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Braga

Implementado sistema
de gestão de frotas

COVID-19
52,945

FLEETBOARD é o sistema telemático de gestão de frota que a Agere já
implementou nas 23 viaturas de limpeza urbana.

MORTES

1,761 (+2)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 120 NOVOS CASOS

CASOS SUSPEITOS
458,607 (+1,056)

Portugal
Número de peregrinos a
Caminho de Santiago
cai mais de 84%

19128
NORTE

O movimento de peregrinos no
caminho português pela costa
até Santiago de Compostela, na
Galiza, caiu mais de 84% em relação ao mesmo período de
2019, apesar da reabertura de
fronteiras entre Portugal e Espanha, fechadas devido à Covid-19.
“Por esta altura, em 2019, teríamos uma média de 120 peregrinos por dia. Hoje, temos cerca de
20 pessoas a fazer o percurso secular até à catedral da capital da
Galiza”, disse Alberto Barbosa.
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27281

LISBOA
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TEJO

770
ALENTEJO

DR

38,760 (+160)

934
ALGARVE

Viaturas de limpeza urbana já têm implementado o sistema telemático

AGERE

| Redacção |

A AGERE implementou, em
parceria com a Mercedes, um
sistema de ‘Fleetboard’ nas suas
23 viaturas de limpeza urbana.
Trata-se de um sistema ambientalmente responsável, já utilizado em outras áreas de negócio,
mas que torna a AGERE pioneira na sua implementação na área
da gestão dos Resíduos Urbanos
em Portugal. “Esta aplicação
inovadora do sistema apresenta
vantagens para a conservação
dos veículos, minimizando o seu
desgaste e permitindo diminuir
os circuitos de recolha, o que por
sua vez se traduz numa poupança de combustível e consequentemente redução da emissão de
CO2”, adianta a empresa municipal em comunicado.
Esta diminuição, acrescenta o
mesmo documento, “contribui
para o cumprimento dos objectivos estratégicos a que a AGERE
se propõe, nomeadamente no aumento da eficiência energética e

na garantia da sustentabilidade
empresarial”.
No que respeita à segurança e
conforto dos motoristas, “o
‘Fleetboard’ permite uma adaptação das métricas e parametrizações avaliando o estilo de condução, para que se possa adequar evolutivamente aos diferentes tipos de serviço, já que
fornece dados que permitem detectar as maiores dificuldades
dos motoristas, a ser corrigidas
através de formação”, pode lerse ainda no mesmo documento
enviado pela AGERE.
De destacar ainda que este sistema telemático apresenta “soluções de telemetria de ligação inteligente em rede e informação

sobre os veículos, infra-estruturas, redes rodoviárias, dados do
motorista e da carga transportada, optimizam a gestão de processo logístico, permitem redução de custos, a optimização da
utilização do veículo, aumento
de produtividade e um estilo de
condução mais eficiente e preventivo, minimizando o risco de
acidente”, acrescenta a nota enviada pela empresa.
Esta é uma decisão que “privilegia o bem-estar dos motoristas
da empresa e é mais uma evidência da responsabilidade social e ambiental que a AGERE
pretende promover em toda a
sua linha de actuação”, conclui a
mesma nota.

lll
Esta aplicação inovadora do sistema apresenta vantagens
para a conservação dos veículos, minimizando o seu desgaste
e permitindo diminuir os circuitos de recolha, o que
por sua vez se traduz numa poupança de combustível
e consequentemente redução da emissão de CO2.
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Contagem Mundial
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+ 144,143 NOVOS CASOS
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741,784

13,282,833
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15,131
10,621
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643,029
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17,589
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Mundo
França eleva alerta face ao risco de retoma epidémica
O primeiro-ministro francês Jean Castex endureceu o discurso face a uma
“situação epidemiológica que evoluiu no mau sentido”, ao impor a extensão do uso obrigatório de máscara e proibir ajuntamentos de mais de cinco
mil pessoas até 30 de Outubro.
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Academia eSport nasce para ajudar
a regulamentar a modalidade

EM OUTUBRO, a Associação Cidade Curiosa vai avançar, na Ludoteca da Estufa, em pleno Parque da Ponte, com a Academia
eSport. Para além de querer ajudar a regulamentar, a formação e a criação de uma Liga Escolar são os principais objectivos.
LUDOTECA DA ESTUFA

+ processo

| Patrícia Sousa |

‘Counter-Strike: Global Offensive’, ‘Fortnite’, ‘League of Legends’, ‘Overwatch’, ‘Heroes of
the Storm’ e ‘Starcfrat’ são apenas alguns dos jogos electrónicos com mais fãs, jogadores,
equipas e patrocinadores no
mundo. E em Portugal não é excepção. Por isso, a Associação
Cidade Curiosa vai avançar, em
Outubro, com a Academia Esport (jogos electrónicos) na Ludoteca da Estufa, situada no Parque da Ponte. Para além da
formação e de criar a Liga Escolar, o principal objectivo é mesmo lutar pela regulamentação
desta modalidade.
“Esta modalidade está a ter um
enorme crescimento e está carente de regulamentação. Temos, como associação juvenil,
chamado a atenção e enviado
missivas para várias entidades.
Já está em estudo no Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e no Ministério do
Desporto, mas é preciso acelerar
este processo e uma das coisas
que pretendemos fazer com esta
academia é ajudar a regulamentar o eSport em Portugal”, assegurou Alberto Pereira, responsável da Associação Cidade Curiosa.
Esta modalidade já “mexe”
com muitos jovens e até já estão
a ser criados cursos superiores
ligados aos eSports, por isso,
“falta criar regulamentação urgente para este desporto ou actividade, como decidirem chamarlhe”.
Por isso, Alberto Pereira espera
que esse seja um dos papéis da
academia. “Não podemos continuar à margem, porque temos
muitos jovens ligados a esta modalidade. Portugal já merece pela dimensão e pelo número de
jovens envolvidos uma regulamentação dos eSports”, pediu.
O papel da Associação Cidade
Curiosa é “ajudar que essa regulamentação avance de forma

A verba já foi alocada pelo
Município de Braga e a
Associação Cidade Curiosa
está agora na fase final de
negociação com o futuro
parceiro deste projecto.
“Queremos rentabilizar
este processo o melhor
possível. Não queremos
só comprar o material,
queremos que seja nosso
parceiro na divulgação,
promoção
e criação de novos
eventos”, justificou
o responsável Alberto
Pereira.
DR

Responsáveis pela Associação Cidade Curiosa estão a ultimar parceria para avançar com Academia eSport

consistente e organizada”, porque um jovem “não pode praticar uma modalidade de forma
tão intensa, mas quase marginal”.
Portugal participa, a partir do
próximo dia 17 de Agosto no
campeonato europeu de eSport
com duas equipas. “Estes jovens
vão participar, mas o país deles
ainda não os admite como atletas e isso é muito estranho”, lamentou Alberto Pereira, confidenciando que a associação ainda não tem nenhuma equipa porque “há a necessidade de uma
urgente regulamentação”.
O responsável da Associação
Cidade Curiosa foi peremptório:
“não podemos ter uma equipa a
praticar uma modalidade que
não está regulamentada e temos
é que ajudar a regulamentar, por
isso, esta academia será o ponto
chave para ajudar a criar essa regulamentação e para que o meu
país aceite uma pessoa que queira fazer desta modalidade profissão, quer seja como jogador, árbitro ou até analista”.

Compra de material, divulgação e criação de eventos

Associação à espera do ‘sim’ de parceiro
LUDOTECA DA ESTUFA
| Patrícia Sousa |

O Município de Braga já alocou
a verba necessária para avançar
com a Academia eSport, estando agora a Associação Cidade
Curiosa a ultimar o negócio
com o parceiro com o objectivo
de acompanhar também o processo de promoção e de criação
de eventos.
“Será uma academia com treinadores, inscrições e horários
próprios”, adiantou Alberto Pereira, responsável daquela associação, anunciando ainda que se
pretende criar uma Liga Escolar
de eSport, onde as finais deste
desporto competitivo se realizarão na própria gamebox da Ludoteca da Estufa.
Depois de “sondar” os mais
novos nas escolas e todos aqueles que têm participado nos jo-

gos de tabuleiro, actividade que
está a decorrer na Ludoteca da
Estufa, os responsáveis da Associação Cidade Curiosa decidiram avançar com mais este projecto.
“Parecem dois espaços muito
distintos, a parte dos jogos de

lll
“Somos uma associação
juvenil e o nosso público-alvo são os jovens dos 12
aos 22 anos. E esta faixa
etária precisa de sentir
que tem aqui um espaço
e entendemos criar, na
gamebox da ludoteca, uma
Academia de eSport.”
Alberto Pereira
Associação Cidade Curiosa

tabuleiro e depois os jogos digitais, mas o certo é que se fundem num só”, explicou Alberto
Pereira, referindo que “o público é o mesmo, há muitos pais
que gostam dos eSports e muitos jovens que gostam dos jogos
de tabuleiro”.
Por isso, estes dois mundos
“vão fazer a simbiose perfeita”
na Ludoteca da Estufa e “quando estiver tudo a funcionar a
100% vai ser um espaço ainda
melhor do que aquilo que já é”.
Com esta ‘modalidade’ a crescer e o trabalho já realizado pela
Federação Portuguesa do Desporto Electrónico, a associação
“não pode ficar atrás e decidiu
dar essa oferta à população mais
jovem”.
A academia terá 10 postos para 10 jogadores e espaço para os
respectivos treinadores darem
formação na área.
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Requalificação do CAO de Gualtar
arranca em Novembro
ATÉ 15 DE SETEMBRO está a decorrer o concurso público para as obras de requalificação do Centro
de Actividades Ocupacionais (CAO) de Gualtar. Empreitada é financiada pelo Programa Norte 2020.
APPACDM BRAGA

Em paralelo, também foi
lançado o concurso para
a obra de substituição
da cobertura, no âmbito
do projecto vencedor do
Orçamento Participativo
da Câmara Municipal
de Braga, edição 2019.
A cobertura do telhado,
que ronda os 80 a 85 mil
euros, vai ligar dois
edifícios e vai passar
a ser designado por
parque de lazer.

| Patrícia Sousa |

Já foi lançado e publicado em
Diário da República o concurso
para as obras de requalificação
do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) de Gualtar da
APPACDM Braga, no âmbito do
projecto aprovado pelo Programa NORTE 2020, através da
Comunidade Intermunicipal
(CIM) do Cávado. Segundo o
presidente da instituição, o concurso público decorre até ao próximo dia 15 de Setembro, estando previsto o início da obra em
Novembro e a conclusão em
Março do próximo ano. “Estamos a viver um momento de viragem da instituição”, assegurou
António Melo.
Neste projecto, que ronda os
330 mil euros, está em causa o
acesso à cozinha central, abrangendo os três edifícios existentes. “Até final de Março de 2021
contamos ter em Gualtar três
CAO’s, dois com capacidade para 30 jovens, e um outro edifício
para 25 utentes”, informou o
presidente da instituição, confirmando que “a APPACDM de
Braga vai, finalmente, ter um
funcionamento regularizado segundo as regras e normas da Segurança Social e cada CAO vai
ter a respectiva equipa técnica,
porque tem que haver o mínimo
de condições de funcionamento
e qualidade de oferta dos serviços”.

+ mais

DR

Obras de requalificação do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) da APPACDM de Braga arrancam no próximo mês de Novembro

Como a instituição “não está
numa situação regular perante a
Segurança Social não pode candidatar-se a apoios financeiros o
que tem complicado e muito o
trabalho da instituicão”.
Este projecto foi um sonho “de
muitos anos”, por isso, o presidente espera agora que a obra seja concretizada dentro dos prazos. “Já houve consulta do
projecto por seis ou sete empresas e duas dessas empresas já visitaram as instalações de Gualtar”, revelou o responsável,
acreditando que se forem cumpridos os prazos a obra avança

em Novembro.
Quando a obra for consignada,
António Melo espera fazer uma
cerimónia e convidar o presidente da Câmara Municipal de Braga e o director do Centro Distrital de Braga da Segurança Social. “Foram duas pessoas fundamentais para que esta obra seja uma realidade”, agradeceu o
António Melo, lembrando que o
município facultou gratuitamente o projecto de arquitectura.
Neste concurso público fica de
fora o pavilhão. “Esperemos
reunir esforços e conseguir candidatura a fundos para depois fa-

zer a respectiva obra”, referiu.
Uma situação que está a dificultar é a dívida que a instituição
está a pagar ao Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP). “Estamos actualmente a
pagar oito mil euros por mês para abater a dívida que temos que
se aproxima dos 500 mil euros.
Essa dívida está a ser regularizada aos poucos com muita dificuldade e já temos acesso aos estágios profissionais. Vamos ter a
partir de Setembro, o primeiro
estágio profissional na área da
Psicologia no pólo de Esposende”, anunciou.

