
para, breve, “novos investimentos que abrirão as portas de um
novo ciclo industrial no território centrado na tecnologia e no
conhecimento”.
A nova ligação da A3 ao Parque Industrial de Formariz orçada em 9,5 milhões de euros e a
requalificação e expansão do
Parque Empresarial com o valor
total de 1,8 milhões de euros
“permitirão a fixação de novas
empresas que diversificarão o
tecido industrial e colocarão Paredes de Coura no grupo dos
concelhos mais exportadores do
norte do país. Uma estratégia desenhada em complementaridade
com uma nova estratégia para
habitação, a preços compatíveis
com os rendimentos das famílias
ou a preços controlados, condição fundamental de sustentabilidade, que ainda arrancará este
ano”, anunciou. “Hoje Paredes
de Coura tem uma visão para o
território e uma estratégia para o
seu futuro com uma definição de
objectivos claros de desenvolvimento económico e de coesão
social suportados em políticas
de desenvolvimento industrial
inovadoras que promovam o
emprego e diversifiquem os sectores produtivos”, afirmou Vítor
Paulo, apontando, porém, para
“a estrutura dura e pouco flexível dos fundos comunitários que
não é amiga do investimento estratégico”.
O autarca afirma que “os fundos comunitários não servem as
necessidades das autarquias.
Quantas vezes uma autarquia

DR

No Dia do Município, a Câmara Municipal manifestou reconhecimento público perante alguns filhos da terra que desempenharam funções de dedicação e serviço à comunidade

§tecnologia
Investimento na tecnologia

Município anuncia auto-estrada
de fibra óptica “mais moderna” do país

No Dia do Município de Paredes de Coura, o presidente da Câmara Municipal
de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira, anunciou a cobertura total da rede
de fibra óptica no país. “Temos todas as sedes de junta ligadas à sede do
concelho e fibra espalhada por todas as artérias municipais, o que permitirá
o acesso de todos a esta tecnologia”, anunciou o autarca courense, destacando
que “Paredes de Coura fica dotada da auto-estrada mais moderna que nos
permitirá estar ligados ao mundo e ao futuro. Passamos a ser o primeiro
concelho do país com cobertura integral. Este investimento tornará o nosso
território muito mais competitivo e abrirá portas a novos projectos de
desenvolvimento”.
Vtor Paulo Pereira sublinhou a importância deste dia para a comunidade.
“Celebramos hoje o nosso dia. O dia de Paredes de Coura. É uma data solene
que lembra heróis de outro tempo, gente simples e corajosa que no longínquo
ano de 1662 agarrou em armas para defender a nossa terra e as fronteiras do
no nosso país”, afirmou o edil courense, apontando o exemplo “desses heróis”
que permanece no ADN da comunidade courense “que não se resigna e que
todos os dias luta em prol do desenvolvimento do nosso concelho. Aqui vive
hoje uma comunidade que enfrenta graves dificuldades, mas como gente à
antiga que agarrou em armas, saberá também erguer-se e ultrapassar estes
tempos difíceis. As famílias, os comerciantes, os empresários são hoje o
exemplo mais vivo do espírito de luta e de sacrifício”, vincou.

precisa de um apoio numa determinada área para estimular investimento e ele não está disponível ou quando existe é irrisório. Os fundos assentam na inflexibilidade de um ‘pronto-a-vestir’. Entramos à procura de um
fato tamanho 50 e acabamos por
trazer vestido o tamanho 56. São
muitas as autarquias com calças
pelo meio da perna ou com as
mangas do casaco demasiado
compridas”, disse o edil courense, alertando para a necessidade
“urgente de os fundos comunitários apoiarem os planos estratégicos das autarquias e que não
sirvam apenas para acudir às necessidades pontuais das câmaras”.

Vítor Paulo Pereira destacou o
espírito resiliente e inovador dos
courenses. “Em Coura foram
sempre as dificuldades e as nossas capacidades de superação
que determinaram o nosso destino. Um destino que nos juntou
para derrubar o que parecia intransponível. Vivemos num
mundo competitivo, mas não há
razão nenhuma para acreditar
que os territórios não competem,
competimos para atrair investimento e competiremos no futuro
para atrair quadros qualificados
que queiram residir no nosso território. É isto que estamos a fazer no nosso território e muitas
vezes sem linhas de financiamento à altura”, apontou.

lll
“Os fundos assentam na inflexibilidade de um ‘pronto-a-vestir’. Entramos à procura de um fato tamanho 50 e acabamos
por trazer vestido o tamanho 56. São muitas as autarquias
com calças pelo meio da perna ou com as mangas do casaco
demasiado compridas”, disse o edil courense, alertando para a
necessidade “dos fundos apoiarem os planos estratégicos das
autarquias”.
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Viana do Castelo

Dupla de DJ’s transmite a partir do navio
Gil Eannes para 16 países
X PLACES é o projecto que a dupla de DJ’s Mayze X Faria transmite, esta sexta-feira, a partir do antigo navio hospital atracado
em Viana do Castelo para 16 países.
VIANA DO CASTELO

vila do nosso país onde é abraçada a natureza e a história de lugares especiais sempre com a
máxima 'Onde o coração bate
mais forte' como o motor de arranque para a realização do vídeo".
A dupla Mayze X Faria (John
Mayze e Miguel Faria) lançou,
assim, um projecto de vídeo inédito em Portugal para divulgar
territórios idílicos, aliando paisagens e belezas naturais à música.

| Redacção |

A dupla de DJs Mayze X Faria
escolheu o Navio Gil Eannes,
atracado na antiga doca comercial de Viana do Castelo, como
palco para partilha de sets num
cenário idílico de Portugal e a
transmissão nas redes sociais será feira em 38 páginas de 16 países. Trata-se do projecto de vídeo X Places que tem como
objectivo unir natureza e música, dando a conhecer lugares de
excelência espalhados um pouco
por todo o país.
Tendo como palco Viana do
Castelo, a transmissão acontece
a 14 de Agosto, pelas 19.30 horas, e será partilhada por dezenas
de páginas de Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, México, Chile, Colômbia,
Brasil, Uruguai, Turquia, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e
Itália, anuncia o Município de
Viana do Castelo em comunicado.

DR

Dupla de DJ’s vai transmitir a partir do navio Gil Eannes

O evento, gravado a bordo do
Navio Gil Eannes, será transmitido por mais de 30 páginas de
música, rádios e temáticas varia-

das.
A ideia dos DJ’s surgiu em
tempos de pandemia, depois do
desconfinamento, unindo “tech

house” à natureza. Com o projecto de vídeo X Places, a dupla
de DJ’s quer dar a conhecer "um
lugar de um distrito, cidade ou

lll
Tendo como palco Viana
do Castelo, a transmissão
acontece a 14 de Agosto,
pelas 19.30 horas, e será
partilhada por dezenas
de páginas de Portugal,
Espanha, Estados Unidos
da América, México,
Colômbia, Brasil, Uruguai,
Turquia, entre outros países.

Exposição pode ser visitada até 30 de Agosto

Museu de Artes Decorativas mostra
como 19 artistas pintaram a festa
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Até 30 de Agosto, o Museu de
Artes Decorativas promete fazer
sentir a Romaria em Honra de
Nossa Senhora da Agonia através da exposição de pintura
“Pintar a Festa”.
A mostra, patente na Galeria
Carolino Ramos do museu municipal, apresenta 19 diferentes
olhares sobre as festas da cidade.
A exposição de pintura reúne
quadros de artistas que pintaram
a rainha das romarias, reunindo
nomes como Claro Fângio, Joaquim Lopes, Alberto de Souza,
Carolino Ramos, Araújo Soares,

Manuela Pantoja Rojão, António
Coelho de Figueiredo, David Lima, Puskas, Rui Pinto, Mário
Emílio, Hélder Carvalho, Rego
Meira, Isaura Xavier de Campos, Mariana Homem de Melo,
Carlos Basto, Juvenal Ramos,
Maria Artemisa de Carvalho e
ainda Aníbal Alcino.
Esta mostra apresenta obras da
colecção da Câmara Municipal
de Viana do Castelo de diferentes artistas, com percursos e soluções estéticas diferentes, unidos pela grande afectividade
pela festa e pela cidade, registada na palete de cores quentes
que realçam os vários quadros
icónicos da romaria.

