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Festival dá ‘bolsas
de criação’ à juventude
EM OUTUBRO há Festival Política em Braga. Dedicado à juventude, o
evento contempla bolsas para artistas e criadores do distrito bracarense.
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Evento vai ter lugar no Centro de Juventude

| Marta Amaral Caldeira |

Os artistas, criadores e activistas
do distrito de Braga vão ter mais
uma oportunidade de ver os seus
projectos e talentos abençoados
com bolsas, através do Festival
Política de Braga. O evento, que
irá decorrer entre os dias 15 e 17
de Outubro, no Centro de Juventude, pretende apoiar e fomentar
as artes e os artistas e as propostas devem ser submetidas até ao
próximo dia 25.
As propostas seleccionadas integrarão também a programação

O símbolo da campanha é o ‘laço dourado’

Campanha ‘Setembro Dourado’ está na rua
para sensibilizar para o cancro pediátrico
CANCRO

| Redacção |

Tendo o ‘laço dourado’ como
símbolo, está na rua a campanha
‘Setembro Dourado’ - uma iniciativa da Associação Acreditar,
que conta com o apoio do Município de Braga para ajudar a lu-

tar contra o cancro infanto-juvenil.
Setembro é o Mês Internacional de Sensibilização para o
Cancro Pediátrico, momento
muito especial para as organizações que, em todo o mundo,
apoiam as crianças e jovens com
cancro e suas famílias.

Neste ano, marcado pela pandemia, é especialmente importante assinalar esta data e apoiar
a oncologia pediátrica.
‘O cancro não me define’ é precisamente o lema que os sobreviventes querem fazer valer neste mês voltado para a sensibilização.

43,284 (+138)

CASOS ACTIVOS
16,408 (+505)

As aulas do programa #EstudoEmCasa da RTP Memória vão
regressar no próximo ano lectivo
e passam a incluir o ensino secundário, mas apenas na plataforma 'online'.
No primeiro mês do ano lectivo,
já a partir de dia 14 de Setembro, os alunos vão poder voltar a
assistir a aulas transmitidas durante o 3.º período, para acompanhar o trabalho de consolidação de aprendizagens que será
feito nas escolas.

CENTRO

São várias as áreas de criação
possíveis, desde a literatura, música, artes performativas, artes
plásticas ou de formação (workshop). Refira que este ano o tema do Festival Política é o ‘Ambiente’.
Filmes, debates, performances
e outras formas de expressão artística que pretendem alertar os
cidadãos para os desafios que representam as alterações climáticas, bem como para a necessidade de mudar comportamentos
em prol do ambiente compõem
este festival, que promete ‘agitar’ consciências.

RECUPERADOS

Portugal
#EstudoEmCasa
regressa com aulas
até ao 12.º ano

22325
NORTE

do Festival Política de Braga mais um momento dedicado ao
talento bracarense.
Esta é uma iniciativa da associação Isonomia, que é responsável pelo conceito do festival e
que conta com o apoio da Câmara Municipal de Braga, da InvestBraga e do Instituto Português
do Desporto e Juventude. As
bolsas de criação têm o valor de
500 euros e o objectivo “é fomentar e apoiar a criação artística e a promoção de jovens talentos até 30 anos residentes no
distrito de Braga”, refere a organização.
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905,340

RECUPERADOS
19,971,414

MORTES
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CRÍTICOS

194,624 2,546,558 14,414
75,091 921,055 8,944
128,119 654,118 8,318
18,135 166,414 2,300
30,123 136,316 1,499

França
Mais de 8.500 casos nas últimas 24 horas
França registou 8.577 novos casos de contágio pelo novo coronavirus nas últimas 24 horas e 30 mortes devido à doença que este provoca, a covid-19,
revelaram as autoridades francesas. O número total de casos confirmados no
país é agora de 344.101. A taxa de positividade dos testes mantém-se nos
5,2%. Ainda nas últimas 24 horas foram registados 30 mortes devido ao coronavírus, elevando o número total de óbitos para 30.794.
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Associação ‘Encontros da Imagem’
quer galeria permanente na Estação
INICIAM esta sexta-feira os ‘Encontros da Imagem’. Festival Internacional chegou à 30.ª edição
e os seus promotores projectam espaço permanente de promoção da fotografia e artes visuais
CULTURA

| José Paulo Silva |
A Associação Cultural Encontros da Imagem quer negociar
com a Câmara Municipal de
Braga e a Universidade do Minho (UMinho) o financiamento
para uma programação regular
da galeria do edifício da Estação, espaço que acolhe uma das
36 exposições da edição deste
ano do Festival Intercional de
Fotografia e Artes Visuais.
A pretensão de instalar um espaço permanente de divulgação
de fotografia portuguesa e internacional foi divulgada ontem, na
reitoria da Universidade do Minho, na apresentação do programa da 30ª edição dos Encontros
da Imagem, pelo seu fundador e
director artístico, Carlos Fontes.
No início do próximo ano, a di-

DR

Carlos Fontes, Rui Vieira de Castro e Lídia Dias: parceria virtuosa para os ‘Encontros da Imagem’

recção dos Encontros da Imagem pretende iniciar contactos
com a Câmara Municipal e a