“Vamos fazer concurso
público, apesar de nada
nos obrigar a isso. Quem
ganhar terá que ter
coordenar com a outra
obra e o prazo para
apresentação das
candidaturas também
termina a 15 de
Setembro”, informou
o presidente
da instituição.
lll
“Vamos passar a ter
capacidade para 85 jovens.
Neste momento, a
capacidade é de 63 utentes,
sendo que a Segurança
Social apoia apenas 45,
o que quer dizer que 18
jovens estão em Gualtar
sem apoio do Estado.”
António Melo
Presidente APPACDM Braga
Publicidade
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UMinho desenvolve tratamento
para o mais agressivo cancro da mama

NOVA terapêutica é constituída por cromenos sintéticos, uma família de compostos abundantes na natureza que têm mostrado
eficácia no combate à doença e sem toxicidade. O triplo negativo é um dos mais agressivos subtipos de cancro de mama.
UMINHO

| Redacção/Lusa |

A Universidade do Minho
(UMinho) está a desenvolver um
projecto de investigação para
encontrar tratamento para um
dos mais agressivos subtipos de
cancro da mama, o triplo negativo, anunciou ontem aquela academia.
Em comunicado, a UMinho refere que está em desenvolvimento uma opção terapêutica constituída por cromenos sintéticos,
uma família de compostos abundantes na natureza, que têm
mostrado eficácia no combate à
doença.
“Os cromenos naturais existem
em todo o lado – raízes, vegetais, frutas, entre outros – e os
nossos derivados demonstraram
ter propriedades anticancerígenas potentes e selectivas, especialmente quando aplicados em
células de cancro da mama triplo
negativo, assim como em outros
tipos de tumores”, explica Marta
Costa, investigadora responsável pelo projecto e especialista
em Química Medicinal.
Citada no comunicado, Marta
Costa acrescenta os cromenos

DR

Este tratamento é uma esperança para as doentes com este tipo de cancro já que até à data não existe terapêutica eficaz

não revelaram toxicidade em nenhum dos testes já realizados, ou
seja, atacam apenas as células
cancerígenas, deixando incólumes as saudáveis.
“Foi surpreendente, porque os
nossos cromenos não revelaram
toxicidade em nenhum dos testes e mostraram eficácia em vários modelos animais, reduzindo

consideravelmente o tamanho
do tumor. Além disso, não foi
detetada qualquer reação adversa”, sublinha.
Para Marta Costa, este tratamento é “uma esperança” para
quem tem cancro da mama triplo
negativo, uma vez que, até à data, “não existe uma terapêutica
específica, nem eficaz”.

lll
O cancro da mama triplo
negativo é o subtipo mais
agressivo, representando
15% a 20% de todos
os tumores malignos
da mama.

Segundo a investigadora, a
quimioterapia “não tem bons resultados, porque, apesar de numa primeira fase poder ter alguns efeitos positivos, a taxa de
reincidência do tumor é muito
elevada e, muitas vezes, reaparece de uma forma mais severa,
associada a uma alta taxa de
mortalidade”.
A propriedade intelectual deste
projecto está já protegida por patente internacional.
A investigação recebeu, recentemente, financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional para a Patente Internacional, também apoiada pela Associação Ciência, Inovação e
Saúde (B.ACIS).
Está a ser desenvolvida pelo
Instituto das Ciências da Vida e
da Saúde (ICVS) da Escola de
Medicina da UMinho.
O cancro da mama triplo negativo é o subtipo mais agressivo,
representando 15% a 20% de todos os tumores malignos da mama.
Este subtipo de cancro da mama não responde a terapias mais
específicas, sendo a única opção
a quimioterapia clássica, “com
resultados muito limitados”.

Tour virtual

BragaNoivos lança feira virtual como complemento da feira de Outubro
EVENTOS

| Redacção |

A BragaNoivos está a preparar o
lançamento de uma feira virtual
que vai complementar o evento
físico que terá lugar no mês de
Outubro. Com recurso a uma
plataforma inovadora, este novo
produto vai possibilitar aos noivos visitar o evento a qualquer
momento, falar e tirar dúvidas
com os expositores em tempo
real. Através da BragaNoivos
360º será também possível assistir aos desfiles e animações realizados durante o evento.
“Privilegiaremos sempre o

contacto humano directo, cara a
cara, mas com esta ferramenta
queremos criar mais valor à sua
visita na feira real, prolongandoa no tempo para além dos dias
do evento”, explica Jorge Ferreira, da BestEvents, empresa especializada na organização de
eventos dedicados ao casamento.
A criação de uma feira virtual
que complementasse a feira física era um projecto que já estava
nos planos da organização, mas
o processo acabou por avançar
mais cedo devido à pandemia.
“Este ano a BragaNoivos será,
necessariamente, diferente. Para

além deste tour virtual, estamos
a preparar todos os cenários por
forma a fazer face às exigências
sanitárias impostas pelas entidades governamentais”, explica
Jorge Ferreira, garantindo que
estão a ser equacionadas todas
as medidas para garantir a higiene e segurança quer de expositores quer de visitantes.
A BragaNoivos é uma feira de
referência do sector a nível nacional, apresentando-se como
uma montra de produtos e serviços para quem está a organizar a
festa de casamento. Durante três
dias, os noivos podem encontrar
muita inspiração.

DR

BragaNoivos regressa em Outubro com novas condições por causa do Covid 19
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Tanatório do Cemitério de Monte de Arcos
vai ser alvo de estudo de impacto ambiental
MORADORES das imediações do cemitério queixam-se de maus cheiros durante a cremação dos cadáveres. Câmara de Braga diz
que o Tanatório obedece a todas as normas de funcionamento, mas ainda assim vai realizar um estudo de impacto ambiental.
S. VICTOR

| Miguel Viana |

O Tanatório (local onde é feita a cremação de cádáveres) do Cemitério de Monte
de Arcos vai ser alvo de um estudo de impacto ambiental. A garantia foi dada pela
vereadora da Câmara Municipal de Braga, Olga Pereira, que tem a tutela do cemitério municipal.
Em causa estão queixas apresentadas
por moradores dos prédios vizinhos do
cemitério relacionadas, principalmente,
com os maus cheiros provocados pela
cremação dos cadáveres.
“Sempre que queimam cadáveres é um
mau cheiro que não se aguenta. Não podemos ter as portas e janelas de casa abertas porque o mau cheiro entra-nos pela
casa a dentro. É um cheiro a carne queimada que é uma coisa por demais. Quando aquilo (o Tanatório) está a trabalhar, eu
não consigo comer nada por causa dos
maus cheiros”, afirmou ao ‘Correio do
Minho’, Júlio Teixeira, morador de um
prédio vizinho do cemitério.
O mesmo munícipe indicou que há mais
gente a queixar-se do mesmo naquela zona e que o caso afigura ser “um perigo para a saúde pública”. Razão pela qual já foram apresentadas queixas a diversas
entidades.
“Há cinco meses fui à Junta de Freguesia (de S. Victor), onde me disseram que
eu tinha toda a razão em denunciar o caso.
No dia 7 de Julho deste ano enviei uma
carta à Delegação de Saúde de Braga”,
disse Júlio Teixeira. Em resposta a essa
carta, a delegada de saúde de Braga indi-

cou que “a mesma foi encaminhada para a
Câmara Municipal de Braga, entidade
com competência para analisar a situação.”
A mais recente acção de protesto foi a
realização de um abaixo-assinado pelos
moradores, que já chegou à Câmara Municipal de Braga.
“Conheço os protestos dos moradores e
posso dizer que vai ser feito um estudo de
impacto ambiental com o Tanatório em
funcionamento. Esse estudo vai ser feito
muito em breve”, explicou Olga Pereira,
vereadora da Câmara Municipal de Braga.
A responsável pelo Cemitério Municipal
garantiu, ainda, que “estão a ser cumpridas todas as normas de funcionamento
por parte do concessionário do equipamento”.
Olga Pereira frisou ainda que “as verificações técnicas periódicas (do equipamento) são feitas por técnicos de uma empresa inglesa e devido à pandemia da
Covid-19 estão atrasadas. Se os técnicos
viajarem para Portugal terão de cumprir
um período de quarentena obrigatório de
14 dias e isso tem condicionado as inspecções.”
O presidente da Junta de Freguesia de S.
Victor indicou ao ‘Correio do Minho’ que
tem recebido queixas por parte dos moradores das imediações do Cemitério “mas
a Junta, a única coisa que pode fazer nestes casos e remeter o assunto para a Câmara Municipal de Braga, que é quem
tem a responsabilidade de gerir o espaço”, disse o autarca de S. Victor, Ricardo
Silva.

DR

Funcionamento do Tanatório do Cemitério de Monte de Arcos tem gerado mais estar na zona
Publicidade
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Centro de Recolha de Animais da AGERE

PAN questiona Câmara de Braga sobre impedimento
de acesso de associações de voluntariado
A Comissão Política Concelhia de Braga do PAN Pessoas - Animais - Natureza, questionou a Câmara Municipal de Braga sobre o impedimento de acesso de associações de voluntários ao Centro de
Recolha de Animais (CRA), por parte da AGERE. O PAN alega ter recebido várias denúncias sobre o
impedimento. O PAN, através de Tiago Teixeira, porta-voz da Concelhia de Braga, refere que a presença de voluntários tem tido “um impacto enorme na qualidade de vida dos animais” . O PAN
manifestou o desejo de que “tanto a vereação do ambiente como a AGERE agilizem e adaptem o
plano de acção relativo à pandemia para este caso específico onde seres sencientes estão a ter o
seu tempo e qualidade de vida adulterados face a estas circunstâncias”, lê-se numa nota enviada
à comunicação social.
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Póvoa de Lanhoso

Minho

Filigrana da Póvoa de Lanhoso eleita
‘maravilha’ da cultura popular do distrito

TÉCNICA ancestral que tem levado o nome da Póvoa de Lanhoso aos quatro quantos do mundo foi a escolhida para representar o
distrito na próxima etapa do concurso ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’. Autarca local diz que esta será uma “enorme mais-valia”.
PÓVOA DE LANHOSO
| Paula Maia |

A Filigrana da Póvoa de Lanhoso vai representar o distrito de
Braga na semi-final do Concurso ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ depois de ter vencido, ontem, a final distrital através da
votação do público.
A reconhecida filigrana povoense foi a ‘maravilha’ mais
votada, deixando para trás outros concorrentes de ‘peso’, como as Festas de São João de
Braga - que liderou as votações
durante parte do tempo em que
as linhas estiveram abertas -, os
Gigantones e Cabeçudos de Braga, a Banda Plástica de Barcelos, o Figurado de Barcelos, a
Lenda do Galo de Barcelos e os
Lenços de Namorados de Vila
Verde.
Argumentos não faltaram para
convencer o púbico a eleger a filigrana como digno representante da cultura popular do distrito
e séria candidata à eleição da ‘7
Maravilha da Cultura Popular’.
A filigrana é uma técnica ancestral de ourivesaria que assenta no trabalho artesanal, utilizando fios finíssimos, de ouro ou
prata, torcidos e aplicados, posteriormente, numa armação desenhada e concebida pelo mesmo mestre filigraneiro.
Com base nesta técnica, que
subsiste desde o I milénio a.C., a
ourivesaria povoense deu-se a
conhecer ao mundo e foi-se reinventando, ao longo dos séculos,
ao ponto de saírem verdadeiras
obras de arte das oficinas tradicionais que polvilham, principalmente, as freguesias de Travassos e Sobradelo da Goma e
constituem-se como verdadeiros
museus de sítio.
A arte da filigrana no concelho,
com bases sólidas e inequívocas
na decoração dos três torques
descobertos no Castro de Lanhoso, evidencia um longo e aprimorado percurso reflectindo-se
na criação de exuberantes jóias

DR

A filigrana foi recentemente certificada, um passo importante para a protecção e promoção dos produtos produzidos no concelho

DR

DR

Concelho tem uma Sala de Interpretação da Filigrana que dá a arte de fazer belas peças

de arte sacra, como sejam os requintados relicários, ou nos
identitários e distintivos corações de filigrana, que ornamentam e abrilhantam a mulher minhota.
A importância deste trabalho
artesanal foi recentemente reconhecida com a Certificação da

Filigrana, estabelecendo um
passo importante para a protecção, promoção e garantia da
qualidade dos produtos.
“Estou muito feliz! Eu sabia
que isto ia acontecer! Quero
agradecer a todos os Povoenses
que contribuíram para que a Filigrana da Póvoa de Lanhoso fos-

Autarca da Póvoa de Lanhoso no programa que foi transmitido a partir do concelho

se vencedora”, referiu o presidente da câmara, Avelino Silva,
aquando a publicação dos resultados, acrescentando que esta será “uma enorme mais-valia para
o sector e também para o turismo e esperamos um impacto
muito positivo na economia local. Estamos muito felizes com

este resultado, pois é o reconhecimento de uma arte em que os
artesãos da Póvoa de Lanhoso
são mestres”.
Hoje é conhecida a segunda
‘maravilha’ mais votada que pode ser ‘repescada’ na próxima
edição do concurso que terá lugar no próximo domingo.
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Dia da Juventude com sustentabilidade ambiental
FOZ DO NEIVA é o cenário das comemorações do Dia Internacional da Juventude em Esposende. Limpeza da praia é uma das
iniciativas do programa que pretende sensibilizar os jovens para a sustentabilidade ambiental
ESPOSENDE
| Redacção |

O Município de Esposende associa-se hoje às comemorações do
Dia Internacional da Juventude
com uma acção de sensibilização sobre sustentabilidade ambiental e limpeza de praia, uma
caminhada interpretativa de Natureza orientada pelo Parque Natural Litoral Norte e actividades
de desporto natureza, na praia da
Foz do Neiva, freguesia de Antas.