Este conjunto de obras é representativo da produção de arte
portuguesa contemporânea do
período modernista, dos anos 30
do século XX até ao início da
década de 1990.
A exposição integra cinco pinturas que, na sua altura, foram
escolhidas para cartaz oficial da
Romaria d’Agonia.
Esta exposição enquadra-se
nas comemorações dos 97 anos
de existência do Museu de Artes
Decorativas, assinalados este
mês. Foi a 17 de Agosto de
1923, durante a Romaria d’Agonia, que o mais antigo museu da
cidade abriu as portas ao público.

DR

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo inaugurou a exposição
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Casos do dia

Perseguiu vítima
até à esquadra da PSP

§investigação
Fafe

GNR deteve cinco pessoas por jogo
no anexo de um café

PSP deteve homem de 30 anos por suspeita de violência doméstica em Vila Nova
de Famalicão. Vítima dirigiu-se à esquadra policial e foi seguida pelo suspeito.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

DR

GNR de Fafe apreendeu mais de mil euros em numerário

A GNR, através do Posto Territorial de Fafe, deteve em flagrante cinco homens, com idades compreendidas entre os 36 e 77 anos, pela prática de
jogo de fortuna e azar, em Fafe.
Na sequência de uma investigação que decorria há seis meses, pela prática de jogo ilegal, os militares da Guarda deram cumprimento, no passado
sábado, a um mandado de busca para um anexo do café, local onde se
desenvolvia esta modalidade de jogo, o que culminou na apreensão de
1 495 euros em numerário e dois baralhos de cartas.
Os suspeitos foram surpreendidos em flagrante enquanto se encontravam a jogar cartas com apostas monetárias, o que culminou na detenção
dos mesmos, bem como a do proprietário do estabelecimento.
Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao
Tribunal Judicial de Fafe.

CTER de Viana do Castelo

GNR deteve 14
pessoas em
flagrante delito

A GNR deteve 11 pessoas em
flagrante delito na área do Comando Territorial de Viana do
Castelo em resultado das operações realizadas entre 3 e 9
de Agosto.
Das 11 detenções, cinco decorreram bda condução sob
efeito de álcool; duas por cindução sem habilitação legal, a
que se somam uma por tráfico
de estupefacientes e uma por
violência doméstica.
Entre as apreensões, destacam-se 3302 doses de liamba;
69 doses de haxixe; duas armas de fogo e uma arma de ar
comprimido.
Na fiscalização de trânsito, a
GNR detectou 360 infracções
e registou 47 acidentes de viação.

§detenções
Braga
Detido por injuriar
e ameaçar a PSP
A PSP deteve, em Braga, um homem de 22 anos por injúrias e
ameaças a agente da autoridade.
A situação ocorreu na madrugada de sábado quando a PSP acorreu a uma desordem na via pública. O suspeito proferiu vários
insultos e ameaças aos agentes
policiais e foi detido e notificado
para comparecer no tribunal.

Vila Nova de Famalicão
Detido por conduzir
sem carta
A PSP deteve, em Vila Nova de
Famalicão, um cidadão de 20
anos por condução sem habilitação legal. Foi interceptado a conduzir na Rua Senhora da Vitória.

A PSP deteve um homem de 30
anos pelo crime de violência doméstica depois deste ter injuriado a ex-namorada no exterior da
esquadra policial, na cidade de
Vila Nova de Famalicão, na tarde do passado domingo.
Foi a buzinar que a vítima alertou a PSP a cuja esquadra se dirigiu depois de se sentir ameaçada pelo ex-namorado.
De acordo com a PSP, em comunicado do Comando Distrital
de Braga, a vítima informou os
agentes policiais que acorreram
ao exterior da esquadra que
quando se encontrava num estabelecimento de restauração, na
hora do almoço, avistou o suspeito, um cidadão com 30 anos
de idade, e para evitar o contacto, saiu do restaurante e entrou
na sua viatura.
"Após iniciar a marcha, verificou que estava a ser seguida pelo suspeito, informando que o
mesmo praticava uma condução
extremamente agressiva, tentando por várias vezes ultrapassa-la
e bloquear-lhe o caminho, colocando-a em perigo e causandolhe medo" descreve a mesma

DR

O suspeito foi detido pela PSP no exterior da esquadra de Vila Nova de Famalicão

fonte policial, dando conta que
"por temer que algo grave pudesse acontecer" a vítima deslocou-se até à esquadra da PSP.
A vítima foi seguida pelo suspeito que estacionou o seu veículo mais à frente e deslocou-se
a pé em direcção à vítima.

A PSP revela que "no decorrer
da intervenção policial, (o suspeito) manteve sempre uma postura agressiva, injuriando a vítima, bem como os elementos
policiais".
O homem de 30 anos foi detido
para ser presente ao tribunal.

Operação realizada no fim-de-semana

PSP fiscaliza para travar corridas ilegais
BRAGA

| Redacção |

A PSP, através da Divisão Policial de Braga, fiscalizou mais de
uma centena de viaturas e levantou 116 autos de contraordenação numa operação de fiscalização realizada em Braga, entre
a noite de sexta-feira e madrugada de sábado, com o objectivo
de combater as corridas ilegais.
De acordo com a PSP, a operação de fiscalização rodoviária
decorreu em vários locais da ci-

dade de Braga e teve como principal objectivo incrementar o
sentimento de segurança dos cidadãos, prevenção e operacionalidade.
Da operação, que decorreu entre as 20.45 horas de sexta-feira
e as 3 horas de sábado, resultou
a fiscalização de 109 viaturas e
116 autos de contraordenação levantados.
Mais de uma centena de autos
(105) decorrem da condução em
excesso de velocidade, mas foram ainda instaurados três autos

por alteração de características
das viaturas.
Nesta operação, foram testados
51 condutores revela a PSP em
comunicado.
O Comando Distrital da PSP de
Braga garante que manterá “uma
atenta vigilância e uma proximidade com os cidadãos, potenciando o reforço do sentimento
de segurança e do comportamento responsável por parte de
todos os que utilizam a rede viária urbana, sejam condutores,
passageiros ou peões".
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Desporto
§notas arsenalistas
Mercado

Imprensa espanhola coloca Pepelu
no radar dos guerreiros
De Espanha chegam ecos do interesse do SC Braga no médio Pepelu. A imprensa do país vizinho, nomeadamente o jornal Las Provincias, diz que o clube bracarense e também o Sporting mostraram interesse no jogador emprestado pelo Levante ao Tondela, na última época, onde alinhou em 34
jogos e apontou dois golos.

Nova época

Trincão começa pré-época no Barcelona
Contratado ao SC Braga em Janeiro, Trincão começa hoje a aventura espanhola no FC Barcelona. O ex-jogador bracarense é esperado no centro de
treinos do clube catalão para cumprir os habituais exames médicos e físicos
de início de pré-época, juntamente com alguns colegas da nova equipa,
apesar de o Barcelona ainda não ter fechado a época 2019/20, já que vai
participar na final a oito da Liga dos Campeões, em Lisboa.

Futebol feminino

“Queremos chegar ao primeiro jogo
o mais bem preparadas possível”
A equipa feminina do SC Braga trabalha de forma intensa nesta fase de pré-época para começar da melhor forma a nova temporada. Avançada Keane
fez a análise aos primeiros treinos e, em declarações à Next, traçou os objectivos: “queremos chegar ao primeiro jogo o mais bem preparadas possível.
Vamos encarar todos os jogos para vencer durante toda a temporada. Estamos a trabalhar para conseguirmos fazer uma boa época”, revelou a atleta,
revelando que “os treinos têm sido intensos, mas é como tem de ser depois
de tanto tempo paradas”. “Temos trabalhado muito e sinto que vai valer a
pena”, frisou a avançada.