UMinho para encontrar os
apoios que permitam fazer do
espaço ocupado pela associação

cultural uma “referência nacional” no domíno da fotografia e
de outras artes visuais, aprovei-

tando um público potencial de
milhares de pessoas que passam
diariamente pela estação ferroviária.
“Será uma galeria aberta para a
gare”, antevê Carlos Fontes, que
não deverá ver grandes obstáculos ao apoio da UMinho e da Câmara ao projecto projectado para
a Galeria Encontros da Imagem.
Ontem, na antevisão dos Encontros da Imagem, que decorrem de amanhã até 31 de Outubro, em Braga, Guimarães,
Barcelos, Porto e Avintes, o reitor da UMinho, Rui Vieira de
Castro, considerou ser este um
evento de referência internacional cuja realização “a UMinho
continuará a apoiar”.
O reitor entende que os Encontros da Imagem ajudam a UMinho a cumprir a sua missão de
promover “o acesso das pessoas
a bens culturais”.
Já Lídia Dias, vereadora da
Cultura da Câmara Municipal de
Braga, elogiou “a qualidade e
força” dos Encontros da Imagem, apesar das contingências
da edição deste ano, destacando
a autarca “o envolvimento e o
esforço das pessoas que se uniram para que os Encontros voltassem a acontecer”.

Apoio

‘Génesis’ retrata os tempos
de pandemia e de alarme ecológico
CULTURA

| José Paulo Silva |
Não fosse o apoio financeiro da
Direcção-Geral das Artes para
2020 e 2021, dificilmente a edição deste ano dos Encontros da
Imagem, subordinados ao tema
‘Génesis’, se realizaria, pelo menos com a dimensão que lhe é
dada pelas 36 exposições distribuídas por 23 espaços e a participação de 68 artistas nacionais
e estrangeiros.
“A pandemia apanhou-nos a
ultimar a programação. Criámos
um plano B”, afirmou ontem
Carlos Fontes, o director dos Encontros da Imagem, dando conta
que parte das acções previstas
decorrerão online, nomeadamente leitura de portfolios, conferências e serviço educativo.
Para além dos artistas convidados, a edição deste ano contou

com 258 candidatos ao Prémio
Descoberta, sendo “apenas 15%
portugueses”.
Ao Prémio Emergentes, em
modalidade online na leitura de
portfolios, concorreram 222
candidatos.
“Por este ano o prémio ter sido
online temos muito mais gente
dos EUA e do Japão, que muitas
vezes não se candidatavam porque não podiam vir a Braga”,
anotou Carlos Fontes
Duas décadas depois, o programa dos Encontros da Imagem
retoma o projecto ‘Memórias da
Cidade’. Os irmãos Hugo e Gonçalo Delgado foram desafiados a
retratar a Braga de 2020, num
contexto marcado pela pandemia. O resultado pode ser apreciado na Casa dos Crivos.
Malala Andrialavidrazana, James Reeder, Omar Imam, Aaron
Vincent Elkaim, Nina Franco,

Elsa Leydie, José Luis Carrillo e
Stanislas Guigui são alguns dos
fotógratos convidados dos Encontros da Imagem, Festival
muito marcado, este ano, por um
“tempo de alarme ecológico, de
esgotamento do escudo protector que protege a Terra de ondas
térmicas e de meteoritos, de esgotamento de espécies vegetais
e animais tremendamente sentidos nas alterações climáticas e
subida dos oceanos e de uma poluição galopante que contamina”, como realça Maria do Carmo Serén, autora do texto do
catálogo.
Os Encontros da Imagem, criados no ano de 1987, são considerados uma referência em Portugal pelas suas características e
dimensão, constituindo já um
dos festivais de fotografia mais
antigos e prestigiados da Europa.

ANNAMARIA BELLONI

'Supernatura' estará patente na Galeria do Paço

+ locais
Os ‘Encontros da Imagem’ abrem amanhã, sexta-feira, no
Forum Arte Braga (15h00), e Museu Nogueira da Silva
(16h30). Em Braga, o festival passa ainda pelo Mosteiro de
Tibães, Casa dos Crivos, Museu dos Biscainhos, Theatro Circo,
gnration, Edifício do Castelo e Galeria EI. Há também obras
no Salão Gótico em Barcelos, Casa da Antiga Câmara e no
Museu Alberto Sampaio, em Guimarães. No Porto, há
exposições no Mira Fórum, Instituto de Produção Cultural e
Imagem, Cave Photography, Salut Au Monde! e Adorna
Corações. Em Avintes, a Casa da Cultura acolhe uma colecção
dos Encontros da Imagem.
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Entrevista

UCP-Braga continua a afirmar-se
como universidade de proximidade

JOÃO DUQUE, presidente do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa, afirma que a situação pandémica
obriga a manter um sistema de aulas misto no próximo ano lectivo. O apoio social aos alunos é uma prioridade.