Atendendo aos actuais desafios da sociedade e à necessidade de realçar a importância dos
jovens como agentes de transformação social, o Dia Internacional da Juventude assume um
importante papel na afirmação e
valorização dos jovens como o
verdadeiro motor do país, refere
uma nota da Câmara Municipal.
Por esta via, pretende-se dar
continuidade à disseminação de
uma mensagem importante que
tem estado no centro das preocupações da juventude, a preserva-

ção ambiental, e, simultaneamente, auscultar os jovens sobre
qual gostariam que fosse o seu
compromisso para com a acção
climática.
As acções comemorativas do
Dia Internacional da Juventude
no concelho de Esposende estão
em linha com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas, as quais o Município verteu para o seu plano de
acção.

DR

Jovens de Esposende participam hoje em limpeza de praia
Publicidade

Apoio ao aluno e à família

CATL implementam projecto
‘Ter + Sucesso no Verão’
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

A Equipa de Apoio ao Aluno e à
Família, do projecto ‘Ter + Sucesso, integrado no Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado,
encontra-se a desenvolver o programa ‘Ter + Sucesso no Verão’,
em parceria com os CATL do
concelho de Terras de Bouro.
Beneficiam da acção 90 crianças, entre os 3 e os 15 anos, dos
CATL de Moimenta, Rio Caldo,
Gerês e do Centro de Solidariedade Social de Valdosende.
O programa é constituído por
dois módulos, o primeiro dos
quais prevê uma intervenção a
nível emocional, considerando
quea pandemia teve forte impacto emocional nas crianças. Numa segunda fase, será efectuada
uma intervenção nas competências cognitivas, com vista à consolidação de vários aspectos que
não tiveram oportunidade de desenvolver na modalidade de
E@D.
Os objectivos definidos neste
projeto, centram-se na criação
de uma resposta qualificada e
especializada que possa trabalhar variáveis fundamentais para
o processo de aprendizagem.
A situação excepcional da COVID 19, obrigou o Estado a tomar medidas de contingência

DR

‘Ter + Sucesso no Verão’ para 90 crianças

para prevenir a expansão da
doença, nomeadamente o encerramento de escolas.
O desenvolvimento de competências sociais e emocionais das
crianças ficou comprometido
durante este período e os CATL
constituem-se como esposta que
proporciona às crianças condições que contribuem para o seu
desenvolvimento integral, desenvolvimento de espírito crítico, ocupação lúdica, pedagógica
que lhes permite consolidar
aprendizagens, desenvolver a cidadania plena, estimular o desenvolvimento da expressão nas
suas variadas formas e comunicar.
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§breves
Galardão
Todas as Escolas
de Caldas das Taipas
são Eco
As Escolas Básicas da Charneca,
do Pinheiral, da EB 23 das Taipas,
a Escola Secundária de Caldas
das Taipas e o Centro Social das
Taipas foram distinguidas com o
galardão de Eco-Escolas pela Associação Bandeira Azul da Europa, pelo trabalho desenvolvido
no ano lectivo 2019-20.
A Junta de Freguesia e a Brigada
Verde de Caldelas felicitaram todas as Escolas da Vila de Caldas
das Taipas por lhes ter sido atribuído o galardão Eco-Escolas.
Também se congratulou o Agrupamento de Escolas das Taipas,
que pela 1ª vez tem todas as escolas galardoadas.
As distinções vêm contribuir para a recandidatura da Vila de Caldas das Taipas a Eco-Freguesia.

Cultura
Ciclo de música
erudita na Igreja
da Misericórdia
de Guimarães
O Convívio, Associação Cultural e
Recreativa, em parceira com a
Santa Casa da Misericórdia de
Guimarães, organiza este Verão
um ciclo de concertos de música
erudita, na Igreja da Misericórdia, todos com entrada gratuita
e início às 21.45 horas.
O primeiro concerto decorre dia
14 de Agosto, sexta-feira, e estará a cargo do Quinteto de Metais
da Sociedade Musical de Pevidém.
No dia 20 de Agosto, é a vez do
Maat Saxophone Quartet, sediado em Amsterdão.
A 11 de Setembro actuará o
Quinteto de Metais da Banda
Musical das Taipas.
Dia 18 caberá ao Coro
Villancico prosseguir esta mostra musical.
Outros concertos serão anunciados oportunamente.
A iniciativa conta com o apoio
da Câmara Municipa de Guimarães no âmbito do programa IMPACTA.
Com esta programação pretende-se assinalar a conclusão das
obras de restauro e melhoramento introduzidas na Igreja da
Misericórdia em 2019 e este ano.

DR

Creche Mãe e Patronato da Sagrada Família foi uma das instituições que recebeu viseiras de protecção individual

CeNTI oferece viseiras a instituições
sociais para protecção individual
COMBATER a propagação do novo coronavírus e promover a sustentabilidade ambiental são os
principais objetivos do CeNTI e da LIPOR, juntos no projecto ReShape IT.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

O Centro de Nanotecnologia e
Materiais Técnicos, Funcionais
e Inteligentes (CeNTI) ofereceu
viseiras para protecção individuala instituições sociais e escolares da região Norte, numa iniciativa que contou com a participação de alunos de várias escolas, que recolheram e seleccionaram garrafas e tampinhas
de plástico já usadas.
Com esse material foram produzidos filamentos ecológicos
para utilização, por impressão
3D, no desenvolvimento de novos produtos, entre eles suportes
para a produção de viseiras.
Demonstrar que é possível valorizar resíduos de plástico em
suportes de viseiras tem sido
uma das principais iniciativas do
CeNTI, que pretende não só ajudar a comunidade a combater a
propagação do novo coronavírus
como também sensibilizar a sociedade para a importância da
sustentabilidade ambiental.
As viseiras foram entregues a
profissionais e cuidadores de
saúde de diversas entidades, nomeadamente centros escolares,
lares, serviços de saúde e outras
instituições.
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Pandemia da Covid-19 redireccionou projecto ReShape IT

Alertar para as problemáticas
relacionadas com a sustentatibilidade, incentivar a protecção individual e evitar a disseminação
do coronavírus SARS-CoV-2 na
comunidade, principalmente em
grupos de risco, como crianças e

idosos, tem sido um dos principais desafios do CeNTI.
Esta acção solidária resultou de
um projecto, o ReShape IT que
junta o CeNTI e a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do Grande

Porto, financiado pelo Programa
Open Inovation da Sociedade
Ponto Verde.
O ReShape IT surgiu para sensibilizar a comunidade e as empresas para a importância da valorização de resíduos e o uso
eficiente de recursos.
Nesse sentido, diversas crianças e educadores foram desafiados a participar em várias actividades, focadas na reciclagem,
reutilização e valorização de resíduos plásticos.
Com o surgimento da pandemia de Covid-19, o projecto
ajustou-se e foi direccionado para a concepção de suportes de
viseiras de protecção individual.
Além deste projecto, o CeNTI,
sediado em Vila Nova de Famalicão, tem vindo a desenvolver e
a participar em várias iniciativas
centradas no combate à propagação do novo coronavírus.
Entre outras, o Centro está a
desenvolver um sensor que, incorporado em máscaras de protecção individual, vai monitorizar o ritmo respiratório, permitindo actuar rapidamente em caso de contaminação.
Em curso tem ainda a criação
de uma viseira com propriedades antivíricas e anti-embaciamento.
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Câmara Municipal apoia fixação
de jovens no centro histórico

+ mais
A Câmara Municipal
de Ponte de Lima lançou
o programa Centro com
Vida atendendo às
dificuldades por parte de
muitos jovens em garantir
condições de autonomia e
independência financeira,
bem como a satisfação
das suas necessidades
habitacionais. O apoio
camarário tem subjacente
um coeficiente de
ponderação no cálculo
do valor do subsídio de
apoio à renda, com base
no rendimento per capita.

CENTRO com Vida subsidia arrendamento de jovens no centro de Ponte de Lima. Quatro candidaturas
foram recentemente aprovadas e outras tantas foram renovadas.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima aprovou quatro candidaturas no âmbito do programa
de apoio ao arrendamento Centro com Vida, no valor global de
9 435 euros. Prosseguindo a política de incentivo ao arrendamento no centro histórico, a autarquia lançou a 2.ª fase de
candidaturas, referente ao corrente ano, que decorreu durante
a primeira quinzena de Junho,
tendo sido submetidas nove candidaturas, quatro das quais cumpriam os requisitos exigidos e
foram aprovadas, num montante
de 5 640 euros.
Quanto à renovação de candidaturas, que decorreu entre 29
de Junho e 5 de Julho, foram
aprovadas quatro, para um período de 12 meses, o que equivale a um apoio financeiro no valor de 3 795 euros
Desde a implementação do
programa Centro com Vida, no
ano de 2013, foram já aprovadas
70 novas candidaturas e feitas

DR

Município de Ponte de Lima quer rejuvenescer população do centro histórico

55 renovações, num total de 91
beneficiários, o que representa
um investimento municipal no
valor de 156 366 euros.
Consideram os responsáveis do
Município de Ponte de Lima, ao
facultar este incentivo, “que se

trata de um auxílio importante
para a conservação e manutenção do parque habitacional privado, numa perspectiva de médio e longo prazo, contribuindo
para a melhoria do desempenho
ao nível das respectivas funções

habitacionais, económicas, sociais e culturais”.
Podem candidatar-se ao programa Centro Com Vida cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 40
anos, bem como casais não sepa-

rados judicialmente de pessoas e
bens ou em união de facto, com
idade igual ou superior a 18 anos
e inferior a 40 anos, podendo um
dos elementos do casal ter idade
até 42 anos.
Podem ainda beneficiar de
apoio ao arrendamento cidadãos
em coabitação, com idade igual
ou superior a 18 anos e inferior a
40 anos, partilhando uma habitação para residência permanente
dos mesmos.
Mais informações são prestadas através do endereço electrónico: mail:centrocomvida@cmpontedelima.pt.