§Liga Europa
Quartos-de-final

Manchester United vence Copenhaga

A armada portuguesa do Wolverhampton mede forças hoje com o Sevilha,
em jogo dos quartos-de-final da Liga Europa, a partir das 20 horas, num
desafio que se disputa em Duisburgo (Alemanha). No outro jogo do dia o
Shakhtar Donesk, de Luís Castro, defronta os suiços do Basileia.
Ontem, o Manchester United, com um golo de Bruno Fernandes, derrotou o
FC Copenhaga (1-0) e num dos grandes jogos desta fase da competição, os
italianos do Inter de Milão venceu o Bayer Leverkusen (2-1).

NICO GAITÁN É HOJE
OFICIALIZADO

REFORÇO MEDIÁTICO vai ser hoje anunciado, depois de ter cumprido os
exames médicos sem qualquer problema. Argentino assina por uma época.
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

É um reforço de peso - que deixa
os adeptos arsenalistas entusiasmados - e será hoje oficializado.
Nico Gaitán já esteve, ontem, na
Pedreira, onde cumpriu os habituais exames médicos, realizados sem qualquer tipo de problema, seguindo-se a apresentação
de forma oficial como reforço
do SC Braga para a nova temporada 2020/21.
O médio, internacional argentino de 32 anos, vai assinar contrato com a SAD bracarense válido por uma época, com mais
uma de opção, assumindo-se como uma contratação mediática
em ano de centenário do clube,
que dá asas ao sonho do presidente António Salvador de uma
equipa a lutar pelo título nacional.
Com outras propostas em cima
da mesa, Gaitán foi atraído pelo
projecto desportivo do SC Braga
e a vontade de regressar ao futebol português falou mais alto,
depois de ter saído, em 2016, do

TWITTER

Nico Gaitán realizou os exames médicos sem problemas e vai ser oficializado hoje

+ destaque
Gaitán realizou, ontem,
os habituais exames
médicos sem qualquer
tipo de problema.

Defesa esquerdo, ex-Desportivo de Chaves

Abdul Ibrahim reforça FC Famalicão
FC FAMALICÃO

| Joana Russo Belo |

Publicidade

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

Entidade Parceira:

Benfica para o Atlético de Madrid, por 25 milhões de euros.
Depois de uma época em meia
ao serviço dos colchoneros, seguiu para a China (Dalian), Estados Unidos (Chicago Fire) e em
Janeiro assinou pelo Lille, onde
fez apenas quatro jogos.

Está confirmado mais um reforço para o plantel do FC Famalicão. Trata-se de Abdul Ibrahim,
defesa esquerdo de 21 anos, que
chega do Desportivo de Chaves.
Em nota enviada à imprensa, o
clube famalicense revela que o
jogador assinou um contrato válido por três temporadas, até ao
final da época 2022/23.
“Assinar pelo Futebol Clube de
Famalicão é mais um passo importante na minha carreira. Conheço o projecto que o clube de-

FC FAMALICÃO

Abdul Ibrahim tem 21 anos

lineou e estou muito entusiasmado para ajudar o clube a continuar o seu processo ascendente
no futebol portuguê s”, referiu
Abdul, nas primeiras declarações com a camisola famalicense.
Em Portugal desde 2017, altura
em que chegou para jogar nos
juniores do Desportivo de Chaves, clube que o descobriu na
Academia WAFA, o defesa ganês continuou no emblema
transmontano até ao final da
época transacta, onde alinhou na
equipa satélite dos flavienses, no
Campeonato de Portugal.

correiodominho.pt 11 de Agosto 2020

Desporto17

Santa Eulália com 15 reforços
CLUBE DE VIZELA acertou a continuidade de apenas cinco atletas e apresenta 15 reforços para atacar a nova temporada na Pró-Nacional.
AF BRAGA

| Joana Russo Belo |

Está pronto o plantel do CCD
Santa Eulália para atacar a nova
temporada 2020/21. Depois de o
presidente Carlos Faria ter tomado posse para mais um mandato,
a direcção ultimou a equipa que
irá disputar a Pró-Nacional da
AF Braga, num novo ciclo, com
apenas cinco atletas da época
transacta. Gina, Vitolo, Fernandes, Vitinha e Marquinho são os
únicos jogadores que transitam,
juntando-se um extenso grupo
de reforços: 15 no total.
Defesa central Gil (ex-Vieira)
foi o mais recente reforço a ser
oficializado, assim como o guardião Caló (ex-Ponte). Lista de
caras novas inclui ainda Fábio
(ex-Barrosas), Miguel Henri-

CCD SANTA EULÁLIA

Defesa central Gil chega do Vieira SC

ques (ex-S. Paio), Pedro Lopes
(ex-Felgueiras), Jorge (ex-Barrosas), Miguel Monteiro (ex-júnior), Paulo Jorge (ex-Aparecida), Zezinho (ex-S. Paio), Tiago

Moreira (ex-Moreirense), Seba
(ex-Barrosas), Luís Oliveira (exPevidém), Pedro Silva (ex-júnior), Marcelo (ex-Moreirense)
e Tiago Leão (ex-Alpendorada).

§mercado
Pró-Nacional

União Desportiva
de Vila Chã
anuncia renovação
de três defesas
Oficializada a equipa técnica liderada por Jó
Faria no regresso da União Desportiva de Vila
Chã ao escalão máximo da Associação de Futebol de Braga - treinador que conta com os
adjuntos António Pereira, Daniel Fernandes,
Tiago Fernandes e Jorge Enes - a direcção do
clube começa a preparar o plantel para atacar
a nova temporada 2020/21 na Pró-Nacional.
Depois de anunciadas as contratações dos
guarda-redes João Rocha e Xavier (ambos ex-Forjães) e da continuidade do guardião Zé
Luís, o clube oficializou mais três renovações,
todas no sector defensivo.
Assim, os defesas André Merrelho, Sócrates e
Afonso Abreu vão continuar a vestir a camisola da UD Vila Chã na nova época.
“Até o xadrez requer raça”, destacou o clube
nas redes sociais, no anúncio dos três jogadores.
Publicidade

Moradia Banda T3 Nova - Braga
Lote c/ aprox. 208 m2, área bruta de construção
de 312 m2. Possibilidade de
Escolha de Acabamentos... Venha Conhecer!
208.000 € - Ref. 5996
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Pevidém SC

PLANTEL
2020 2021
GUARDA-REDES
André Preto
João Lobo
DEFESAS
Tiago Monteiro
Filipe Sousa
João André
Tiago Francisco
Emanuel
Tiago Vieira
Zé Martins
Kotaro
MÉDIOS
Rúben Teixeira
Sérgio Duarte
Chico
Pedrinho
Tiago Ronaldo
Moreira
AVANÇADOS
Tomás Fernandes
Diogo Lopes
André Faria
Totas
Costinha
Vítor Hugo

CLUBE ANTERIOR
Pevidém
Pevidém
Pevidém
Pevidém
Pevidém
Berço
Pevidém
Pevidém
Pevidém
Torcatense
Pevidém
Merelinense
Berço
Pevidém
Trofense
Pevidém
Famalicão
Pedras Salgadas
Pevidém
Pevidém
Pevidém
Pevidém

EQUIPA TÉCNICA
DR

Quinze renovações e sete reforços constituem o grupo de 22 jogadores que se apresentou ontem em Pevidém

Arranque sob o signo da incerteza
para o Campeonato de Portugal
CALENDÁRIO E PÚBLICO NA BANCADA são incógnitas cuja concretização deve ser tão breve quanto
possível, apelam os responsáveis do Pevidém SC. A equipa começou ontem a treinar para 2020/21.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Rui Serapicos |

Várias incógnitas do sistema que
vai vigorar no Campeonato de
Portugal estão por concretizar.
O escalão nacional no qual vai
jogar o Pevidém tem por definir
o quadro de clubes que medem
forças entre si, como ainda o
próprio calendário. Este signo de
incerteza pautou as declarações
que Rui Machado, o presidente
da colectividade vimaranense
prestou aos jornalistas enquanto
os jogadores davam os primeiros
passos de corrida em torno do
relvado, sob a orientação de
João Pedro Coelho, o treinador
que transita com 15 jogadores da
época transacta, a que se juntam
agora sete caras novas.
“Nós não sabemos o formato
da competição, nem quem são os
nossos adversários”, salientou o
presidente do clube.
Rui Machado salientou, ainda