DR

“A capacidade de resposta da instituição e o apoio aos alunos, nomeadamente aos que revelaram mais dificuldades, dignificaram a nossa imagem”

EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva |

P - O último ano lectivo foi atípico, também para as instituições de ensino superior,
por força da pandemia. De
que forma estes últimos meses
de contingências afectaram a
afirmação do Centro Regional
de Braga daUCP?
R - É claro que a situação que
vivemos não é desejável e, em
geral, de modo nenhum foi positiva. Mas, tendo afectado todas
as instituições por igual, não
prejudicou particularmente a
afirmação da UCP em Braga. A
divulgação dos cursos fez-se online. A capacidade de resposta da
instituição e o apoio aos alunos,
nomeadamente aos que revelaram mais dificuldades, dignificaram a nossa imagem, como se
pode comprovar pelo inquérito
que foi feito aos alunos. Nesse
sentido, considero que a UCP
em Braga continua afirmada-

mente como um núcleo prestigiado de uma universidade nacional de grande qualidade - este
ano de novo a melhor universidade portuguesa segundo o Times Higher Education (THE).
No caso concreto de Braga, continuamos a afirmar-nos como
uma universidade de proximidade e de acompanhamento familiar dos alunos, o que nesta fase é vantajoso, evitando grandes
massas e grandes concentrações.
P - Que cenários estão previstos para o funcionamento do
novo ano lectivo, atendendo às
incertezas quanto à evolução
da covid 19?
R - A normalidade do próximo
ano lectivo contará, para além
do respeito rigoroso das regras
de segurança, com um modelo
de leccionação misto, tendencialmente presencial, mas que
poderá ir até aos 50% on-line.
Com isso, pensamos conseguir

lll
O próximo ano lectivo contará, para além do respeito rigoroso
das regras de segurança, com um modelo de leccionação
misto, tendencialmente presencial, mas que poderá ir até
aos 50% on-line.
evitar grandes concentrações de
alunos e, portanto, impedir que
haja focos de infecção. Se a situação no país piorar muito, que
obrigue a encerrar - o que não
prevejo - passaremos para leccionação on-line, mas desta vez
mais preparada, uma vez que os
docentes estão a fazer formação
específica para o efeito. No ano
lectivo passado, a adaptação dos
docentes e demais colaboradores
foi fantástica, mas podemos
sempre melhorar, para mitigar
os problemas do trabalho à distância.
P - Que relevância tem o selo
de verificação Covid Safe atribuído ao Centro Regional de
Braga?
R - Tem um valor simbólico,

transmitindo mais confiança a
todos, sobretudo aos alunos. E
tem um significado muito real,
pois foi concedido depois de
uma auditoria rigorosa às condições de segurança do ‘campus’ e
do seu funcionamento, pela
APCER - Associação Portuguesa de Certificação, que não é
uma entidade qualquer. Esperamos que, nessas condições, consigamos evitar contaminações
no ‘campus’. Só se acontecerem
apesar de todos os cuidados,
uma vez que ninguém está livre
disso.
P - Este ano registou-se um aumento global de candidaturas
às universidades e politécnicos
públicos. A Universidade Ca-

tólica Portuguesa, nomeadamente o Centro Regional de
Braga, espera aproveitar este
aumento de procura do ensino
superior?
R - Em parte sim. Teremos certamente alguma diminuição de
candidatos estrangeiros, do Brasil por evidentes razões, e dos
PALOP por decisão nossa de,
devido a questões de segurança
na residência, diminuir as vagas.
Pensamos que vamos compensar
a diminuição dessas candidaturas com o aumento de candidaturas nacionais.
P - A oferta formativa do Centro Regional de Braga mantém-se ou cresceu em número
de vagas e cursos?
R - A oferta formativa mantém-se, pois estamos concentrados
em consolidar e melhorar ainda
mais a qualidade das ofertas que
já temos. Novidades, em princípio, só para o ano lectivo de
2021-2022.
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As nossas propinas são as mais
baixas de toda a Universidade Católica
P - Foram lançadas recentemente candidaturas a bolsas
de investigação para doutoramento em Filosofia e Linguística. Quais têm sido as manifestações de interesse?
R - Há várias candidaturas, nacionais e internacionais. Em breve haverá notícias do desfecho.
P - De que forma a pandemia
está a afectar as perspectivas
crescimento do Centro Regional de Braga da UCP, nomeadamente a abertura de formações nas áreas da informática
e da gestão ?
R - Como disse, em rigor não
esperamos que o desenvolvimento seja afectado. Apenas poderemos ter que adaptar formas
de funcionamento, como as outras universidades. É claro que,
na área de Gestão, a formação de
executivos que tínhamos iniciado irá conhecer algum tempo de
pausa, porque a procura estagnou um pouco em todas as escolas do género. Mas será o único
projecto que poderá atrasar-se
um pouco, em relação ao que tínhamos previsto. Na área das
tecnologias avançaremos normalmente, com novas formações livres e vamos propor uma
nova formação de grau já no
próximo ano lectivo, no sentido
de novas exigências e de acordo
com o nosso perfil humanista.
P - E a captação de alunos estrangeiros?
R - Como disse, no caso concreto do Brasil e dos PALOP, ha-

DE

“Conseguimos gerir os nossos recursos com menos rendimentos que os outros centros”

verá alguma diminuição inevitável. De resto, não nos parece,
pois a disponibilidade para deslocação dos alunos continua forte - também dos alunos portugueses para o estrangeiro. Acho
que depressa recuperaremos
uma nova normalidade, mesmo
com o vírus em circulação.
P - No actual quadro socioeconómico, que apoios concede a UCP à frequência dos seus

cursos?
R - Tendo em conta a origem
da grande maioria dos nossos
alunos na denominada classe
média e não nas elites económicas, as nossas propinas em Braga já são as mais baixas de toda
a UCP. Esse é o apoio maior,
pois representa um grande esforço económico para conseguir
gerir os nossos recursos com
menos rendimentos que os outros centros.