Política

Henrique Marques é o novo líder da JSD de Ponte da Barca
PONTE DA BARCA
| Redacção |

Foram eleitos no dia 8 de Agosto
os novos órgãos concelhios da
Juventude Social Democrata
(JSD) de Ponte da Barca para o
mandato 2020 - 2022.
Sob o lema ‘Liderar o Futuro’,
Henrique Matos Marques foi
eleito presidente da comissão
política concelhia da JSD, sendo acompanhado por Rui Esteves (Britelo) e Marta Costa
(Boivães) como vice-presidentes e ainda Juliana Cerqueira
(Bravães) como secretária-geral.
Fazem ainda parte da nova
equipa da JSD barquenses David

Ribeiro (Nogueira), Renata Pereira (Vila Nova de Muía), Simão Abreu (Lindoso), Ângela
Fernandes (Paço Vedro de Magalhães), Mariana Dias (Touvedo), Márcia Mourão (Boivães) e
Ricardo Gonçalves (Vade S. Tomé), todos eles vogais da nova
comissão política concelhia.
No que diz respeito à mesa do
plenário, Mariana Martins Lopes, natural de Cuide de Vila
Verde, foi eleita presidente, sendo ainda acompanhada por Cátia
Dias (Ponte da Barca) como vice-presidente e Eduardo Fonte
(Vila Nova de Muía) como secretário.
Henrique Marques, natural de
Lavradas e finalista da licencia-

tura em Direito pela Universidade do Minho, terá a responsabilidade de liderar nos próximos
dois anos a maior organização
política de juventude no concelho de Ponte da Barca, tendo pela frente o desafio das eleições
autárquicas de 2021.
“A JSD de Ponte da Barca estará mais presente junto dos jovens barquenses, dando-lhes voz
e desafiando-os permanentemente para o debate de ideias e
para tomadas de posição junto
de assuntos que lhes digam respeito, envolvendo-os na construção do futuro da nossa terra”,
afirma Henrique Marques.
Para o novo líder da JSD, “hoje
a juventude de Ponte da Barca

tem um executivo com uma
agenda própria da juventude, onde todos podem participar e verse representados, pelo que a JSD
reforçará a sua actividade de forma a contribuir para enriquecer
essa agenda”.
Para as eleições autárquicas do
próximo ano, Henrique Marques
garante que a nova equipa da
JSD continuará em plena sintonia com o PSD na afirmação da
estratégia política do partido no
concelho, tendo como objectivo
reforçar a participação e presença de jovens candidatos nas candidaturas do PSD às assembleias
de freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de
Ponte da Barca.
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Henrique Marques
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Arcos de Valdevez

Concluído parque
de estacionamento
junto ao cemitério
municipal
A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez concluiu a empreitada de reabilitação do espaço público envolvente ao
cemitério municipal que englobou a construção de um
parque de estacionamento de
apoio à futura casa mortuária e
ao cemitério municipal de S.
Bento.
Com esta empreitada ficam
agora disponíveis 12 lugares
de estacionamento, a que se
soma mais um para pessoas
com mobilidade condicionada.
“Este parque de estacionamento contribui para valorizar
o espaço público e melhorar a
qualidade de vida da população, além de reforçar a segurança rodoviária” refere o Município de Arcos de Valdevez
em comunicado.

Publicidade
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Caminho da Retorta assinala
aposta municipal na rede viária

REQUALIFICAÇÃO da rede viária é uma das prioridades do Município de Monção que tem várias
empreitadas em curso, como é o caso do Caminho da Retorta que liga Barroças e Taias.
MONÇÃO

| Redacção |

Iniciaram-se há dias os trabalhos
de requalificação do Caminho
da Retorta, entre Pias e Barroças
e Taias, no concelho de Monção,
enquadrados na requalificação
da rede viária concelhia.
A empreitada, orçada em mais
de 46 mil euros, prevê a limpeza
em todo o percurso numa extensão de 515 metros, a construção
de órgãos de drenagem, a execução de valetas e serventias com
pavimento em betão e a aplicação de tapete betuminoso, após
compactação com a respectiva
rega de colagem.
Previsto no plano plurianual de
investimentos do Município de

Monção, este investimento deverá ficar concluído este mês e
inclui a pavimentação de áreas
correspondentes a entroncamentos com vias secundárias existentes, explica a autarquia em
comunicado.
A requalificação da rede viária
concelhia, a par do alargamento
do saneamento básico e do abastecimento de água ao domicílio,
constituem prioridades do executivo liderado por António Barbosa, empenhado na melhoria
das condições de circulação automóvel e no acesso às habitações da população local.
Recentemente, foram lançadas
sete empreitadas em 12 freguesias num investimento aproximado de 1,3 milhões de euros.
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Empreitada deve ficar concluída ainda este mês anuncia o município
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Viana do Castelo

Movimento
de peregrinos cai
mais de 80 por cento

CAMINHO DE SANTIAGO regista decréscimo de peregrinos
superior a 84 por cento no Caminho da Costa devido à pandemia
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

O movimento de peregrinos no caminho
português pela costa até Santiago de
Compostela, na Galiza, caiu mais de 84
por cento em relação ao mesmo período
de 2019, apesar da reabertura de fronteiras entre Portugal e Espanha, fechadas
devido à covid-19.
"Por esta altura, em 2019, teríamos uma
média de 120 peregrinos, por dia, a caminho de Santiago de Compostela. Hoje, temos cerca de 20 pessoas a fazer o percurso secular até à catedral da capital da
Galiza", disse à Lusa Alberto Barbosa, o
presidente da Associação dos Amigos dos
Caminhos Santiago de Viana do Castelo.
Segundo Alberto Barbosa, mais de um
mês depois da reabertura de fronteiras
terrestres entre Portugal e Espanha, no
dia 1 de Julho, o caminho português pela
costa, que parte do Porto e passa pelo Minho até Santiago de Compostela, é percorrido sobretudo por "italianos, espanhóis, alemães e portugueses".
O surto do novo coronavírus quase parou aeroportos, repôs fronteiras entre Portugal e Espanha e impediu a peregrinação
rumo à catedral de Santiago, encerrada
desde 13 de Março, para venerar as relíquias do santo. A pé, a cavalo ou em excursões, no ano passado o caminho atingiu um recorde, com 350 mil peregrinos.
O "pico" da presença dos peregrinos na
região começa em Março e estende-se até
final do verão, mas encontram-se caminhantes todo o ano.
Em 2019, os municípios de Valença, no
Alto Minho e Tui, na Galiza, registaram
um "novo recorde de peregrinos" com
88.310 pessoas a passar ou a começar o
trajecto religioso naquela eurocidade.
Segundo o responsável, hoje, o "fluxo
muito reduzido" mantém encerrados
"muitos estabelecimentos comerciais"
que, ao longo do percurso, vivem daquele
produto de turismo religioso.
"Há cafés e restaurantes que ainda estão
fechados porque o movimento de peregrinos não justifica a abertura", especificou.
De acordo com o responsável pela Associação dos Amigos dos Caminhos Santiago de Viana do Castelo, os albergues
municipais ou associativos continuam en-

cerrados, sendo o alojamento privado a
única alternativa para os peregrinos.
"Podem ficar alojados em ‘hostels', alojamento local ou hotéis", apontou, destacando como "dado muito positivo" não
haver "conhecimento de nenhum caso de
covid-19 entre peregrinos": "Isto só vem
mostrar que as pessoas estão a cumprir os
cuidados recomendados pelas autoridades de saúde".
No distrito de Viana do Castelo, Valença, Paredes de Coura e Ponte de Lima
têm albergues municipais.
Em Caminha, o albergue é propriedade
da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, mas é gerido pela Associação dos
Amigos do Caminho de Santiago de
Compostela. Em Viana do Castelo, há um
espaço na freguesia de Castelo de Neiva,
gerido pela Associação de Apoio ao Peregrino, e outro no Convento do Carmo, no
centro da cidade.
No início deste mês, Portugal deixou de
fazer parte da lista de países e territórios
cujos viajantes para a Galiza tinham
constrangimentos, no âmbito da pandemia de covid-19.
O Governo português pediu esclarecimentos às autoridades galegas, o que
aconteceu numa reunião entre o presidente da Xunta da Galiza, Alberto Feijóo, e o
embaixador português em Madrid, João
Mira Gomes, que serviu para esclarecer
que não havia restrições à circulação de
pessoas oriundas de Portugal na Galiza,
mas sim uma recomendação das autoridades de saúde galegas para que os viajantes se registassem, tornando um eventual
contacto mais rápido e fácil.

lll
No início deste mês, Portugal deixou
de fazer parte da lista de países e
territórios cujos viajantes para a
Galiza tinham constrangimentos, no
âmbito da pandemia de covid-19.
A decisão foi publicada oficialmente
pela Xunta da Galiza (o governo
desta comunidade autónoma) e
confirmado à Lusa pelo ministro
Augusto Santos Silva.

DR

Em comparação com 2019, o movimento de peregrinos para Santiago caiu no caminho português da costa
Publicidade
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Casos do dia

PJ deteve mulher suspeita
de atear incêndio

§detenções
Arcos de Valdevez

GNR apreende várias armas
a suspeito de violência doméstica

INCÊNDIO ocorreu no concelho de Terras de Bouro em área do Parque Nacional
da Peneda-Gerês. Polícia Judiciária de Braga deteve mulher de 57 anos.

DR

GNR apreendeu diversas armas e munições

A GNR, através do Posto Territorial de Arcos de Valdevez, deteve ontem um
homem de 82 anos de idade por posse ilegal de arma e por posse de arma
proibida.
A detenção ocorreu no concelho de Arcos de Valdevez no âmbito de uma investigação pelo crime violência doméstica.
Em comunicado, a GNR revela que a alegada vítima uma idosa de 77 anos,
sofria agressões físicas e psicológicas por parte do agressor.
Ontem, a GNR deu cumprimento a dois mandados de busca, domiciliária e a
veículo, no concelho de Arcos de Valdevez, que culminaram com a apreensãode duas espingardas de caça; duas carabinas de ar comprimido; duas navalhas; um chicote em madeira; um taco em madeira tipo basebol; um carregador de pistola; uma soqueira; oito caixas contendo vários chumbos e
117 munições de diversos calibres.
O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

Vila Nova de Famalicão

PSP deteve suspeito em investigação
por tráficode estupefacientes
A PSP, através da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Vila Nova
de Famalicão, deteve um homem de 47 anos de idade por suspeita de tráfico de estupefacientes.
A detenção decorre de uma investigação em curso pelo crime de tráfico. Anteontem, a PSP realizou diligências no terreno, na cidade de Vila Nova de Famalicão, que, além da detenção do suspeito, permitiram apreender um telemóvel, uma navalha, heroína suficiente para 21 doses e ainda 14 euros em
numerário.
O detido foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Guimarães e Vila Nova de Famalicão

Três detidos por excesso de álcool
A PSP deteve, anteontem, em Guimarães, uma mulher de 44 anos por condução sob efeito de álcool.
Ao ser submetida ao teste de alcoolemia, a condutora apresentou uma taxa
de álcool no sangue (TAS) de 2,769 g/l.
Ontem, na cidade de Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve dois cidadãos
com 20 e 35 anos de idade, também por condução de veículo automóvel sob
influência do álcool, depois de apresentarem uma TAS de 1,61 e 1,47 g/l no
sangue, respectivamente. Os detidos foram notificados para comparecerem
no Tribunal, nas respectivas comarcas.

DR

Incêndio ocorreu na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês no concelho de Terras de Bouro

TERRAS DE BOURO
| Redacção/Lusa |

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve uma mulher de 57
anos suspeita de atear um incêndio florestal registado a 4 de
Agosto na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), no concelho de Terras de
Bouro.
Em comunicado, a PJ refere
que o local onde o incêndio teve
início é uma zona de “difícil
acesso”. “Existiam condições de
enorme risco de propagação à
vasta mancha florestal envolvente, designadamente derivado

a carga combustível do PNPG e
pela orografia própria da região,
o que se traduz num elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os bens e para o ambiente, em particular para a área
protegida em apreço”, acrescenta aquela fonte.
Segundo a PJ, o incêndio consumiu cerca de dois hectares de
vegetação herbácea, mato e arvoredo, “não tendo atingido
maiores proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros”.
A PJ refere que a arguida, doméstica, reside na freguesia onde ateou o incêndio, tendo recor-

rido a um artefacto retardante da
ignição. “Foram recolhidos
substanciais elementos de prova,
que conduziram à detenção”, lêse ainda no comunicado.
Na operação, a PJ contou com
a colaboração do Grupo de Trabalho do Norte de Redução das
Ignições Florestais e da GNR.
Presente ontem a tribunal, o
juíz determinou que a detida vai
aguardar julgamento em prisão
domiciliária.
Até serem instalados, na sua
habitação, os mecanismos necessários para a prisão domiciliária, com vigilância electrónica, a mulher fica na cadeia.

Estava numa garagem em Brufe

GNR recupera veículo furtado no Gerês
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

A GNR, através do Núcleo de
Investigação Criminal (NIC) de
Braga, recuperou, em Vila Nova
de Famalicão, um veículo que tinha sido furtado, dias antes, na
zona do Gerês, em Terras de

Bouro.
Na sequência de uma denúncia
de um furto de veículo no Gerês,
na sexta-feira passada, avaliado
em 40 mil euros, a GNR encetou
diligências policiais que permitiram encontrar o veículo estacionado numa garagem na localidade de Brufe, em Vila Nova de

Famalicão.
Durante as diligências foi
constituído arguido um homem
de 37 anos por receptação de
veículo furtado, informa a GNR
em comunicado.
Os factos foram remetidos ao
Tribunal e o veículo devolvido à
legítima proprietária.
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SC Braga

Desporto

“HOLA,
GUERREIROS!”

lll
“O SC Braga é uma equipa
que joga sempre para
ganhar. Ganhou uma Taça
da Liga no último ano. É
disso que eu preciso. Tenho
muita vontade de começar.”