DR

Rui Machado, presidente do Pevidém

assim, a “ambição desportiva”
de posicionar o Pevidém num
dos primeiros cinco lugares da
série em que vai iniciar a época.
Questionado sobre, perante a
conjuntura que se instalou após
a pandemia Covid 19, o clube
mantém a sua sustentabilidade,
o dirigente lembrou que “tanto

se tem falado numa recessão de
dois dígitos como se fala numa
orgia financeira”.
Admitiu que a subida ao nível
nacional implica “algum reforço
orçamental” mas considerou
que, dependendo da duração
temporal do quadro competitivo
— “se só durar sete ou oito meses” — uma das incógnitas do
sistema — os custos até podem
vir a baixar.
Para estas equações importa
ainda saber se haverá jogos com
ou sem público, o que também
ainda não é seguro. Sobre isto,
Rui Machado lançou o apelo
“às entidades competentes”.
“Sem público, mais vale não
começar”, realçou, tendo em
conta que a subida aos nacionais
suscita a expectativa de “jogos
com mais apetência e melhorias
na blheteira”.
“Nós não podemos ir à bola
mas podemos ir à feira do gado
ou a um comício”, lamentou.

João Pedro Coelho (treinador)
Fábio Ferreira (treinador adjunto)
David Alves (treinador de guarda-redes)
João Carvalho (observador)
Filipe Pinheiro ‘Fina’ (director desportivo)

+ ajustamento
O treinador João Pedro
Coelho considera ter neste
plantel uma “base” para
começar a trabalhar mas
admite ajustamento.

§ treinador
João Pedro Coelho

“Dificuldades
vão ser para todos”
“O novo formato vai ser igual para
todos”, observou ontem o treinador
do Pevidém, João Pedro Coelho.
“Vai haver muitas dificuldades mas
vai ser assim para todos”, acrescentou o técnico que orientou em
2019/20 esta equipa no triunfo do
nível mais alto da AF Braga e consequente subida em 2020/21 ao
Campeonato de Portugal.
Assumindo esperar “dificuldades”
adianta logo que se propõe “lutar
por uma classificação condizente”.
Face ao quadro de incertezas que
paira na definição do quadro competitivo, uma ideia que sublinhou é
que “espero começar e não parar”.
Outra ideia é de que os jogadores

DR

João Pedro Coelho

estiveram “mais de seis meses” sem
competir e, assim, “é natural que o
período pré-competitivo possa ser
mais longo”.
O plantel “foi construído pelo Fina e
pelo Dr. Rui Machado, em consonância comigo”.
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§canoagem
Clube Náutico de Prado
Rodrigo Martins
e Silvestre campeões
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Náutico de Ponte de Lima lidera
regata nacional de velocidade

CLUBE LIMIANO quer renovar o título nacional de velocidade e mostrou ambição na primeira parte da
prova, em Montemor-o-Velho, assumindo já a classificação colectiva, à frente do CN Prado e Gemeses.
DR

Rodrigo é campeão de K1 500m

Com uma boa prestação colectiva
e individual, o CN Prado conquistou 10 medalhas, duas das quais
de ouro, no nacional de velocidade, em Montemor. Os títulos de
campeões foram ganhos pelo júnior Rodrigo Martins na prova de
K1 500 m, e pelo veterano Silvestre Pereira no C1 1000m.

GCDR Gemeses
Inês Penetra vence
dois títulos nacionais

DR

Inês venceu 2 medalhas de ouro

A atleta do Gemeses, Inês Penetra, esteve em destaque na competição ao conquistar dois títulos de campeã nacional sénior
nas provas de C1 200 m e 500 m.

CANOAGEM

| Miguel Machado |

O Clube Náutico de Ponte de Lima (CNPL) terminou a primeira
parte do Campeonato Nacional
de Velocidade, na frente da classificação colectiva. Limianos lideram a corrida pela revalidação
do título após a realização das
provas destinadas às categorias
sénior, júnior e veteranos que
decorreram no Centro de Alto
Rendimento de Montemor-o-Velho. Prova contou com 400 atletas, em representação de 47 clubes do continente e ilhas.
O CN de Ponte de Lima lidera
com 1164 pontos, seguido dos
também emblemas minhotos
CN Prado, com 992 pontos e do
GCDR Gemeses com 592.
No próximo fim-de-semana,
tudo se vai decidir na segunda
parte da competição, onde vão
entrar em pista os atletas das categorias Cadete, Infantil e Iniciado, no mesmo local.
“O espírito de grupo e qualidade dos atletas do CNPL foi a base do sucesso, conseguindo qualificar-se para todas as finais em

CNPL

O Clube Náutico de Ponte de Lima terminou a primeira parte do nacional de velocidade no primeiro lugar coletivo

disputa, subindo ao pódio em sete ocasiões, quatro das quais para receber a medalha de campeão”, referiu o clube em comunicado.
Em termos individuais os quatro títulos nacionais conquistados foram ganhos pelos atletas
Beatriz Lamas (C1 500 metros e
C1 200 m) e por César Soares

(C1 500 m e em C1 1000 m).
Bruno Brasileiro foi segundo
em K1 500 e Beatriz Barros, que
este ano regressou à competição,
arrecadou dois terceiros lugares
(C1 500m e C1 200). Destaque
ainda para o pódio sub-23 para
Francisco Santos, segundo em
K1 200m João Pereira, terceiro
em K1 500m e Ricardo Coelho,

terceiro em C1 1000m.
Na Paracanoagem, o jovem
João Trigueiros subiu ao pódio,
conquistando a medalha de prata
na categoria KS1.
Em Veteranos, Bruno Cerqueira foi quatro em K1 Veterano B.
No próximo domingo o CNPL
vai tentar revalidar o título nacional conquistado em 2019.

Atleta vianense da DKC/APPACDM conquista ouro nos campeonatos nacionais de velocidade

Paracanoísta João Fernandes
campeão nacional de KS1 200 m
CANOAGEM ADAPTADA
| Miguel Machado |

Foi uma estreia de sonho para
João Fernandes em competições
nacionais de canoagem. Na categoria de paracanoagem, o atleta
do Darque Kayak Clube venceu
o campeonato nacional de KS1
200m, realizado no Centro de
Alto Rendimento de Montemoro-Velho.
Medalha de ouro de João Fernandes marca também o sucesso
do atleta que pertence à DKC e
à APPACDM de Viana do Castelo, numa esta vitória fruto de um

projecto conjunto denominado
“desporto para todos”.
De realçar ainda o quarto lugar
em que ficou Ricardo Esteves e
o sexto de Vasco Franco.
De destacar que a DKC foi a
formação que mais atletas levou
de canoagem adaptada a estas
provas do Campeonato Nacional
de Seniores, juniores e veteranos.
Mas o brilho da DKC nestes
nacionais não ficou por aqui. O
clube vianense alcançou resultados históricos no k1 júnior e no
k1 sénior desta especialidade
olimpica, pois foi a primeira vez

que logrou colocar em final um
k1 sénior, a categoria mais exigente de todo o campeonato e da
canoagem portuguesa, o que denota a evolução segura nas categorias mais exigentes desta especialidade olímpica. Fez história para este clube o atleta Mário Vieira que logrou alcançar o
6º lugar na final B.
Também fez história João Gonçalves com melhor resultado de
sempre de um k1 junior da DKC
nestes campeonatos conquistando o 6.º lugar na final A.
A Darque Kayak Clube conseguiu alcançar 7 finais, sendo seis

DR

João Fernandes, a estrear-se em competição, venceu campeonato nacional KS1 200 m

finais A e uma final B.
A DKC levou duas dezenas de
atletas a esta competição. Por
equipas está em 7.º lugar em 48

clubes. O campeonato prossegue
no próximo fim-de-semana desta vez com os iniciados, infantis
e cadetes em acção.
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OC Barcelos quer intrometer-se
na luta pela conquista do título

PLANTEL
2020 2021
GUARDA-REDES
Conti Acevedo
Bautista Acevedo
Bruno Ferreira (Joka)
DEFESAS/MÉDIOS
Zé Pedro
Tomás Pereira
Luís Querido
AVANÇADOS
Dario Giménez
Joca Guimarães
Nicolás Gutiérrez
Miguel Rocha
Rafael Lourenço (Rafa)
Reinaldo Ventura

BARCELENSES apresentaram um plantel quase totalmente renovado, cheio de qualidade e com um
novo técnico - Rui Neto -, que pretende uma equipa que justifique o epíteto de “maior de Portugal”.