Depois, os apoios são variados,
embora eventualmente não tantos como gostaríamos, pois em
Portugal é muito difícil conseguir mecenas, por uma questão

cultural. Temos bastantes prémios de mérito oferecidos por
parceiros nossos e por nós próprios, que são uma pequena ajuda aos melhores alunos.
Temos bolsas de alguns parceiros, nomeadamente do Lions
Club de Braga.
Temos bolsas de mérito nossas
para alunos com médias de acesso iguais ou superiores a 16 ou
17, consoante os cursos, e que
equivalem a 75% das propinas.
Temos as bolsas especiais de
apoio ao estudo da Filosofia e da
Língua Portuguesa, tendo em
conta a tradição da Faculdade de
Filosofia, equivalentes a 75%
das respectivas propinas, o que
acaba por resultar numa propina
idêntica à do Estado.
E há as bolsas sociais do Estado, que são sempre uma grande
ajuda a muitos dos nossos alunos.
Temos também possibilidade
de planos diversificados de pagamento, quando isso se justifique. E, em casos mais graves,
urgentes e bem justificados, temos um fundo de apoio, reembolsável pelo aluno depois de
terminar o curso. Há ainda, neste
momento, um Fundo Covid de
dimensão nacional, para casos
mais graves.

lll
“Na área das tecnologias avançaremos normalmente com
novas formações livres e vamos propor uma nova formação
de grau já no próximo ano lectivo, no sentido de novas
exigências e de acordo com o nosso perfil humanista.”
Publicidade
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Companhia de Teatro de Braga
devolve vida às ruínas do teatro romano
‘AS TROIANAS’, de Eurípides, ‘sobem ao palco’ das ruínas do teatro romano da Cividade de 25 de Setembro a 10 de Outubro.
Iniciativa assinala os 40 anos da Companhia de Teatro de Braga e promete ser um “momento histórico” para a cidade.
CULTURA

+ mais

| Patrícia Sousa |

Promete ser “um momento histórico” para a cidade, relançando
o trabalho de investigação e de
escavação nas ruínas do teatro
romano da Cividade. ‘As Troianas’, de Eurípides, é o espectáculo com que a Companhia de
Teatro de Braga (CTB) vai devolver, àquele anfiteatro romano, o uso para o qual foi construído de 25 de Setembro a 10 de
Outubro. Pós pandemia, o objectivo, assegurou o director da
CTB, Rui Madeira, é realizar um
Festival de Teatro Clássico.
Ontem na apresentação da iniciativa, Rui Madeira confidenciou que é “uma alegria enorme
e uma honra assinalar os 40 anos
da companhia neste local coberto de história”.
Com uma acústica natural, pretende-se envolver a comunidade
neste local, ‘chamando’ cada vez
mais os bracarenses para aquilo
que é a sua identidade e marca
romana. Por isso, a CTB, em
parceria com a União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, desafia os moradores a
instalar nas suas varandas lençóis brancos. “Queremos criar a
ideia da frente do teatro romano
e precisamos do envolvimento
das pessoas”, apelou.
Estes espectáculos vêm também relançar o trabalho de investigação e de escavação nas
ruínas do teatro romano da Cividade. O vereador do Património
da Câmara Municipal de Braga,
Miguel Bandeira, acredita que
este espectáculo vai “acelerar e
demonstrar perante as entidades
a importância de devolver o uso
e actividade a estes locais”.
Para o vereador, que esteve na
apresentação do espectáculo, a
CTB “com este grande projecto,
de devolver o espaço ao uso que
não se realiza há 2000 mil anos
de existência, mostra a visão de
alcance e o papel da companhia”.
Destaque aqui para a colaboração entre a Unidade de Arqueo-

‘As Troianas’, de Eurípides,
é o espectáculo que vai
acontecer nas ruínas
do teatro romano, junto
às Termas da Cividade,
nos dias 25, 26, 29 e 30
de Setembro e nos dias
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10
de Outubro, sempre
às 21.30 horas.

DR

Apresentação do espectáculo da Companhia de Teatro de Braga aconteceu junto às ruínas do teatro romano na Cividade

lll
“Esperamos com este
projecto chamar a atenção
para estas ruínas e natureza
sagrada. Após esta
experiência e pós pandemia
estamos a pensar
na realização de um Festival
de Teatro Clássico. Com
o apoio do nosso mecenas
queremos criar uma
estrutura para no futuro
ter condições técnicas.”

lll
“Vamos viver aqui
um momento histórico,
recuperando o sagrado
que o teatro tinha no tempo
clássico. Ao mesmo tempo
vai ajudar a relançar um dos
desígnios que o município
tem de prosseguir
as escavações e o trabalho
de investigação que tem
vindo a ser desenvolvido. “

lll
“Temos aqui o casamento
perfeito entre o trabalho
da CTB e a valorização
e formação educacional
junto da comunidade.
São este tipo de propostas
que vão permitir que
a cidade seja reconhecida
a nível nacional
e internacional como uma
referência cultural.”