PEDREIRA vai poder vibrar com o tango
do argentino de 32 anos, que assinou com
o SC Braga por uma temporada, com outra de
opção. A magia e criatividade de Gaitán estão
de volta aos relvados portugueses. Impacto
da chegada de Nico é visível, sobretudo,
a nível do merchandising.
SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

A espera [pela confirmação]
acabou e o desejo de que a bola
comece a rolar é grande entre os
adeptos do SC Braga. Nico Gaitán, 32 anos, é o nome maior e
mais mediático de uma armada
que está a ser cirurgicamente remodelada tendo em vista a luta
efectiva pelo tão almejado título
nacional em ano de centenário.
Os corações arsenalistas batem
a grande velocidade, tal é a vontade de ver confirmadas no relvado da Pedreira as excelentes
credenciais que o mágico argentino evidenciou ao longo da carreira, essencialmente nos seis
anos que passou em Portugal, ao
serviço do Benfica.
Os 41 golos em mais de 200 jogos que efectuou pelos ‘encarnados’ ainda estão frescos numa
memória que tem ainda espaço
para guardar outras glórias, desta vez ao serviço dos Guerreiros
do Minho.
O número de títulos conquistados (treze!) também atesta bem
o nível do ‘craque’ que António
Salvador conseguiu colocar à

disposição de Carlos Carvalhal
técnico que, há dias, dava conta
do telefonema que havia feito ao
argentino, confirmando a motivação que este apresentava por
vir a representar os minhotos.
São, então, três campeonatos nacionais, em Portugal, e outro na
Argentina. Ainda em território
luso, Gaitán pôde testemunhar a
conquista de cinco Taças da Liga, uma Taça de Portugal e outra
Supertaça Cândido de Oliveira.
A nível internacional, Nico conta no currículo com uma Liga
Europa e uma Recopa Sudamericana.
Para além das ‘águias’ e do Boca Juniors, clube onde foi formado, Nico Gaitán representou ainda os espanhóis do Atlético de
Madrid, os chineses do Dalian
Pro, os americanos do Chicago
Fire e os franceses do Lille. Estas últimas quatro passagens, de
resto, viram um Gaitán de menor

fulgor, algo que o argentino quer
agora corrigir, com esta nova
etapa nos Guerreiros do Minho.
“O SC Braga sempre foi uma
equipa que lutou sempre para
ganhar. Ganhou uma taça [Taça
da Liga] no último ano. É disso
que necessito. Preciso de estar
numa equipa que jogue sempre
para ganhar. Umas vezes ganhase, outras não, mas que a ideia
seja sempre ganhar. É muito melhor para um jogador porque tem
a ideia definida e isso torna tudo
mais fácil”, referiu o argentino,
que disse já começar a “sentir a
adrenalina” de vestir a camisola.
“Vou fazer o meu trabalho, como fiz em todas as equipas que
representei. O que posso prometer é que vou treinar, trabalhar,
ajudar os meus companheiros e
tentar que desfrutem do jogo da
equipa”, concluiu.
Fonte do clube revelou também que o impacto da confirma-

lll
“Um dos melhores artistas que o jogo já criou.
Os feitos dele são lendários. O que faz pode significar a
diferença entre ganhar ou perder. A sua reputação precede-o.”

ção do argentino foi brutal, desde logo nas vendas das camisolas personalizadas, que esgotaram em apenas uma manhã nas
lojas oficiais e em duas horas no
online. Mesmo as camisolas sem
personalização registaram um
fluxo acima do normal. No que
toca ao vídeo de apresentação,
nota para o meio milhão de visualizações, com registo para interacções um pouco por todo o
mundo.

+ vídeo
A apresentação de Gaitán,
inspirada no emblemático
filme ‘Top Gun’, mereceu
vários elogios ao departamento de comunicação do
clube, ao ponto de esta ter
sido considerada a melhor
produção de sempre
do futebol português.
As camisolas personalizadas com o nome do argentino esgotaram num ápice
nas lojas oficiais do clube.

lll
“Fiquei muito contente com
a primeira conversa com o
Gaitán. Ele tinha propostas
financeiramente mais
vantajosas, mas disse-me
que gostaria de regressar a
Portugal para um clube que
lhe desse condições onde
pudesse demonstrar a sua
qualidade. O SC Braga
dá-lhe isso. O Gaitán ser
reforço é sinal do crescimento e da afirmação do clube.
É um dos grandes jogadores
que já actuaram no futebol
português e vai ajudar-nos.”

António Salvador
Presidente do SC Braga
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Vitória SC punido com
jogo à porta fechada
EM CAUSA os desacatos verificados no jogo com o Benfica, em Janeiro.
Clube ainda tem de pagar multa de quase 30 mil euros. Vitória vai recorrer.
VITÓRIA SC

| Redacção/Lusa |

O Conselho de Disciplina (CD)
da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o Vitória
Sport Clube com um jogo à porta fechada, na sequência dos distúrbios ocorridos na partida com
o Benfica, em Janeiro, referente
à 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Em comunicado, o CD da FPF
informou ainda que o clube minhoto foi multado em 29.631 euros, pela "prática de infrações
disciplinares" no encontro da
15.ª jornada da I Liga portuguesa, que os ‘encarnados’ vence-

ram por 1-0.
A 4 de Janeiro, logo após o golo do argentino Franco Cervi,
aos 23 minutos, registaram-se
desacatos nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, em
Guimarães, com o arremesso de
tochas e cadeiras a obrigar à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Os desacatos obrigaram à interrupção do jogo durante três
minutos, uma situação que voltaria a repetir-se mais tarde no
jogo, quando os adeptos vitorianos arremessaram cadeiras para
o relvado. Tal comportamento
mereceu agora mão pesada por
parte do Conselho de Disciplina.

+ mais
Cumprindo as normas dos
estatutos do clube, o Vitória iniciou nas últimas
semanas o processo de
renumeração de sócios.
Os que pretendam contar
com o novo número,
devem regularizar o
pagamento das quotas até
ao final do mês de Agosto,
no Estádio ou nas lojas do
clube, no Espaço Guimarães e no centro histórico.

§notas
Gil Vicente

Exames médicos no final da semana
e treinos no relvado a partir de segunda
O plantel do Gil Vicente vai regressar aos treinos na segunda-feira, dia 17 de
Agosto, após cumprir os habituais exames médicos entre quinta e sexta-feira. Além da avaliação clínica dos atletas, o arranque dos trabalhos da época
2020/21 prevê a realização de testes de despistagem à Covid-19 a cada elemento da estrutura minhota, antes dos primeiros aprontos, que serão repartidos entre os relvados dos estádios Cidade de Barcelos e Adelino Ribeiro
Novo e dos Campos de Galegos e de Carvalhal. Entretanto, o clube apresentou os novos equipamentos para a temporada 2020/21.

Liga dos Campeões

Está aí a 11.ª final jogada em Portugal
A final da Liga dos Campeões de 2019/20, que será disputada no Estádio da
Luz, em 23 de agosto, será o 11.º encontro decisivo de uma prova europeia
de futebol a realizar-se em Portugal. Hoje, a partir das 20 horas, joga-se o
Atalanta-PSG.

Liga Europa

Shakhtar de Luís Castro está nas meias
Sortes distintas para os representantes portugueses na Liga Europa. Os
ucranianos do Shakhtar, orientados por Luís Castro, golearam o Basileia por
4-1 e marcaram encontro, nas meias-finais, com o Manchester United. Já a
armada lusa do Wolverhampton, ‘chefiada’ por Nuno Espírito Santo, perdeu
com o Sevilha (0-1), que vai defrontar o Inter de Milão na próxima fase da
Liga Europa.
Publicidade
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Mário e Marques reforçam
novo plantel do MARCA

A PREPARAR O PLANTEL 2020/21 para a terceira época seguida na Divisão
de Honra da AF Braga, o MARCA tem já dois reforços e nove renovações.

MARCA

Mário Faria, defesa ex-Roriz, juntamente com Luís Marques, médio ex-Roriz, são os primeiros reforços do MARCA para a nova época

DIVISÃO DE HONRA
| Miguel Machado |

O novo plantel do MARCA Futebol Vila Cova começa a ganhar
forma para a próxima temporada
desportiva 2020/2021, onde o
clube barcelense vai voltar a
competir no campeonato distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga.

Destaque para os dois primeiros
reforços já garantidos, que
acrescentam qualidade e experiência à equipa: Mário Faria,
defesa ex-Roriz, e Luís Marques, médio ex-Roriz.
A nível de renovações, o clube
de Vila Cova mantém a espinha
dorsal da equipa da época passada, que continua a ter como máximo capitão Luís Ribas. “Expe-

riência e liderança, sempre em
prol do grupo de trabalho e do
clube”, realça a direcção na sua
página oficial do facebook.
Renovaram ainda Chiquinho,
Marinho, Rafinha, o guarda-redes Rafa, Taninho, Maku, Francisco Ribeiro (Chico) e Xavi.
Com onze jogadores já anunciados, o clube promete mais novidades nos próximos dias.

Médio ex-UD Airão é o terceiro reforço do novo plantel

Vítor Hugo assina pelo S. Cosme
AF BRAGA

| Miguel Machado |

O Desportivo S. Cosme anunciou, ontem, mais um reforço e
duas renovações no plantel para
a próxima época 2020/2021,
tendo em vista a participação no
campeonato distrital da I Divisão da AF Braga. Contratou Vítor Hugo, experiente médio de
32 anos que jogava no Airão.
É o terceiro reforço do novo
plantel, depois das aquisições de
Dani (defesa esquerdo) e João
Alves (avançado), ambos ex-

S.COSME

Vítor Hugo, médio de 32 anos

Ronfe.
Do plantel da época passada o
clube famalicense garantiu também a continuidade de mais dois
jogadores, renovando com o médio David e também com o lateral direito Xico.
Em termos de renovações, o
São Cosme continua a segurar a
base importante do grupo, onde
tinha já anuncuado a continuidade dos defesas centrais Carlos e
com TL, dos médios Ruizinho,
Duarte e Ricardo, e dos atacantes Kevin, Filipinho e ainda Tiaguinho (ex-júnior).

§breves
AF Braga
FC Tadim convoca
sócios para assembleia
eleitoral na sexta

A preparar a nova época desportiva, o Futebol Clube de Tadim
reunir em Assembleia Geral marcada para sexta-feira, dia 14 de
Agosto, cujo ponto principal é a
tomada de posse da direcção.
Assembleia realiza-se nas instalações do Campo da Seara (Tadim) pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
apresentação do relatório de
contas da época passada, eleição
dos Órgãos Sociais para a época
desportiva de 2019/20, tomada
de posse dos eleitos, e outros assuntos de interesse geral.
O FC Tadim, lembra os seus sócios
que serão admitidos a participar
na AG todos os associados que se
encontrem em pleno gozo dos
seus direitos, desde que a quota
correspondente ao mês de Agosto de 2020 esteja liquidada, e
que é obrigatório seguir as normas da DGS, como uso de máscara e distanciamento social.

Futsal
Nun'Alvares contrata
pivô ex-Belenenses
para atacar play-off

O clube fafense Nun’Álvares
anunciou mais uma aquisição
de um reforço de peso para
ajudar no ‘play-off’ de subida
à principal liga de futsal. Contratou Bruno Martins, experiente
pivô que jogava no Belenenses,
da I Divisão Nacional.
Bruno Martins, que já alinhou
no Leões Porto Salvo, Belenenses
e Quinta dos Lombos, acrescenta
muita experiência ao plantel.
Recorde-se que o Nun’Alvares
está na II Divisão Nacional mas
em Setembro vai disputar o
‘play-off’ de subida à I Divisão.

Futebol jovem
Formação da AD Fafe
com certificação
“4 estrelas” da FPF

A Associação Desportiva de Fafe
recebeu uma nova Certificação
de Entidade Formadora de nível
“4 estrelas” depois da Federação
Portuguesa de Futebol ter revisto
em alta a primeira avaliação de 3
estrelas. A direcção do clube justiceiro pediu, no entanto, a revisão da análise, considerando injustificado o chumbo de um
critério e viu a FPF dar-lhe razão.