CLUBE ANTERIOR
HC Braga
Concepción PC (Arg.)
OC Barcelos
OC Barcelos
Riba d’Ave
OC Barcelos
Valdagno (Itália)
HC Braga
Unión Estudantil (Arg.)
OC Barcelos
Paço d’Arcos
Trissino (Itália)

EQUIPA TÉCNICA
Rui Neto (treinador)
Passos Lomba (preparador físico)

STAFF E LOGÍSTICA
António Gomes (delegado)
Gaspar Emílio (secretário técnico)
Dr. Francisco Rodrigues (médico)
Carlos Vieira (enfermeiro)
Eduardo Silva (fisioterapeuta)
Jerónimo Rodrigues (massagista)
Luís Salgueiro (mecânico)

DIRECÇÃO
Paulo Mendanha (presidente)
Hugo Ricardo (vice-presidente)
José Campos (vice-presidente)

DR

O plantel do Óquei Clube de Barcelos apresentou-se, ontem, à comunicação social, no Pavilhão Municipal de Barcelos, na presença dos dirigentes e staff técnico do clube

OC BARCELOS

| Ricardo Anselmo |

Está aí a versão 2020/2021 do
renovado Óquei Clube de Bacelos, cheio de caras novas - algumas delas bem conhecidas de
passagens anteriores pela ‘catedral’ - e com uma ambição também ela renovada para alcançar
grandes objectivos. Pelo menos,
essa foi a ideia deixada pelo novo técnico, Rui Neto, que está de

regresso a Barcelos, depois de
ter representado o clube como
jogador entre 1996 e 1998.
“Sabemos que esta será uma
época diferente das anteriores
porque engloba um play-off. Teremos uma primeira fase no
campeonato nacional em que o
nosso principal objectivo é
transformar os quatro crónicos
candidatos ao título [FC Porto,
Benfica, Sporting e Oliveirense]
em cinco. Ou seja, queremos in-

cluir-nos nessa luta. Isto pressupõe que coloquemos todo o nosso empenho em cada jogo para o
vencer. Nas restantes competições [WS Europe Cup e Taça de
Portugal] queremos chegar à final-four”, assegurou o treinador,
que ouviu da boca do presidente,
Paulo Mendanha, que o seu perfil “era o mais indicado para liderar o projecto do Óquei Clube
de Barcelos”.
Ao lado de Rui Neto, o capitão

Luís Querido, que se prepara para iniciar a sétima temporada no
emblema minhoto (segunda consecutiva), perspectivou “um trajecto longo”, ciente de que “será
uma época muito difícil”.
“Será uma pré-temporada longa e dura mas tenho a certeza
que estamos bem acompanhados
e que estaremos preparados para
quando começarmos a sério”, referiu o jogador que marcou 14
golos em 25 jogos em 19/20.

§Rui Neto
Técnico abordou a constituição do plantel para 2020/21

“É uma honra jogar no maior de Portugal”

DR

Rui Neto assume o comando do OC Barcelos, depois de dois anos a orientar o HC Braga

“Poderá ser um handicap ou não termos sete elementos novos na equipa,
mas acredito que para qualquer um deles seja um prazer enorme representar o OC Barcelos. A integração de cada um deles será boa e iremos formar
um bom conjunto. Estamos muito gratos por todo o trabalho que foi feito
pelo presidente e pela sua direcção. Trabalhámos desde o primeiro momento nas necessidades que entendemos que tínhamos para alcançar os objectivos do clube. O plantel é extremamente equilibrado e com muita qualidade. É para eles e para mim como treinador um enorme orgulho representar
o maior clube de Portugal.”

lll
O plantel 2020/21 apresenta oito caras novas: Tino
Acevedo e Joca seguem Rui
Neto na mudança de Braga
para Barcelos. Depois, nota
para o regresso de Reinaldo
Ventura e das chegadas de
Tomás Pereira (ex-Riba
d’Ave), Rafael Lourenço
(ex-Paço d’Arcos), Darío
Giménez (ex-Valdagno),
Nico Gutierrez (ex-Unión
Estudantil) e Bautista
Acevedo (ex-Concepción).
lll
“Será um trajecto longo
e estamos cientes de que
esta será uma época difícil,
pela enorme paragem que
tivemos, provocada pelo
vírus. A pré-temporada será
longa e dura, mas tenho
a certeza de que estamos
bem acompanhados
e estaremos preparados
para quando começar a
competição a sério.”

Luís Querido
Capitão do OC Barcelos

12 Desporto
correiodominho.pt
11 de Agosto 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Desporto 21

Open Póvoa de Lanhoso anima
centro da vila até 22 de Agosto

TERCEIRA EDIÇÃO do torneio de ténis povoense conta com participação de meia centena de jogadores
de clubes de toda a região. Jogos começam às 19.30 h e 21 horas nos campos de ténis municipais.

DR

Bruna assina pela 10.ª época pelo ACV

TÉNIS

| Miguel Machado |

O Open da Póvoa de Lanhoso
está de volta com muita emoção
nos “courts” da vila povoense.
Competição, que vai já para a
terceira edição, tem este ano
como maior novidade a realização de um torneio feminino.
A ganhar fama de ano para
ano, em termos de participantes,
esta edição supera também o número das duas primeiras provas,
com 50 jogadores provenientes
de toda a região. De salientar
que este ano o torneio tem como
“prize money” 600 euros.
Numa organização da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso

DR

Torneio povoense tem este ano como “prize money” 600 euros

e da Escola de Ténis Associação
ATITUDORDEM, a prova promete animar, uma vez mais nes-

te verão, o centro da vila até ao
dia 22 de Agosto.
As emoções do 3.º Open da Pó-

voa de Lanhoso já arrancaram
ontem com as primeiras partidas. Os jogos (dois em simultâneo) vão decorrer com início às
19.30 horas e 21 horas, nos
Campos de Ténis Municipais,
junto ao pavilhão municipal.
Segundo o Município, o torneio decorre “cumprindo as recomendações da DGS e o Plano
de Contingência do equipamento desportivo”, sendo obrigatório o uso da máscara e distanciamento físico.
Este torneio tem como objectivos a promoção e divulgação da
modalidade, convívio em contexto desportivo e a dinamização
dos espaços feitos pela câmara
para a prática do ténis.

Andebol feminino

Bruna Silva renova
pelo AC Vermoim
A prepara-se para mais uma
temporada desportiva, o AC
Vermoim anuncia a renovação
da sua atleta Bruna Silva, com
22 anos de idade, que se inscreve pela décima vez no seu
clube de sempre.
“Com toda a sua formação
realizada no ACV, a Bruna é
uma das atletas bandeira do
clube que agora nos honra de
novo com a sua confiança para
2020/21”, elogia o clube na
página oficial do Facebook.
Publicidade
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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