Rui Madeira
Director do CTB

Miguel Bandeira
Vereadora CM Braga

Lídia Dias
Vereadora CM Braga

logia da Universidade do Minho
e o Gabinete de Arqueologia da
Câmara Municipal de Braga.
“Temos aqui uma sinergia de
comprometimento, contando
aqui também com o mecenas
dstgroup, porque este espectáculo não pode ser realizado em
condições de transição”, referiu.
Com este projecto, Miguel
Bandeira espera “demonstrar perante as identidades que têm responsabilidades a importância

que é devolver o uso e actividade a este lugar”. Esta iniciativa,
acrescentou o vereador, “vai
abrir portas para encontrar compromisso de uso deste espaço
que tem necessariamente de
conciliar o teatro e outras artes
performativas com a necessidade de prosseguir o aprofundamento do conhecimento e de escavações para passar a estrutura
museológica com carácter mais
permanente”.

Este espectáculo será, por isso
“a pedra de toque” para encontrar o uso deste espaço que seja
complementar ao sector arqueológico e museológico que terá
que acontecer aqui”.
O vereador foi mais longe:
“queremos que estes lugares sejam sentidos e interiorizados pela comunidade e nada melhor do
que através do teatro”.
Já a vereadora da Cultura da
Câmara Muncipal de Braga, Lí-

A entrada será feita pela
Rua Damião de Góis.
O verdadeiro acesso ao
anﬁteatro nos tempos
de Bracara Augusta.
A lotação do espaço está
limitada a 100 pessoas.
Nos dias 3 e 10
de Outubro, às 11 horas,
os espectadores que
adquiriram bilhete
para a peça vão ter
a oportunidade de
participar numa visita
guiada ao complexo
romano.

dia Dias, começou por louvar o
trabalho da CTB, que “não baixou os braços em momento algum”.
Esta proposta é, ainda nas palavras da vereadora, “um acto de
coragem e de boa loucura” ao
qual o Município de Braga não
ficou alheio.
“A sensibilização para a preservação do património continua
a ser algo absolutamente marcante e esta iniciativa acontece
em plenas Jornadas do Património, este ano ligadas à educação.
Tudo isto torna mais evidente
este desígnio que a CTB tem desenvolvido ao longo dos 40 anos
de vida”, defendeu a vereadora.
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Isabel Carvalhais indicada relatora

EURODEPUTADA Isabel Estrada Carvalhais trabalhará no parecer da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do
Parlamento Europeu para uma estratégia que visa recuperar a biodiversidade da Europa até 2030.
AGRICULTURA
| Redacção |

A eurodeputada Isabel Estrada
Carvalhais foi indicada como relatora do parecer da Comissão
de Agricultura e Desenvolvimento Rural referente à Estratégia de Biodiversidade da União
Europeia 2030.
Isabel Estrada Carvalhais será
responsável pela apresentação
da proposta de parecer e pelas

negociações na Comissão de
Agricultura. Este parecer contribuirá para o relatório de iniciativa a ser aprovado pelo Parlamento Europeu.
Publicada em Maio deste ano
pela Comissão Europeia, “esta
estratégia, um dos pilares do
Pacto Ecológico Europeu, visa
estabelecer um plano de longo
prazo para proteger a natureza e
reverter a degradação dos ecossistemas”, explica em comuni-

cado a eurodeputada. Com o objectivo de recuperar a biodiversidade da Europa até 2030, a estratégia propõe “novas formas
de implementar a legislação e
novos compromissos e medidas
mais ambiciosos”, refere.
No âmbito da agricultura, a estratégia aborda, entre outros, a
necessidade de reduzir o uso e
risco de pesticidas e fertilizantes, a promoção e aumento da
área de cultivo da agricultura

biológica, o aumento da área reservada a elementos paisagísticos de elevada diversidade e a
promoção da florestação e dos
sistemas agro-florestais.
“A conservação e uso sustentável da biodiversidade são elementos essenciais para o futuro
da agricultura e salvaguarda da
segurança alimentar. No entanto,
a actividade agrícola é também
um factor de pressão sobre os recursos naturais, em particular

nos sistemas intensivos de produção”, adianta a eurodeputada.
Os agricultores são “aliados vitais” na preservação da biodiversidade. “Estes devem, por isso,
ser apoiados e dotados dos necessários recursos na sua transição para sistemas de produção
mais sustentáveis e melhor integrados com o meio ambiente, no
que a política agrícola comum
será um elemento chave”, defendeu Isabel Estrada Carvalhais.
Publicidade

§economia social
UDIPSS de Braga promoveu encontrou on-line

IPSS conhecem medidas de apoio
para mitigar impactos da Covid-19

DR

Seminário on-line juntou mais de 100 participantes

A União Distrital das Instituições Particulares de Segurança Social
(UDIPSS) de Braga promoveu um seminário para apresentar as medidas
de apoio disponíveis para aquelas instituições.
Com a participação de mais de 100 pessoas, o seminário decorreu on-line.
As medidas de apoio apresentadas permitem às entidades da Economia
Social, de forma personalizada, mitigar o impacto da pandemia por Covid-19 e resolver problemas graves na actividade económica, no emprego e nas organizações.
A sessão contou com a abertura do presidente da direcção da UDIPSS de
Braga, Roberto Rosmaninho Mariz.
De destacar ainda, as presenças de Carla Vale, delegada Regional do Norte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apresentando o ‘Incentivo extraordinário à normalização da actividade empresarial’, ‘Medidas apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde’,
‘Estágios Ativar.pt’ e ‘Incentivo Ativar.pt’.
Também João Ferreira, director do Centro Distrital de Braga da Segurança
Social, apresentou os programas ‘Adaptar Social +’ e ‘PARES 3.0’. Já António Oliveira, administrador GTI, falou das oportunidades de formação dos
trabalhadores das IPSS; e José Mota Alves, presidente ATAHCA, ‘deu voz’
ao programa ‘+CO3SO Empreendedorismo Social’.
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Vila Galé quer intensificar ligação com a cidade

O Vila Galé Collection Braga nasce da reabilitação do antigo Hospital de São Marcos.
Uma ligação que a unidade hoteleira quer fortalecer com a cidade, abrindo as portas
aos bracarenses que queiram visitar e usufruir dos diferentes serviços.