AFCMARTIM

Kiko, guarda-redes ex-Pousa

I Divisão distrital

Kiko e Nuno são
reforços da equipa
sub-23 do Martim
O plantel Sub-23 do Martim,
para a temporada 2020/21, onde vai disputar a I Divisão da
AF Braga, conta com mais
duas contratações: o guardaredes Kiko (ex-Pousa) e o defesa Nuno (ex-Celeirós).
Os dois atletas anunciados
ontem juntam-se à lista de reforços: Rui Filipe (avançado
ex-Santa Maria), Jorge Vieira
(médio ex-MARCA), Ricardo
Cruz (defesa ex-Guisande),
João Lopes (avançado ex-S.
Veríssimo), Castro (médio exLomarense), João Nuno (defesa e médio ex-Dumiense), Dimitri (médio/ala ex-Dumiense), Tiago Gomes (médio exSoarense), João Mendes (defesa direito ex-Dumiense) e
Mare (médio ex-Lomarense).
Da época passada renovaram
os defesas Afonso, Diogo, Pereira; os avançados Teixeira,
Pipo, João Pereira, Sandro e
Diogo Martins; e ainda os
guarda-redes Silva e Ruben.
Recorde-se que o treinador
dos Sub-23 do Martim é Miguel Duarte.

AF Braga

Nuno Magalhães
renova com
Arco de Baúlhe
A preparar em força mais uma
temporada no futebol distrital
da AF Braga, a direcção do
Desportivo Arco de Baúlhe
garantiu mais um jogador no
plantel para a época 2020/21,
anunciando a renovação do
médio defensivo Nuno Magalhães. Jogador de 30 anos pode jogar também a central e é
especialista em bolas paradas.
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Títulos nacionais e regionais
mostram vitalidade da EARO

+ destaque

ESCOLA DE ATLETIMO ROSA OLIVEIRA tem crescido de ano para ano e os resultados alcançados mostram excelente trabalho realizado pelos técnicos e atletas de todas as idades.

TÍTULOS 2019/20
CAMPEONATO
REGIONAL CORTA-MATO
12 Títulos Campeões
3 vice Campeões
5 3.º lugares
4 Títulos colectivos
CAMPEONATO REGIONAL
JUVENIS/JUNIORES
PISTA AR LIVRE
7 campeões
4 vice Campeões
5 3.º lugares
CAMPEONATO REGIONAL
ABSOLUTO PISTA AR LIVRE
4 campeões
5 vice Campeões
CAMPEONATO NACIONAL
JUVENIS PISTA AR LIVRE
1 vice-campeã 3000m
1 3º lugar 800m

DR

Foto de grupo dos atletas da Escola Atletismo Rosa Oliveira da temporada 2019/2020

ATLETISMO

| Miguel Machado |

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira (EARO) culmina mais
uma temporada com razões para
sorrir e sonhar num regresso ainda mais forte. “Apesar da época
atípica devido à pandemia, marcada por muitas incertezas, com

os locais de treino condicionados, os atletas demonstraram
sempre uma enorme vontade em
continuar com a sua preparação
e em melhorar os seus desempenhos”, destaca Rosa Oliveira,
numa missiva de balanço de
mais uma temporada.
Segundo aponta a impulsionadora da EARO, “o resultado des-

te empenho está no número de
atletas que alcançaram títulos
nacionais/regionais nos seus escalões de formação e absolutos,
alcançando marcas de qualificação para os campeonatos nacionais e recordes pessoais. Uma
vez mais a EARO demonstrou a
sua vitalidade no panorama regional/nacional do meio fundo

português”, ressalva.
Para além dos resultados globais (ver na caixa), em destaque
estiveram ainda os atletas Francisco Silva, Rui Oliveira e Ana
Marinho que se apuraram para o
Mundial de Corta Mato Escolar
que se ia realizar na Eslováquia,
mas que foi cancelado devido à
pandemia que assola o mundo.

CAMPEONATO NACIONAL
JUNIORES PISTA AR LIVRE
1 vice campeã 1500m
1 3.º lugar 1500m
De todo o modo, a EARO mostra satisfação pelo alcançado e
agradece “a todos atletas, treinadores, pais, assim como a todos
os seus patrocinadores e Câmara
Municipal de Famalicão” pelo
apoio à colectividade.

Clube alto-minhoto é o 49.º inscrito na Federação e anunciou novidade já a partir desta época 2020/2021

Desportivo de Monção avança com secção de Teqball
MODALIDADES

| Miguel Machado |

É uma nova modalidade que
promete cativar a atenção de
amigos e até de famílias inteiras.
O Desportivo de Monção acabou de lançar a secção de Teqball, modalidade recém-criada
que vai ao encontro da estratégia
de inovação do clube. O Teqball
assemelha-se ao ténis de mesa,
só que a mesa é curva e é jogado
com uma bola de futebol. Pode
ser jogada com qualquer parte
do corpo, excepto as mãos.
O clube monçanense anunciou

a novidade através da sua página
de facebook, confirmando que a
inscrição na Federação Teqball
Portugal desde o dia 15 de Julho, tornando-se o 49.º clube federado a nível nacional. Entretanto a Federação já tem mais de
50 equipas federadas e há várias
equipas a treinar e a realizar torneios por Portugal inteiro.
“Juntos vamos crescer em mais
uma modalidade. Em breve todos vão poder testar esta recente
modalidade, criada em 2014, na
Hungria por Gábor Borsányi,
ex-jogador profissional, e Viktor
Huszár, cientista”, pode ler-se

no facebook oficial do clube.
Apesar de ainda não estar definida uma data para o início da
prática oficial da modalidade, as
pessoas podem já começar a experimentar no Estádio Manuel
Lima. Para saber mais informações podem acompanhar as redes sociais do Desp. Monção.
A modalidade é representada
pela Federação Internacional de
Teqball. O desporto já conta
com milhares de jogadores em
todo o mundo. Já incluída nos
Jogos Africanos de Praia, a modalidade procura também a inclusão olímpica.

DESP.MONCAO

Imagem demonstrativa do que é a recém-criada modalidade do “teqball”
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Braga, Barcelos e Riba d’Ave
inscritos na WS Europe Cup

Em 2020/21
Quatro clubes lusos
disputam Euro Liga
Benfica, Sporting, UD Oliveirense
e FC Porto, os clubes que na época
2019/20 ocupavam — por esta
mesma ordem, as quatro primeiras
posições do campeonato nacional
da I Divisão de hóquei em patins
quando foi interrompido, estão
na temporada que se aproxima
inscritos na Euro Liga.
Como de costume, são de Espanha
os maiores adversários. Entre os
inscritos do país vizinho contam-se
Barça, Liceo, Noia e Reus. O Bassano
é o único clube de Itália.

TRÊS CLUBES MINHOTOS vão disputar, também com a Sanjoanense, competição europeia onde
como é hábito os principais adversários são do país vizinho.
HÓQUEI EM PATINS
| Rui Serapicos |

OC Barcelos, HC Braga e Riba
d’Ave HC — os três clubes do
Minho inscreveram-se na edição
2020/21 da WS Europe Cup,
competição de hóquei em patins antesconhecida como Taça
CERS. Outro emblema luso está
entre os 26 inscritos na prova: a
AD Sanjoanense.
Estes clubes portugueses são
os que, na temporada anterior, se
posicionavam entre o quinto e o
nono lugar quando, à 19.ª das 26
jornadas, o campeonato nacional
da I Divisão foi interrompido
por decisão das autoridades de
saúde como medida preventiva
face à pandemia.
Pelo mesmo motivo, mas no
âmbito europeu, foi também em
Abril interrompida a edição de
2019/20 da WS Europe Cup,
quando OC Barcelos iria jogar
com os catalães do Igualada e o
HC Braga com os italianos do
Follonica, para a segunda mão
as meias-finais da competição.
Ambos os clubes minhotos es-

Primeira jornada
I Divisão Nacional
com início previsto
para 26 de Setembro

DR

O início do campeonato nacional da
I Divisão de hóquei em patins está
previsto para o dia 26 de Setembro.
Segundo ditou o sorteio, lembre-se
que na primeira jornada o HC Braga
desloca-se a Turquel, enquanto
o OC Barcelos visita um clube a
definir na fase de acesso, a Juventude de Viana visita a Oliveirense e o
Riba d’Ave vai jogar no reduto da
Sanjoanense. Esta ronda inaugural
conta um Benfica-FC Porto.

Na época 2019/20 a WS Europe Cup foi interrompida pela pandemia com OC Barcelos e HC Braga em vantagem nas meias-finais

tavam a cumprir na prova europeia um desempenho que suscitava bons augúrios para ir mais
longe. Na primeira mão os de
Barcelos haviam ganho em casa

ao Igualada por 6-4, enquanto os
bracaremses tinham vencido o
Follonica por 7-4.
Além dos portugueses, como é
costume nesta modalidade os

mais sérios candidatos a chegar
à final são clubes de Espanha.
Do país vizinho estão inscritos
CP Calafell, CH Caldes, Igualada HC, Girona CH e CE Lleida,.

Entre clubes inscritos de Itália
contam-se Follonica e Sarzana.
De resto, há clubes franceses,
suíços e, menos favoritos, os
alemães e austríacos.

No passado fim-de-semana, com atletas do Clube Golfe Braga em bom nível

Campeonato Norte de Pares bate recorde
de participações na Quinta da Barca
GOLFE

| Redacção |

No último fim-de-semana, com
um recorde de participação, a
Quinta da Barca, em Esposende,
acolheu o Campeonato Norte de

Pares em Golfe, prova organizada pela Associação Golfe Norte
de Portugal, coroando os campeões em absoluto, masculino,
feminino, categoria misto e por
pontos (Net). O Clube Golfe
Braga conseguiu alcançar vários
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“Acordo para o regresso
só demorou 30 minutos”

REINALDO VENTURA está de volta ao OC Barcelos, três anos depois. Admite
que ambição do clube foi decisiva para o convencer. Espera ter público.
OC BARCELOS

| Ricardo Anselmo |

Aos 42 anos, o carismático Reinadl Ventura está de volta ao
Óquei Clube de Barcelos, emblema que deixara para representar os italianos do Viareggio,
primeiro, e Trissino, depois.
Agora, admite, só um convite de
um clube como o barcelense o
poderia fazer sair de Itália.
“No meio de alguns convites
que recebi, o do OC Barcelos foi
o único que me fez pensar em regressar e jogar a este nível é algo
que não podemos recusar. Fui
muito feliz nos dois anos que

passei aqui, depois de um momento complicado e não podia
recusar esta proposta. O projecto
agrada-me bastante. O clube
aponta a altos voos. Eu sou um
jogador ambicioso, com muita
vontade de vencer e acaba por
ser o projecto ideal para mim”,
garantiu, explicando que o acordo para o regresso foi muito
simples.
“Recebi uma chamada do Rui
Neto, não para me convencer
mas sim a demonstrar interesse e
isso agradou-me muito. Logo a
seguir ligou-me o presidente.
Chegamos a acordo em 30 minutos. Foi super fácil, não houve

complicações nenhumas. Eu
também tinha uma grande vontade de voltar”, frisou o jogador
que, de 2015 a 2017, marcou 68
golos em 53 jogos no OC Barcelos.
“Títulos? Esse é o objectivo.
Qualquer jogador que vem para
este clube tem de ter essa ambição porque senão não vale a pena vir. Vai ser uma época atípica,
com muitos jogos e pouco tempo de repouso entre eles. Esperemos que seja possível o público
entrar porque aqui é uma maisvalia. Todos ambicionamos sentir o calor dos adeptos”, assinalou Ventura.