Verão Ártico
AUTOR Damon Galgut
EDITORA Jacarandá

contaoleitor@correiodominho.pt

N

a noite anterior à viagem, o
Henrique quase não dormiu devido à ansiedade que lhe provocava o voo que saía do Porto às 8h50 com
destino a Viena.
Duas horas antes da partida já se encontrava no aeroporto, com uma mochila às
costas para a viagem que iria realizar,
exatamente no dia do seu aniversário, 8
de agosto. À hora marcada cumpriu todas
as orientações dadas pelas entidades e pelos colaboradores da transportadora e embarcou, ocupando o seu lugar.
Exatamente às 8h50 o avião levantou
voo com destino à capital da Áustria, cidade imperial e marcada por uma enorme
vertente cultural.
Uma hora e meia depois do início do
voo, o Henrique, depois da noite mal dormida, acabou por adormecer, encostando
a cabeça ao ombro de quem se encontrava
ao seu lado. A viagem decorria calmamente e quase não se verificava turbulência, não fosse esse um dia de agosto, marcado por uma temperatura amena de 24
graus e um céu sem uma única nuvem.
Imbuído num sono profundo, chegou à
capital do antigo Império Austro-Húngaro onde se deparou com uma forte presença militar nas ruas, destacando-se muitos
soldados, alguns generais e muitos carros
de combate. Com um ar sorridente, estes
militares observavam os populares a limparem os paralelos da calçada das ruas da
cidade. Com uma aparência ligeiramente
diferente, destacando-se aqui as tranças e
as barbichas nos homens, estes populares
encontravam-se ajoelhados, a esfregarem
as pedras marcadas pela borracha dos veículos e ainda por alguma bosta proveniente de certos cavalos que circulavam
pela cidade.
Apesar da vontade que sentia para se
aproximar, o Henrique ficou de longe a
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Em 1912, o SS Birmingham aproxima-se da Índia. A bordo segue Morgan Forster, romancista e
homem de letras, prestes a iniciar uma viagem de descoberta. Do convés, a promessa de um estranho e novo futuro começa a ganhar forma diante dos seus olhos. Na sua cabeça, as sementes
de uma história começam a germinar: uma sensação de ameaça iminente, momentos de luxúria
sob um céu quente e limpo.
Serão precisos mais 12 anos e uma segunda viagem a terras indianas antes de Passagem para a
Índia, a grande obra literária de E. M. Forster, ser publicada. Durante esse tempo, Morgan conquistará um profundo conhecimento de si próprio e da infinita complexidade da natureza humana, que se irá refletir no seu famoso romance.

Viagem a Viena
Texto Mariana Azevedo Gomes

observar este cenário estranho e inesperado. “Então Viena, uma das capitais culturais da Europa, a capital da música e dos
músicos, permite que uns homens gozem
e ridicularizem outros que são obrigados
a limparem as ruas à mão?”, pensou.
Minutos após observar este estranho cenário, verificou que alguns desses que esfregavam a calçada começavam a sangrar

das mãos, em consequência do ácido que
estavam obrigados a usar na tarefa.
Verificou também que alguns tinham
uma aparência civilizada, usando óculos
(na altura um dos símbolos da inteligência) e mantendo uma postura pacífica, porém, concentrados na tarefa humilhante
que estavam a fazer.
Estupefacto com o que estava a presen-
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ciar, o Henrique decidiu manter-se mais
algum tempo a observar este estranho cenário, assistindo pouco tempo depois a
uma ordem forte e rígida de um dos generais, que obrigou estes homens a encaminharem-se para a estação de comboios da
cidade.
Com receio de ser visto, o Henrique
manteve-se distante, mas foi acompanhando de longe o percurso destes pobres
homens, verificando que na estação estavam vários vagões à sua espera, que arrancou pouco depois no meio de um fumo
intenso da locomotiva, dos gritos dos militares e do ladrar dos cães.
Como a curiosidade, naquele momento,
foi maior que o receio, o jovem conseguiu
infiltrar-se numa das carruagens, passando despercebido no meio de tanta agitação e temor.
Depois de três longas horas de viagem e
de um pouco mais de 160 quilómetros de
viagem, o comboio chegou ao seu destino, já noitinha. Contudo, ainda havia luz
suficiente para o Henrique conseguir ver
alguns cadáveres espalhados por umas escadas de granito que se encontravam no
local. Aterrorizado, com o que via, ainda
teve discernimento para se aproximar do
primeiro degrau e contar as escadas, concluindo que se encontravam nesse local
186 íngremes degraus!
Quando a noite já estava mais cerrada e
o ladrar dos cães se fazia ouvir com mais
intensidade, o Henrique sentiu um pequeno estrondo que o fez acordar do seu sono
profundo e o aliviou do sonho mau que tivera.
Uns minutos depois levantou-se e saiu
do avião que, pouco antes, tinha aterrado
em Viena. Informaram-no que tinha de
descer as escadas… do avião.
Estava curioso por ver a Roda-Gigante
que se encontra no Prater.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares

correiodominho.pt 11 de Agosto 2020

23

PASSATEMPOS
SUDOKU
***
5 9
6

9
4

6 1

8

5
7

7
1

4
7
1

6

5
6
3

9 3
1
8 5
7

4
3 9
3
8
4

4

9

7
1
3
8 9

2
4 6
9

Segunda 10/08/20

QUEBRA
CABEÇAS
Desafio do Jumento
João precisa transportar sacos,
e para isso ele dispõe de jumentos. Se ele transportar 2 sacos
em cada jumento, sobram 13
sacos. Se ele transportar 3
sacos em cada jumento, ficam
3 jumentos desocupados. Qual
o número total de sacos que
Paulo César deve transportar?

5
4

Solução:
João deve transportar 57 sacos.

3 6 8
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6
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2
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****

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS
1

2
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4
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7

1
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9

10 11

HORIZONTAIS: 1 – lanterna; frente. 2 - aparelhar; fabrique.
3 - desrespeitoso. 4 - braços; espesso. 5 - piada; demover.
6 - picar. 7 - agente; motivo. 8 - ordem; esburaca. 9 - convivência. 10 - cheiro; prudência. 11 - ousar; dinheiro.
VERTICAIS: 1 – agouros; sequioso. 2 - ainda; base. 3 - roseiral; delicadezas. 4 - pedes; coloca- ra. 5 - indicar.
6 - ziguezaguear. 7 - destruir.8 - apaziguar; bagagem.
9 - contorno; gritar. 10 - sabres; trigueiro. 11 - arrabaldes;
partes.

7
8
9

Soluções:

7 DIFERENÇAS

1-Posição do candeeiro do tecto 2-Falta uma gaveta no armário do lado esquerdo 3-Risca no
candeeiro de pé do lado direito 4-Falta adesivo no chão por baixo do cão 5-Cotovelos do miúdo
6-Boca do miúdo 7-Falta o fio eléctrico do candeeiro de pé

11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 - bicar.
7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.
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HUMOR

Sorteio 32/2020

43 799
2.º Prémio 52 578
3.º Prémio 64 542
1.º Prémio

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

Um maluco que trabalhava
como camionista na Suíça um
dia teve que fazer uma
entrega numa cidadezinha nas
montanhas. Um habitante da
vizinhança viu aquele camião
enorme a subir a serra
naquelas ruazinhas tortuosas
de marcha-atrás!
- O sr. está a pensar subir
isso de marcha-atrás?
Isso é loucura! – grita o
homem.
Continuando o caminho,
diz o maluco:
- É que me informaram que lá
em cima é impossível de virar
o camião.
O homem olhou com uma
cara indignada, mas achou
que era uma ideia aceitável…
Uma hora depois, o mesmo
homem vê o mesmo camião,
mas desta vez, a descer de
marcha-atrás!
Grita o homem:
- Meus Deus! O que o sr.
está a fazer agora?
E explica o maluco:
- Pois é! Eles tinham-se
enganado. Dava para virar
o camião sim…

Num corredor do manicómio,
um maluco passa por outro
que levava um metro articulado, todo aberto, no meio das
pernas e caminhava apressadamente.
Pergunta o segundo:
- O que é que andas a fazer ai
tão depressa?
O outro:
- Então, não vês?! Ando de
metro…

Terça 04/08/20

Sorteio 62/2020

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

Sorteio 63/2020

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

Sorteio 32/2020

50.762
2.º Prémio 70.108
3.º Prémio 84.260
4.º Prémio 12.163
Terminação 2
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Sexta 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

24 Publicidade

11 de Agosto 2020 correiodominho.pt

SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO E SÃO JOÃO DO SOUTO
RESTAURANTE TRESPASSE - Clientela local fixa/30 anos de casa/faturação comprovada/motivo reforma dos proprietários • Referência: 314200103

45.000€
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ID:124391007-55 -

142.500 €

C.E.:(C) Loja em S. Vítor,
com grandes dimensões e excelente visibilidade,
com 2 frentes (gaveto), com totalidade de frente
em montras. Bom estacionamento.