Vila Galé privilegia ligação com a cidade
e tem edifício de portas abertas
ACB

| Redacção |

Quem entra no Vila Galé Collection Braga identifica-se
como fazendo parte da cidade. O edifício traz uma história desde o tempo dos arcebispos até à sua utilização como Hospital de São Marcos e, desde 2018, que a unidade
Vila Galé existe com cariz hoteleiro “em que preservamos toda a sua arquitectura, Seria um crime fazer aqui
qualquer alteração, tratamos e expomos tudo tal e qual
era originalmente”, conta Natália Oliveira, responsável
do Vila Galé Collection Braga.
O Vila Galé nasce da reabilitação do antigo Hospital de
São Marcos, um imóvel de interesse público, datado de
1508.
Natália Oliveira afirma que o grupo Vila Galé quer que
a população de Braga visite o hotel, sublinhando que
Publicidade

“não somos uma entidade fechada ao público, queremos
que nos visitem, participem em todas as iniciativas, daí
nos termos associado ao ‘Verde Cool’ que é uma forma
de nos mostrar que estamos abertos ao púbico e que nos
podem visitar e conhecer, não só para conhecer a história
do edifício, como também para usufruir dos nossos serviços, restauração, bar e piscinas”.
A directora do Vila Galé Collection Braga esclarece
que “muitas vezes existe a ideia de que os hotéis são entidades privadas e que não permitem a sua utilização para quem não está hospedado, é precisamente o contrário,
o que nós pretendemos é que, cada vez mais, os bracarenses nos possam visitar”, lembrando que o grupo privilegia esta ligação da cidade com o edifício. “Sabemos é
importante para os bracarenses, muita gente nasceu aqui,
teve aqui a sua pediatria, ortopedia, mas o que importa é
que vejam esta unidade Vila Galé como uma unidade

aberta ao público”.
O restaurante também está de portas abertas. Tem dois
serviços: buffet assistido, devido à pandemia, e à carta ao
almoço e ao jantar. Natália Oliveira volta a desmistificar
o serviço de restaurante de hotel que é “bem servido, não
é estrela Michelin e tem um preço médio de 25 euros por
pessoa”.
O Vila Galé também tem aberto ao público o serviço de
bar e, ao longo deste mês de Agosto, tem música ao vivo
nos magníficos jardins que vale a pena uma visita para os
contemplar.
Na sugestão do roteiro ‘Verde Cool’, Natália Oliveira
convida a entrar no Vila Galé e a reviver o edifício que
diz tanto à cidade e aos bracarenses e provar a sugestão
das bolinhas de alheira de caça crocante com sweet chili
e rúcula que “harmonizam com o vinho verde Quinta d’
Amares Loureiro e Arinto” .
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‘Arco da Velha’ dispõe de uma varanda no segundo andar da Arcada, de onde se vislumbra a Avenida Central, o Bom Jesus e o Sameiro

Chama-se ‘Arco da Velha’ e ocupa um dos espaços mais nobres da cidade de Braga,
o segundo andar com terraço do edifício da Arcada, de onde se vislumbra a Avenida
Central, o Bom Jesus e o Sameiro. A ‘Tosta do Arco da Velha’, com três andares de
ingredientes, é dos pratos mais solicitados pelos clientes.

Pão Recheado de Paté de Bacon e Queijo
é “mostra de produtos portugueses”
ACB

| Redacção |

Um copo de vinho ‘ Casal Garcia Rosé’, acompanhado
de pão recheado com ‘paté’ de bacon e queijo, é a proposta do ‘Arco da Velha’, para a edição deste ano do
‘Verde Cool’. Uma iniciativa da Associação Comercial
de Braga, em parceria com o jornal ‘Correio do Minho’ e
a Rádio Antena Minho’ (106 FM), que visa promover os
vinhos da região e a gastronomia local, além de dinamizar os espaços aderentes. O evento decorre até ao dia 4
de Outubro.
Pelo preço fixo de 3,50 euros, os clientes podem provar
“um vinho conhecido, muito apreciado, com uma vertente rosé que é diferente nos vinhos verdes”, referiu Cláudio Cruz, gerente e proprietário do ‘Arco da Velha’.
O petisco é composto “por um pão que cozemos na ho-

ra, e que vai ao encontro dos produtos mais vendidos no
nosso estabelecimento, que são os queijos e as carnes fumadas. É uma amostra dos nossos produtos”, acrescentou Cláudio Cruz.
O copo de vinho ‘Casal Garcia Rosé’ e o ‘Pão recheado
de Paté de Bacon e Queijo’ é servido de terça- feira a domingo, entre as 19 e as 22 horas, até ao dia 4 de Outubro.
“ A ideia é que as pessoas venham cá provar o petisco,
antes ou depois do jantar”, frisou Cláudio Cruz.
Além do pão recheado de paté de bacon e queijo, o Arco da Velha apostou ainda na tosta com o nome da casa.
“A ‘Tosta do Arco da Velha’ é uma tosta feita para partilhar entre várias pessoas. Ela vem cortada em pedaços e
quando chega à mesa dos clientes, desaparece logo. Até
mesmo quem diz que não quer comer, acaba por provar e
gostar”, disse o gerente e proprietário do ‘Arco da Velha’.