DR

Reinaldo Ventura já tinha representado o OC Barcelos entre 2015 e 2017
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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O Casal Fiel
AUTOR A.D. Miller
EDITORA Jacarandá

Califórnia, 1993: Neil Collins e Adam Tayler, dois jovens britânicos prestes a atingir a idade adulta, conhecem-se num hostel em San Diego. Iniciam uma amizade que, embora platónica, parece
tão inebriante como um romance; viajam juntos ao longo da costa, inofensivamente competitivos, inocentemente cúmplices, absorvidos um no outro. Durante um acampamento em Yosemite, desafiam-se a fazer coisas de que, anos mais tarde, se arrependerão desesperadamente.
A história de uma amizade assente em culpa partilhada e traição secreta, O Casal Fiel segue Neil
e Adam ao longo de duas décadas, acompanhando namoradas e mulheres, sucesso e fracasso,
nascimentos e mortes, enquanto poder e remorso alternam entre ambos.
contaoleitor@correiodominho.pt
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os poucos o burburinho das ruas vai
entrando nos seus ouvidos, abre os
olhos lentamente para assimilar o
que o rodeia.
Está sentado numa esplanada de um café
qualquer, numa rua de uma vila ou cidade
qualquer, que pode ser em qualquer parte do
mundo.
Olha em volta para tentar perceber onde está,
a uma conclusão chegou de imediato, está em
Portugal. O nome do estabelecimento tinha
nome português bem elucidativo 'O Alentejano'. As ruas eram estreitas, tudo em volta era
de um branco intenso.
Muros, paredes, habitações, tudo branco, tirando o verdejante das plantas e o colorido das
vestes das pessoas, tudo era monotonamente
branco. As habitações eram antigas, as ruas
empedradas eram típicas de um centro histórico qualquer no sul de Portugal, provavelmente
uma vila amuralhadada no Alentejo.
Levanta-se sem saber na verdade qual o destino a tomar, como está numa praça, olha em
volta a ver se algo lhe chama a atenção e lhe
diz em que sentido deve ir.
A praça tinha no centro uma fonte rodeada
por algumas ruas estreitas, naquela zona não
havia transito automóvel, as pessoas passeavam com lentidão usufruindo de um sol primaveril, olhou para o pulso onde deveria estar
um relógio, mas não encontrou, precisava de
ver as horas pois não sabia se era de manhã ou
de tarde, pensando nisso nem mesmo sabia em
que dia, mês ou ano estava.
Enquanto permanecia ali de pé olhando em
volta, apercebeu-se que não sabia nada de nada, nem mesmo o seu nome, quem era e de onde viera. Ao olhar para trás viu o seu reflexo
no vidro sujo da janela do café e perguntou-se
quem era e porque estava ali.
Analisou a figura refletida, a imagem que via
era a de um homem bem constituído com cerca de trinta a trinta e cinco anos, vestia uma
simples calça de ganga, uma t-shirt branca,
uns sapatos de camurça castanhos um pouco
gastos, cabelo castanho escuro num rosto simples, mas agradável com uma barba de dias,
uma figura que provavelmente não seria indiferente ao género feminino, e foi isso que sentiu quando duas jovens na casa dos vinte olharam para ele com um sorriso maroto no rosto.
Meteu as mãos nos bolsos na esperança de
encontrar algo que o pudesse identificar, a única coisa que encontrou foi um bocado de papel

O desconhecido
Texto Carlos Azevedo

velho amarrotado, ansioso na esperança de encontrar qualquer coisa de positivo desamarrotou o papel e o que lá estava escrito numa caligrafia bem desenhada era um simples número
de três algarismos seguido de uma letra, 945A.
Fixou o olhar naquele número a ver se este
lhe lembrava alguma coisa, mas nada, não sabia o seu significado, tanto podia ser um código de um cofre, de uma mala ou outra coisa
qualquer. Antes de o guardar com cuidado no
bolso, decorou o número. Mais uma vez olhou
em volta em busca de um sinal que o pudesse
orientar na direção a tomar.
Três ruas convergiam para a praça, qualquer
uma delas era uma opção de escolha, mas
qual?
Decidiu confiar no seu instinto, começou a
caminhar em direção à rua mais próxima e a
que menos movimento tinha, pois não queria
que nada o distraísse dos seus pensamentos.
Com as mãos enfiadas nos bolsos das calças
já gastas, os seus pensamentos eram todos dirigidos para uma única pergunta. Quem era
ele? E também: como ali viera parar?
Eram duas questões que de momento não
saiam do seu pensamento. Mas havia outra
questão, a do papel que tinha no bolso, no qual
tinha escrito os três números seguidos de uma
letra.
O que significavam?
Ia emerso nos seus pensamentos, caminhando pela rua em pedra já bastante gasta do tempo, quando de repente, saindo de ruas secundárias e das habitações, pessoas vestidas de
preto com um semblante carregado passavam
por ele como que apressadas, seguindo em
frente guiadas por uma mão invisível. Reparou no rosto dessas pessoas e estas eram providas de qualquer emoção como se estivessem
hipnotizadas como se fossem sonâmbulas.
Curioso seguiu-as. O contraste era grande
entre a brancura das habitações e as vestes
pretas que cobriam as pessoas dos pés à cabeça. As vestes eram todas iguais, uma capa com
capuz a arrastar pelo chão.
Descontraído e curioso seguiu essas pessoas
rua acima, o número ia aumentando, passou de

umas dezenas para centenas num abrir e fechar de olhos, todas vestidas com o mesmo tipo de capa. Reparou que de repente começou a
ficar mais escuro, olhou para cima e viu a formarem-se lá no alto onde antes havia um céu
limpo, umas nuvens com aspeto ameaçador.
Ficou intrigado, como foi possível uma mudança drástica num curto espaço de tempo?
Encolheu os ombros. Tinha agora outra preocupação imediata em mente, seguir aquela
multidão.
As pessoas seguiam em passo cadenciado,
como se estivessem todas sintonizadas. O número de pessoas aumentou de tal forma que o
rodearam ao ponto de ser conduzido para o
mesmo destino. Deixou-se levar pela corrente
humana. Conforme a massa humana avançava
rua acima, começou a ser audível aos ouvidos
do estranho um canto que ia subindo de nível
com a aproximação a uma enorme construção
no cimo da rua. A rua desaguava numa enorme
praça onde no meio erguia-se imponente uma
enorme estrutura.
Conforme o estranho era conduzido para a
praça em direção à estrutura a multidão aumentava o tom da lengalenga tornando-se quase ensurdecedor. Decidida- mente ali era o local onde a multidão se destinava, agora
estavam ali paradas à volta da enorme estrutura cantando como se chamassem por alguém.
A estrutura era enorme, destoava no local,
tendo em conta o baixo casario que envolvia
toda a praça, essa estrutura de forma cilíndrica
teria provavelmente uns cem metros de altura
e um diâmetro de cinquenta a sessenta metros,
brilhava de tal forma que quase cegava, não
fossem a nuvens tapar o sol provavelmente era
o que teria acontecido a quem olhasse diretamente para a estrutura.
Tentou olhar em volta para ver o que se estava a passar mas era impossível, tal era a massa
humana. De repente a lengalenga parou, um
silêncio quase sepulcral instalou-se, apenas se
ouvia um zumbido que vinha da estrutura.
Passado uns segundos um som alto e ensurdecedor fez-se ouvir, como uma buzina de um
barco a entrar num porto, todos ficaram quie-

tos e silenciosos, virados para aquele reluzente
cilindro.
O brilho que emanava da estrutura foi-se esvanecendo, sendo possível ao estranho ver
melhor os contornos e superfície do cilindro.
Pareceu ao estranho que o cilindro era totalmente liso, mas não, era segmentado, quer na
horizontal quer na vertical, como se fosse formado por milhares de painéis.
Lentamente esses painéis foram ganhando
brilho, como se estivessem a ser ligados e uma
imagem apareceu, cobrindo na sua totalidade
toda a superfície cilíndrica. A imagem que
transmitia era das pessoas que se encontravam
à volta daquela estrutura, uma negra massa
humana.
Mas o estranho notou curioso que nem todas
as pessoas que se encontravam no local estavam vestidas com o manto negro.
Havia dezenas de pessoas que tal como ele
não tinham o manto negro. Então a imagem da
estrutura desapareceu. No seu lugar começaram a aparecer dispersamente rostos, primeiro
aos poucos depois com mais frequência, centenas deles começaram a cobrir a superfície da
estrutura. O estranho reparou que em cada rosto que aparecia tinha por baixo um número,
um número de três algarismos seguidos de
uma letra. De repente viu o seu rosto e um número por baixo, apesar de reconhece-lo (pois
ainda o via na sua mente), meteu a mão ao bolso para pegar o papel e confirmar. Lá estava,
escrito o 945A.
Foi nesse momento que sentiu pressionarem
pelas costas, suavemente foi empurrado para a
frente no sentido da estrutura. Com um barulho ensurdecedor a estrutura começou a vibrar
e para espanto do estranho esta começou a
abrir em três partes mantendo uma parte cilíndrica no centro.
As pessoas que não tinham as vestes pretas
com capuz eram empurradas para a frente e os
que resistiam eram forçadas a tal. A massa humana era imensa e resistir era inútil.
Os gritos dos que resistiam não dissuadiam
os que empurravam, antes pelo contrário, estes
gritavam de júbilo pelo acontecimento.
O estranho começou a ficar receoso com o
que estava prestes a acontecer, estava a aproximar-se perigosamente da estrutura e reparou
que as pessoas que iam ficando por baixo de
uma das três partes que se afastaram do centro
da mesma eram sugadas por um feixe de luz
azulada desaparecendo no seu interior.
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Segunda 10/08/20

QUEBRA
CABEÇAS
Desafio do Volei
No último verão, houve um
grande torneio eliminatório de
duplas de volêi de praia. Cento e
vinte oito duplas se inscreveram
para o evento. Considerando
que a dupla João & José ficou
em terceiro lugar, quantos jogos
foram realizados no torneio?
Solução:Como cada jogo elimina
uma dupla e como temos 128 duplas,
levará 127 jogos para eliminar todos,
menos a dupla vencedora do torneio.
Devemos considerar também que
houve a partida para decidir o 3.º e 4.º
colocado. Portanto, foram realizados
128 jogos.

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá; balança; disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto. 6 - bar;
impelir. 7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes. 10 - enfureca. 11 - areias; cadeira.

1-Falta uma janela na casa do meio 2-Interior da copa da segunda árvore da esquerda de trás 3-Côr
da coleira do cão 4-Falta uma nuvem do lado esquerdo 5-Comprimento da trela 6-Côr da porta da
casa da esquerda 7-Falta a costura das calças do homem da esquerda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante;
figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro; abetarda.
6 - comércio; exercer.7 - tanso; peúvas. 8 - seguida. 9 - pobre; amortiza; fiúza. 10 - querido. 11 - freira; descanso.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1- casal; palco. 2 - amacaca. 3 - pé; amage; ir. 4 - açafate. 5 - zaga; otis.
6 - giro; usar. 7 - pato; ipes. 8 - acatada. 9 - nu; amata; fe. 10 - adorado. 11 - soror;
sesta. Verticais: 1 - capaz; panos. 2 - aga. 3 - sa; agita; ar. 4 - amaçarocado. 5 - lama;
amor. 6 - café; atar. 7 - paga; atas. 8 - acetosidade. 9 - la; etapa; os. 10 - ire.
11 - ouros; sieda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR

Sorteio 32/2020

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

Com a roupa suja de sangue
e respiração ofegante, o
cliente entra esbaforido no
escritório do advogado:
- Doutor, doutor! O senhor
precisa me ajudar! Acabo
de matar o meu vizinho!
E o advogado, tranquilamente:
- Calma , calma… não é bem
assim! Estão a dizer que você
matou o seu vizinho…

O hipocondríaco depois de
descobrir que foi traído pela
mulher foi muito preocupado
ao médico. No médico diz:
- Doutor, a minha mulher
traiu-me há uma semana
e ainda não me nasceram
os cornos…
- Não sei como o posso
ser útil! – responde o médico.
E acrescenta o homem:
- Quero saber se será falta
de cálcio…

A dona da casa para
a empregada:
- Realmente, Laura, você tem
o serviço da casa cada vez
mais atrasado! Estou a ver
que tenho de arranjar outra
pessoa.
A empregada:
- Que bela ideia, minha
senhora! Olhe que o trabalho
chega bem para duas…

Terça 11/08/20

Sorteio 64/2020

8 13 14 42 50
*3 *9
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
O chefe chega mais cedo
ao trabalho e apanha o
empregado ainda no café
da manhã. Adverte ele:
- Porque é que você ainda
não está a trabalhar?
E responde o empregado:
- Não tinha reparado que
o chefe tinha chegado…

Sorteio 63/2020

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

O empregado chega ao
trabalho e fala logo com
o chefe:
- Chefe, sabe que o cérebro
é um órgão maravilhoso?!
- Ai é? Então porquê?!
– pergunta o chefe não muito
interessado na conversa.
Explica o empregado:
- Começa a trabalhar
mal acordamos e…
Interrompe o chefe:
- E só pára quando chegas
ao trabalho?!

XCB 34341
Sábado 08/08/20

Sorteio 64/2020

11 13 27 33 47
+ 12
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MERELIM (S. PEDRO( E FROSSOS
APARTAMENTO T3+1

PALMEIRA
Moradia Isolada

176.500€

Referência: 260 180 208

115.500€

Referência: 260 200 162

MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE
Apartamento T3

Referência: 260 200 124

96.500€

PALMEIRA
LOTE

35.000€

Referência: 260 150 443

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
Apartamento T4

Referência: 314200140

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES

295,000€

Moradia em Banda V4

Referência: 314200168

FERREIROS E GONDIZALVES

340.000€

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
Moradia em Banda V3 Referência: 314200180

285,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
Referência: 314200177

Apartamento T3

LOMAR E ARCOS
102.000€

Apartamento T2 - C/ elevador e garagem - Referência: 314200028

99,900€

Moradia Isolada V4

Referência: 314200138

290.000€

correiodominho.pt 12 de Agosto 2020
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ID:124391011-103 -

99.900 €

C.E.:(C) - Amplo T3, a 10 min. do centro da cidade.
Ideal para residir, para arrendamento de longa
duração ou para alojamento local, devido
à proximidade da Estação de Comboios
e do centro da cidade.