ID:124391047-29 -

89.000 €

C.E.:(E) Fantástico apartamento T2 no centro da
cidade, com garagem fechada para uma viatura.
Excelente exposição solar, ótimas vistas sobre o
Bom Jesus, o Sameiro e o Monte do Picoto.

ID:124391005-466 -

153.500 €

C.E.:(D) Apartamento T3 no centro da cidade
(A 200m do Arco da Porta Nova).

ID:124391032-58 -

1.070.000 €

C.E.:(E) Quinta em Nogueira.
Composta por 4 artigos (2 urbanos e 2 rústicos),
com cerca de 80.000 m2 na totalidade.
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CARTÓRIO NOTARIAL
NOTÁRIA
PAULA MARIA MACEDO MESQUITA
PIRES DE CARVALHO
Avenida 25 de Abril, n.º 37, 1.º andar
ILHAVO
Telf: 234.322.469
Fax: 234.326.066
Email: cnilhavo@mail.telepac.pt
Certifico, para efeito de publicação que, neste Cartório, no livro
de notas para escrituras diversas número 170-F, a folhas 121 e
seguintes, se encontra exarada uma escritura de justificação notarial, com data de hoje, na qual, DRª TELMA COUTINHO PEREIRA,
casada, natural da freguesia e concelho de Barcelos, com domicilio
profissional na Rua São Francisco, 18, Barcelos, na qualidade de
procuradora de JOAQUIM MAGALHÃES COUTINHO e mulher
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FORTE COUTINHO, casados
sob o regime de comunhão geral de bens, ambos naturais da
freguesia de Lama, concelho de Barcelos, residentes habitualmente
em 3 Rue Constantine, 40230 Tosse, França, na respectiva qualidade em que intervém, declara:
Que, com exclusão de outrem, os seus representados são
donos e legítimos possuidores do seguinte bem:
Prédio urbano composto de casa de rés-do-chão destinado a
habitação, com a área total de duzentos e noventa e oito metros
quadrados, sendo a área coberta de cinquenta metros quadrados e
descoberta de duzentos e quarenta e oito metros quadrados, sito no
lugar da Costa, freguesia de Lama, concelho de Barcelos, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Barcelos, confronta
do norte com caminho e Manuel António Martins Ferreira, do sul
com José Ribeiro da Silva, do nascente com Caminho e do poente
com João Fernandes Araújo, inscrito na matriz, em nome dos justificantes no artigo 267.
Que, o mencionado prédio foi construído num terreno inscrito
na matriz antiga sob o artigo 632 que veio à posse dos seus representados por doação verbal feita por seus pais e sogros, Américo
Ferraz Coutinho e mulher Leonila Pereira de Magalhães, que também usava e era conhecida por Leonília Pereira de Magalhães, residentes que foram na freguesia de Lama, concelho de Barcelos,
por volta do ano de mil novecentos e sessenta, sem que, todavia,
tenham levado a efeito a respectiva escritura pública.
Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o
domínio sobre o referido prédio, mas não obstante isso, sempre o
usufruíram, habitando-o e gozando de todas as utilidades por ele
proporcionadas e pagando os respectivos impostos, com ânimo de
quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos
por toda a gente, fazendo-o de boa fé, pacífica, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem
oposição de ninguém e, tudo isto, por um lapso de tempo superior a
vinte anos;
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, adquiriram o mencionado prédio por usucapião, título este que, por
natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.
Está conforme.
Ílhavo, trinta de Julho de dois mil e vinte.
Sandra Maria Oliveira Dias Neto Santos, devidamente autorizada
pela notária Paula Maria Macedo Mesquita Pires de Carvalho, com
o número de inscrição 204/05 e conforme publicação no sítio da
Ordem dos Notários em 12/04/2013
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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
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

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

Senhor livre, procura
senhora disponível,
para conviver a dois.
Relação futura.

PDR 2020
ABORDAGEM LEADER
DLBC TERRAS DE BASTO
ABERTURA DE CANDIDATURAS
Ação: 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola
de 10 de agosto de 2020 a 30 de outubro de 2020
Ação: 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais – componente Mercado Locais
de 10 de agosto de 2020 a 16 de outubro de 2020
Ação: 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais – componente Cadeias Curtas
de 10 de agosto de 2020 a 16 de outubro de 2020
Ação: 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias
de 10 de agosto de 2020 a 16 de outubro de 2020
A Probasto informa que os anúncios de abertura de candidatura e demais informação relevante,
estão disponíveis no portal do PORTUGAL 2020, em www.portugal2020.pt, no portal PDR2020 em
www.pdr-2020.pt e no sítio do GAL em www.probasto.pt, podendo ainda ser obtidos esclarecimentos
junto do GAL PROBASTO através do endereço probasto@probasto.pt ou pelo telefone 253662025.

Tlm. 967 897 378

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

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

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

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

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

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

Apenas 15.900€ - 7 anos de garantia ou 100.000kms

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

06:05 Estrada Nacional
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 7 Maravilhas
Da Cultura Popular
13:00 Jornal da Tarde
14:30 7 Maravilhas
Da Cultura Popular
17:30 Portugal em Direto
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Príncipes do Nada
21:30 Joker
22:32 Conta-Me como Foi
00:22 Em Casa D'amália - Best Of
00:37 Revoluções - As Ideias
Que Mudaram o Mundo
01:37 Crimes Graves
02:22 Longmire
03:03 Europa Minha
03:21 O Sábio

18:45
19:07
19:37
19:49
19:59
20:11
20:34
20:47
20:55
21:00
21:30
22:04
22:11
22:57
00:49
00:45
01:32
01:58
02:27

Capitão Bíceps
O Oásis de Óscar
Ensina-Me se Conseguires
Peanuts
Bottersnikes & Gumbles
Animais Quase Despidos
O Vale Encantado
Lucas e Emília
Banda Zig Zag
Rapazes do Nada
Jornal 2
Folha de Sala
Os Durrells
Isto é Arte
Inesquecíveis Viagens
de Comboio
Gigantes
E2 - Escola Superior
Bombordo
Euronews

SIC
05:35
06:00
09:15
10:10
13:00
14:20
15:20
16:10
18:20
19:15
19:57
21:45
22:30
00:30
00:20
02:00

TVI
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Amor Maior
Júlia - Verão 2020
Amor à Vida3
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Amor de Mãe
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

06:00
06:30
10:13
13:00
14:55
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
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

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
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
CERQUEIRA T. 258 944 046

Rua das Cavadas, 48

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

RR. Cardeal Saraiva, 10-18

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

R. da Corredoura, 50

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
MARQUES T. 253 262 258
R. de São Marcos, 44

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

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

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

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Balança
Carta do Dia: 8 de Espadas,
que significa Crueldade.
Amor: O reencontro com um velho
amigo trará momentos de alegria.
Saúde: Para aliviar a tosse mastigue
gengibre fresco cru.
Dinheiro: Uma colega pode ser cruel
consigo. Proteja-se!
Números da Sorte: 1, 5, 14, 17, 24, 29

Touro
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Conseguirá acertar os ponteiros
com a sua cara-metade. Será um
período de grandes alegrias.
Saúde: Faça caminhadas para libertar
o stress.
Dinheiro: O poder de comunicação será
um trunfo para atingir os objetivos.
Números da Sorte: 2, 15, 21, 32, 35, 41

Escorpião
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: A pessoa que ama pode
finalmente reparar em si. Seja feliz.
Saúde: Seja mais cuidadosa com
o que come. Viverá mais e melhor.
Dinheiro: Possíveis mudanças
positivas. Poderão atribuir-lhe mais
poder.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 34, 41, 46