Cláudio Cruz explicou que a ‘Tosta Arco da Velha’ tem
três ‘andares’ de altura e é composta por ingredientes de
elevada qualidade.
“ A’ Tosta Arco da Velha’ é feita com queijo de cabra
curado e presunto português. Nós apostamos muito nos
produtos nacionais e, por isso, o que servimos aqui é feito com produtos portugueses”, apontou Cláudio Cruz.
O ‘Arco da Velha’ abriu portas em Julho e já com as devidas medidas sanitárias. “Aparecemos na era pós-Covid
19, mas estamos a cumprir com as indicações da Direcção Geral de Saúde”, referiu Cláudio Cruz.
O uso de máscara para circulação no restaurante é obrigatória (excepto durante as refeições nas mesas). Foram,
também, colocados dispensadores de álcool - gel para
desinfecção das mãos, e as mesas respeitam as normas
do distanciamento social. “É um espaço seguro”, garantiu o gerente e proprietários.
Publicidade
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Esposende

Minho
§Governo
Benjamim Pereira
Municipio só aceita
competências boas
para a comunidade
O autarca de Esposende, Benjamim
Pereira, lamentou ontem, durante a
sessão de abertura do ano lectivo,
um desfasamento entre as necessidades dos municípios e os apoios
do Governo. O edil deu como exemplo as intervenções feitas pelas câmaras municipais nas escolas.
“ Não excluimos a possibilidade de
colaborarmos com o Estado, no
sentido de assumirmos algumas
das competências, desde que elas
sejam benéficas para a comunidade
escolar, e que permitam uma intervemção mais rápida aos vários níveis. Claro que não podemos fazer
isso de forma irresponsável”, indicou Benjamim Pereira.
O autarca assegurou que nunca aumentaria os impostos municipais
para fazer face à transferência de
competências.
“Não é assim que as coisas funcionam, e por isso temos de ser muito
cautelosos. Estamos a fazer uma
avaliação de todo o parque escolar,
para saber quais são os encargos
que vêm junto com a transferência
de competências e depois sentámo-nos à mesa para conversar”
com o Governo, referiu Benjamim
Pereira.

Câmara pede responsabilidade
na abertura do novo ano lectivo
ANO LECTIVO de 2020/2021 fica marcado pela pandemia do Covid-19, o que levou a autarquia a
apelar ao envolvimento de todos para que as escolas não sejam locais de contágio.
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

Responsabilidade e compreensão foi o que a Câmara Municipal de Esposende pediu ontem
aos agentes educativos do concelho, na cerimónia de abertura
do ano lectivo.
Perante um auditório composto
por por professores e dirigentes
escolares, o autarca de Esposende, Benjamim Pereira, lembrou
o momento “atípico” que estamos a atravessar e que exige esforo e união por parte de toda a
sociedade. “Essencialmente a
palavra de ordem é responsabilidade, é dedicação, é profissionalismo. Estamos a passar todos
uma grande provação e o município tem uma posição de cooperação total e de presença permanente nas escolas”, afirmou
Benjamim Pereira.
O edil aferiu que o município
está preparado para enfrentar a
pandemia, mas lançou um alerta:
“casos (de Covid-19) vão aparecer de certeza absoluta, mas
quando aparecerem esperamos
que não tenham o impacto de

DR

Benjamim Pereira mostrou-se confiante de que as escolas do concelho de Esposende vão saber responder aos desafios da Covid-19

forma a encerrar uma escola”.
O autarca referiu ainda que a
normalidade do ano escolar depende muito das atitudes preventivas adoptadas pela comunidade, para evitar a propagação
da pandemia. “Se as pessoas forem responsáveis, se evitarem os
aglomerados, se evitarem as festas, se tiverem esses cuidados,
certa- mente não haverá muitas
cadeias de infecção e isso não

passará para a escola”, considerou Benjamim Pereira.
Desde o início da pandemia,
em Março passado, o concelho
de Esposende registou 99 casos
de Covid-19. “Somos 35 mil habitantes no concelho e os dados
nã são maus. Não tivemos problemas graves até agora. Recebemos muita gente no Verão e
passar dos setenta e poucos casos para os 99 não é nada que

não estivessemos à espera. Enquanto for assim, é gerivel. O
risco é o que vamos fazer agora,
ao abrir as escolas, mas vamos
ter de lidar com essa realidade”,
disse Benjamim Pereira.
A comunidade escolar ficou a
conhecer, no encontro, como deve agir caso sejam detectados
casos suspeitos entre os alunos
dos vários agrupamentos de escolas do concelho.