ID:124391005-504 -

265.000 €

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

ID:124391052-11 -

1.299.000 €

C.E.:(C) - Moradia individual, localizada em Gondizalves.
Com 6 suites, salões, 2 cozinhas equipadas, 2 piscinas
(interior aquecida e exterior), adega, terraços, jardins,
painéis solares, aspiração central, aquecimento por piso
radiante e uma ampla garagem para várias viaturas.

ID:124391042-20 -

128.900 €

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

correiodominho.pt 12 de Agosto 2020
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

VENDE-SE ou ALUGA-SE

1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro (próximo do Parque Industrial de Celeirós)
Para mais informações: Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083
EMPRESA FRANCESA
PRECISA
Funcionários para trabalhar
em França na área construção.
Oferta de alojamento

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

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

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

TABACARIA
CENTRAL

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

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

QUIOSQUE DIZERES
D’AGORA

Favor ligar: 927 562 704

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

Avenida da Liberdade

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

OURIVESARIA ORION

Nome
Morada
Localidade

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

C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

antenaminho.pt

106.0 FM

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:
Praceta Escola do Magistério, 34
Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA
E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

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

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

Apenas 13.250€ - 12 meses garantia

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

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

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Com amor dê uma nova luz
à sua relação. Combata a monotonia.
Saúde: Em jejum, tome água com
sumo de limão. Desintoxique
o organismo.
Dinheiro: Período favorável a
investimentos. Está protegida!
Números da Sorte: 1, 7, 10, 23, 29, 45

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

05:53 Estrada Nacional
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 7 Maravilhas da Cultura
Popular
13:00 Jornal da Tarde
14:20 3 Minutos a Inspirar
Portugal
14:31 7 Maravilhas da Cultura
Popular
17:30 Portugal em Direto
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Terra Nova (2020)
21:38 Joker
22:39 Conta-me como Foi
00:37 Cá por Casa com Herman José
00:38 Em Casa D'amália - Best Of
01:49 Crimes Graves
02:32 Longmire
03:15 Janela Indiscreta

18:04
18:39
18:46
19:08
19:37
19:49
19:59
20:11
20:34
20:47
20:55
21:01
21:30
22:04
22:13
22:58
00:55
00:57
01:52
02:24

Sherlock Yack
O Oásis de Óscar
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
As Rotas da Escravatura
A FRAUDE
PORTUGAL TEM LATA
BOMBORDO
EURONEWS

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

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

06:00
06:30
10:13
13:00
14:55
16:15
18:22
19:57
21:45
23:40
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
Pesadelo na Cozinha
Jornal das 8
Quer o Destino
Espírito Indomável
Betty, a Feia em Ny
1000 à Hora
Taken: Os Primeiros Anos
Mar de Paixão

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

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
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Cerqueira Gomes, 66

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

R. Barão de Trovisqueira, 71

R. da Corredoura, 50

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

BRAGA
SOUSA GOMES T. 253 202 631
Rua D. Frei Caetano Brandão, 22/40

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

Alameda de São Dâmaso, 43

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Gémeos
Carta do Dia: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades.
Amor: Poderá ser surpreendida por
alguém que conhece há pouco tempo.
Entregue-se.
Saúde: Dê atenção à sua imagem.
Cuide de si e sinta-se melhor.
Dinheiro: Fique atenta a uma nova
oportunidade de trabalho.
Números da Sorte: 4, 16, 21, 25, 32, 39
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Seja mais compreensiva com
o seu par. Proteja a relação.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Coma bolachas de água e sal.
Dinheiro: Mantenha-se concentrada.
A sua carreira sairá a ganhar.
Números da Sorte: 9, 17, 25, 27, 29, 42

Publicidade

Av. Alcaides de Faria, 293

Touro
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Aprenda a perdoar-se a si
próprio. Ninguém é perfeito.
Saúde: Marque exames de rotina.
Vigie a saúde.
Dinheiro: Aposte em novas ideias.
Força! Imite a formiga e viverá sem
fadiga.
Números da Sorte: 7, 26, 32, 39, 45, 47

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Afaste a nostalgia. Não deixe
que o passado tome conta do
presente.
Saúde: Cuidado com os excessos
na alimentação. Beba mais água.
Dinheiro: Hoje não é um bom dia
para ir às compras. Feche os cordões
à bolsa.
Números da Sorte: 7, 16, 18, 26, 31, 35
Virgem
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Seja mais generosa com o seu
par e a harmonia reinará.
Saúde: Para melhorar a memória coma
framboesas e morangos.
Dinheiro: Seja menos apegada aos
bens materiais. O dinheiro não é tudo.
Números da Sorte: 1, 5, 21, 24, 45, 48

Balança
Carta do Dia: Ás de Espadas,
que significa Sucesso.
Amor: O amor chegou para ficar.
Seja otimista e aproveite esta fase.
Saúde: Proteja-se de constipações.
Tome um suplemento de equinácea.
Dinheiro: Pense em formas de ganhar
mais dinheiro. O sucesso aguarda-a.
Números da Sorte: 2, 8, 9, 12, 15, 48
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Mostre à sua família o quanto é
importante para si. Fortaleça os laços.
Saúde: O seu sistema nervoso anda
alterado. Tente andar mais calmo.
Dinheiro: Período instável.
Feche os cordões à bolsa.
Números da Sorte: 8, 14, 15, 25, 38, 47
Sagitário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Espalhe ternura pelos seus
familiares. Há que dar para receber.
Saúde: Estará mais cansada do que
o habitual. Reforce as energias com
um bom pequeno-almoço.
Dinheiro: Inscreva-se num curso.
A sua vontade de aprender estará
em alta.
Números da Sorte: 9, 17, 25, 32, 38, 45
Capricórnio
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Evite criar barreiras entre si e o
seu par. Tornem-se mais cúmplices.
Saúde: Isole-se para colocar as ideias
no lugar. Hora a hora, Deus melhora.
Dinheiro: Fase de energias menos
positivas. Proteja-se não fazendo
gastos excessivos.
Números da Sorte: 1, 6, 9, 17, 25, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Seja mais dedicada ao seu par.
Dê mais estabilidade à sua relação.
Saúde: Adote uma postura perante a
vida.
Dinheiro: Poderá fazer um novo
negócio. Mantenha-se alerta e tudo
correrá bem.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 35, 46, 48
Peixes
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: Evite criar barreiras entre si e o
seu par. Tornem-se mais cúmplices.
Saúde: Isole-se para colocar as ideias
no lugar. Hora a hora, Deus melhora.
Dinheiro: Fase de energias menos
positivas. Proteja-se não fazendo
gastos excessivos.
Números da Sorte: 1, 6, 9, 17, 25, 49
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Lara
18 aninhos.
Olá meus
amores, estou
de volta.
+ loiraça
40Tona.

964 131 762

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

915 031 498

Publicidade 31

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

914 219 521

Olá sou uma
portuguesa

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

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

912 376 357

939 498 281

Chocolatinha
de volta

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

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

911 923 312

910 259 744

.

Miudita
Recém
chegada,
23 anos,
bumbum
guloso,
oral a escorrer.
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.

Insólito

925 751 527

Condutor confiou no GPS
e acabou com Porsche
'entalado' em rua de Itália

O caso aconteceu em Meana di Susa,
na província de Turim, em Itália.
De acordo com a imprensa italiana, o
homem, que se deslocava ao volante de

Olga
Loera

“Começar o dia como
novos pensamentos,
forças e possibilidades.
Feliz dia, meus
amores!”

Porsche Carrera procurava um restaurante para comer.
Ao confiar cegamente no GPS, acabou
com o veículo preso numa via demasiado estreita para o Porsche passar.
Não conseguindo sequer sair do carro,
teve de recorrer ao telemóvel para pedir

ajuda.
Para tirar o desportivo daquele local foi
necessário usar uma escavadora que
empurrou o carro até que fosse possível
o condutor conseguir prosseguir a sua
viagem.

S

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

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt
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Guimarães

Parque de Campismo da Penha
distinguido com certificado
Green Key 2020

O Parque de Campismo da Penha foi distinguido, pelo terceiro ano
consecutivo, com o galardão Green Key atribuído, em Portugal, pela
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), reconhecendo-se, assim,
o trabalho que vem sendo desenvolvido no parque, onde a implementação e promoção de boas práticas ambientais se coadunam com a
política ambiental definida no território. O certificado Green Key é um
galardão ecológico internacional concedido a instalações turísticas,
tais como, parques de campismo, hotéis, albergues, centros de
conferências e de férias, atracções turísticas e restaurantes que se
comprometem com práticas comerciais sustentáveis e amigas do
ambiente. Os equipamentos turísticos premiados com este certificado
aderem e comprometem-se com uma série de parâmetros, nacionais e
internacionais, definidos pelo projeto. Os critérios foram definidos
para serem facilmente entendidos pelos viajantes, viáveis para a
indústria do turismo e claramente verificáveis através de um sistema
de controle e centram-se na gestão ambiental, iniciativas para o
envolvimento de hóspedes, funcionários e fornecedores e assentam
em categorias com a eficiente gestão da água, de resíduos, da energia
e no uso de produtos químicos ecológicos e sustentáveis.
O programa Green Key, desenvolvido pela Foundation for
Environmental Education (FEE), está presente em 65 países e conta
com uma rede de cerca de 3200 estabelecimentos. Na lista de países
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Famalicão

Esposende

Mais de cem famílias do concelho de Vila Nova de Famalicão
já beneficiaram da campanha solidária ‘Todos por Todos’ lançada pela Câmara Municipal no início de Junho, para ajudar
os famalicenses que estão a passar por dificuldades devido
aos efeitos da pandemia da Covid 19, mas também para estimular o comércio tradicional e os produtores locais.
Ao todo, já foram angariados mais de 2500 euros em donativos feitos por particulares e por empresas e recolhidas mais
de três toneladas de alimentos. O apoio desenvolve-se no
âmbito das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF’s), através do programa municipal Famalicão Comunitário, uma lógica de economia solidária, isto é, a ajuda parte dos próprios
famalicenses e beneficia toda a comunidade local.Para além
dos famalicenses que ajudam de uma forma anónima e particular, a campanha conta já com o apoio de mais de 15 empresas desde o setor têxtil ao setor alimentar, do sector dos
transportes à indústria ligada ao sector automóvel, passando
pela área do desporto. São empresas como a Coindu, SCOP
(Oliveira Sª Mª), Transportes Nogueira, Salsa, Olbo&Mehler,
SoaresPack, Ambicalendário, Hidrofer, Continental, Têxtil
Nortenha, Aesacademy, Franol, NHClima, Campicarn, Comifrio, Luppi e Ginásio Strong Wolf’s Gym.

Afirmando-se cada vez mais como Destino Equestre Internacional,
Esposende acolhe, entre 11 e 13 de setembro, a segunda edição do
Concurso de Saltos Internacional (CSI).
O Município de Esposende em parceira com o Clube Hípico do Norte
(CHN), implementaram uma estratégia para posicionar o concelho
de Esposende como um território de eleição para o turismo equestre
nas vertentes desportiva e lúdica. Assim, este evento proporciona
aos cavaleiros profissionais uma experiência competitiva de excelência, tanto no aspeto da participação e performance desportivas,
como na hospitalidade com que a cidade de Esposende acarinha o
evento, os participantes e seus familiares, dando um significado especial ao contexto desportivo.
A Federação Equestre Portuguesa (FEP), à semelhança do ano passado, definiu o CSI Esposende como uma etapa de qualificação da
equipa nacional de saltos de obstáculos, para o Campeonato da Europa da Juventude em 2021. Desta forma, o selecionador nacional
Jean Marc Nicolas, estará presente para o apoio aos cavaleiros nacionais.
Em virtude da pandemia e em consonância com as regras da FEP e
da DGS a entrada de público é restrita à lotação do Clube Hípico do
Norte e a Funzone e os programas sociais serão limitados.

‘Todos por Todos’ já apoiou
mais de uma centena de famílias

Concurso de Saltos Internacional
realiza-se no próximo mês
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FAMALICÃO Refira-se que paralelamente decorrerá uma campanha de angariação de bens.