Gémeos
Carta do Dia: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça.
Amor: Procure ser sempre justa com a
pessoa que tem ao lado. Todos temos
pequenos defeitos.
Saúde: Possíveis problemas de aftas.
Aplique gel de aloé vera.
Dinheiro: Boa altura para mudar
de casa. Coragem!
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 23, 45
Caranguejo
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Se escutar o coração,
certamente vai encontrar a resposta
que procura.
Saúde: Fortaleça os pulmões comendo
laranja e uvas.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades
que a vida lhe dá. Agarre-as.
Números da Sorte: 4, 9, 14, 21, 26, 37

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Carneiro
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Passe mais tempo com o seu
par. A relação amorosa sairá a ganhar.
Saúde: Tome vitaminas para fortalecer
o cérebro.
Dinheiro: Possíveis ideias que lhe
darão muito lucro.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 29, 34

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Seja mais carinhoso com
as pessoas que ama. Batalhe pela
sua felicidade.
Saúde: Pode andar mais inquieta. Beba
chá de tília para acalmar.
Dinheiro: O trabalho não é tudo.
Faça atividades que lhe deem prazer.
Números da Sorte: 9, 21, 26, 35, 37, 40
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Deverá dar-se a conhecer mais
aos outros. A felicidade espera por si!
Saúde: Possíveis dores de estômago.
Beba chá de cidreira para acalmar.
Dinheiro: Pode receber uma proposta
de trabalho que será muito vantajosa.
Números da Sorte: 7, 9, 17, 20, 36, 48

Sagitário
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Aconselha-se prudência antes
de assumir um novo compromisso.
Saúde: Melhore as digestões tomando
um chá de menta após as refeições.
Dinheiro: Contenha-se nas despesas.
Números da Sorte: 1, 17, 25, 34, 39, 42
Capricórnio
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: A harmonia reinará na sua
relação afetiva. Poderá concretizar
um desejo.
Saúde: Faça exercício físico. Dança
ou ginástica. O que lhe der mais prazer.
Dinheiro: Fase de equilíbrio financeiro.
Descontraia.
Números da Sorte: 2, 8, 15, 34, 38, 41
Aquário
Carta do Dia: O Eremita, que significa
Procura, Solidão.
Amor: Dê uma oportunidade ao amor.
Ninguém nasceu para estar sozinho.
Saúde: Modere a atividade física. Faça
exercícios adequados à sua condição.
Dinheiro: A sua competência será
recompensada. Está de parabéns.
Números da Sorte: 3, 15, 17, 25, 45, 48
Peixes
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Poderá romper com o passado.
Uma nova vida espera por si.
Saúde: Trate dores nas articulações
bebendo chá de alecrim.
Dinheiro: Pode receber uma crítica.
Se tem a consciência tranquila não se
incomode.
Números da Sorte: 3, 8, 30, 39, 45, 49
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Lara

Massagista
Profissional

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

964 131 762

Índia
Estou de volta
Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local Discreto

964 458 054

INICIANTE
DOS SONHOS!
Toda meiguinha, lindo
corpo, peluda, grelão de
açúcar, rabo espetacular,
massagem, beijinhos
com amor.

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

914 219 521
1.ª VEZ
EM BRAGA

Chocolatinha
de volta

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

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

910 259 744

939 498 281

MORENAÇA
Corpo bem feito, meiga
e simpática.
Atendo sem pressas.
+Acessórios

Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.
Das 8 às 20 horas

915 031 498

911 923 312

VOU-TE
LAMBUZAR COM
MEU ORGASMO.
DAR-TE
E RECEBER
PRAZER.
MINHA RATA
TE ESPERA

910 874 935

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

913 159 803

Insólito

Publicidade 31

925 751 527

Nudista perseguiu javali
que lhe roubou o portátil

Um nudista que estava num lago em
Berlim, na Alemanha, viu o seu momento de lazer ser interrompido por um
javali que lhe roubou uma mochila onde
estava um portátil. Como dá conta a As-

Ana
Cherí
A proprietária da marca
de roupa de
desporto,‘Cherí Fit’,
não se poupa para fazer
evoluir a sua empresa.
Ana é também a
modelo principal
da marca e é fácil
de perceber a razão.

sociated Press, o homem iniciou uma
perseguição à javali fêmea, que estava
acompanhada de duas crias.
O momento hilariante divertiu os restantes banhistas que estavam no Teufelssee. Adele Landauer, uma das pessoas que estava no lago e que assistiu à

cena, contou que os javalis já tinham
comido fatias de pizza de outro banhista. Depois decidiram aventurar-se mais
e roubar a mochila com o portátil.
O nudista conseguiu recuperar a mochila com o portátil e mereceu aplausospelo seu esforço.

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
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TERÇA, 11 AGOSTO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Cabeceiras de Basto

Inscrições para Concurso Literário
Nacional até 30 de Setembro

As inscrições para a XIV edição do Concurso Literário Nacional de
Cabeceiras de Basto, que pretende “promover o conto infantil e
consolidar hábitos de escrita e leitura”, estão a decorrer e terminam a
30 de Setembro.
Segundo o sítio na internet da autarquia de Cabeceiras de Basto, o
evento pretende ainda "promover a escrita criativa e valorizar a
expressão literária", divulgando leitores portugueses, e "valorizar a
cultura cabeceirense".
O regulamento, destaca a autarquia, exige que os contos a concurso
tenham "obrigatoriamente que conter pelo menos uma alusão ao
Mosteiro de S. Miguel de Refojos", que pode ser de "várias naturezas e
ficará ao critério do autor".
Quanto aos prémios, o concurso prevê três distinções, com valores de
600, 350 e 250 euros, e uma Menção Honrosa, de 200 euros.

Dia Internacional da Juventude

Espaços culturais abrem-se em Guimarães

Fafe transfere mais de 100 mil euros
para instituições locais
da área da acção social e saúde

A Câmara de Fafe atribui mais de 100 mil euros de subsídios a
várias instituições do concelho com actividade na área social
e de saúde. A decisão foi aprovada, por unanimidade, na última reunião de câmara.
Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, considera que “estas instituições representam uma mais-valia para
o Município através das suas áreas de atuação de apoio a
crianças e jovens, apoio às famílias, a proteção dos cidadãos
na velhice e invalidez, a promoção e proteção da saúde, entre
muitas outras. Estes apoios vão estimular e promover a atividade destas instituições que têm um papel fundamental junto da comunidade fafense.
O autarca salientou ainda “a importância de, neste período
especial de pandemia que vivemos, Fafe beneficiar da presença de um conjunto amplo e diversificado de instituições
de caráter social que, em articulação e com o apoio da Autarquia, têm desenvolvido ações de resposta social nas diferentes áreas e são fundamentais para o dia a dia de várias famílias com dificuldades do concelho, garantindo que tenham
uma vida digna e com as condições de sobrevivência a que
todos temos direito.”

Autarquia investe mais de 300 mil euros
em via pedonal

A Câmara de Terras de Bouro vai investir mais de 300 mil euros para
criar uma via pedonal, já tendo sido lançada a primeira fase da obra,
anunciou a autarquia em comunicado publicado nas redes sociais
da autarquia. Segundo a informação daquela autarquia, a obra, cujo
contrato de execução já foi assinado, vai permitir a criação da rede
pedonal estruturante e acessível de ligação às centralidades de Rio
Caldo e Vilar da Veiga.
O prazo de execução global da empreitada é de cento e vinte dias e
terá um custo total de 357.798,20 euros.

Vizela

Câmara Municipal desativa espaços
para lar/residência de rectaguarda

Na sequência do surto da nova estirpe de coronavírus Município de
Vizela implementou o Programa de Apoio Municipal Vizela Covid-19, sendo uma das medidas principais a criação de dois espaços
para lar/residência de retaguarda, no combate à pandemia da covid-19, um para casos positivos, instalado no pavilhão da Escola Secundária e outro para casos negativos, instalado na Escola Básica e
Secundária de Infias.
Publicidade

DR

O Município de Guimarães associa-se ao Dia Internacional da Juventude abrindo as portas de alguns dos espaços culturais de referência na
cidade. Entre os dias 10 e 16 de Agosto as entradas são gratuitas no
Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Casa da Memória e
Curtir Ciência. Esta medida estende-se ainda ao Castelo e Paço dos
Duques de Bragança.

Terras de Bouro

Fafe
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