Verba foi anunciada por Benjamim Pereira, na abertura do ano lectivo

Um milhão para o sucesso escolar
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

DR

Abertura do ano lectivo juntou autarquia e professores

O combate ao insucesso escolar
é uma das grandes apostas do
município para o ano lectivo de
2020/2021. Na sessão de abertura do ano lectivo, que serviu
também para apresentar os programas educativos municipais
(cerca de 65), o presidente da
Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, destacou
que foi alocado “quase um milhão de euros, para três anos”.
Tendo consciência de que muitos dos projectos autárquicos
não terão condições para serem

executados, devido à pandemia,
Benjamim Pereira, destacou o
projecto EduEsposende. “Nós
criamos este projecto antes da
pandemia e tivemos o arrojo de
pensar na literacia digital, antecipando o que seriam as necessidades impostas pela permanência em casa.Compramos, inicialmente 200 computadores para o
primeiro ciclo, e tivemos de
comprar mais 200 computadores
para satisfazer toda a comunidade escolar”, declarou o autarca
esposendense.
Benjamim Pereira revelou ainda que a Câmara Municipal vai
continuar a ajudar os alunos do

ensino básico e as respectivas
famílias com a oferta de manuais escolares (aos quais se
juntam, este ano lectivo, as fichas da disciplina de ‘Inglês’) e
com a oferta de passes para os
transportes escolares.
Por causa da pandemia, a entrega dos valores das Bolsas de
Estudo para alunos que frequentam o ensino superior decorre a
partir de amanhã, mas o valor
será enviado pelo Correio para
as residências dos contemplados. Os Programas Educativos
Municipais podem ser consultados de forma detalhada no Portal
Educativo do município.
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Guimarães

“Temos que superar a pandemia
e recuperar o nosso país”

+ bienal
A “Contextile - Bienal de
Arte Têxtil
Contemporânea” é já “uma
referência europeia e
mundial pelo seu contexto
e pelo seu trabalho”
apontou ontem o director
da bienal, Joaquim
Pinheiro, no contexto
da visita do Primeiro-Ministro.

PRIMEIRO-MINISTRO apelou ontem, em Guimarães, à recuperação do país que passa pela
reindustrialização, mas, também, por sectores tradicionais como o calçado, o têxtil e o agroalimentar.
GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

Controlar a pandemia, mas ser
capaz de recuperar o país. Este
é, segundo o Primeiro-ministro,
António Costa, o grande desafio
que passa pela reindustrialização, sem descurar sectores tradicionais como o calçado, o têxtil
e o agroalimentar.
O Primeiro-ministro falava ontem, em Guimarães, no contexto
de uma visita às exposições da
quinta edição da “Contextile
Bienal de Arte Têxtil Contemporânea” que decorre sob o tema
“Lugares da Memória” em diferentes espaços da cidade.
A acompanhar o chefe de governo esteve o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Foram
ambos recebidos pelo presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e por
outros membros do executivo
local.
Foi para a economia que António Costa dirigiu a sua principal
mensagem, tomando como
exemplo o sector têxtil que “ao
longo de várias décadas foi dado
como sem futuro, mas foi sempre capaz de se reinventar”.

O director da “Contextile”
deu conta de um aumento
de 40 por cento de
participação nas diversas
actividades da bienal que
decorreram por “open call”.

DR

Momento da visita do Primeiro-Ministro à Contextile, ontem, em Guimarães

Um dos desígnios propostos
por António Costa e Silva, na estratégia que definiu para a recuperação do país, é a reindustrialização que passa por indústrias
novas e novos sectores.
O Primeiro-ministro defende,
no entanto, que “a indústria nova

não prescinde do que sempre tivemos”.
“Não imagino reindustrialização sem o calçado, o têxtil e o
agroalimentar que são fundamentais” afirmou António Costa
assumindo mesmo que “vão ter
mesmo que ser os motores da re-

cuperação económica do país”.
O chefe de Governo admite
que “ninguém sabe quando termina a pandemia” e que a própria vacina “é um factor de incerteza”, mas “não podemos
desistir”.
Para António Costa, “é mo-

Município de Guimarães e Universidade do Minho

Antiga fábrica têxtil e nova parceria
dão espaço à Escola de Engenharia Aeroespacial
GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

O Município de Guimarães e a
Universidade do Minho já estão
a trabalhar para instalar, na antiga Fábrica do Arquinho, a Escola de Engenharia Aeroespacial.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, deu conta de mais esta parceria com a Universidade
do Minho ao Primeiro-ministro,
António Costa, no contexto da
visita oficial às exposições da

Para Joaquim Pinheiro, a
“Contextile” mostra o
contributo da arte e da
cultura para a economia e
para a indústria
constituindo um valor
acrescentando para a
fileira têxtil neste
território.

“Contextile - Bienal de Arte
Têxtil Contemporânea” que decorre em Guimarães até 25 de
Outubro.
Outro projecto é a instalação
da Academia de Transformação
Digital em Pevidém (S. Jorge de
selho), onde o município também adquiriu uma antiga fábrica
têxtil.
Domingos Bragança lembrou
que se trata de uma zona muito
industrializada, mas apontou
também que este “projecto de
capacitação de talentos” se en-

quadra numa área geográfica onde se localizam três dos concelhos mais exportadores do país.
Já em tempos de pandemia, foi
criado, em Guimarães, o Gabinete de Crise e de Transição
Económica e existem já diversos
projectos colaborativos, revelou
o edil vimaranense que acredita
num futuro da transição económica “fortemente alicerçado pelo digital e pela indústria 5.0”.
Domingos Bragança defende
que “a chave do futuro que queremos está nas nossas universi-

dades, nas instituições de investigação e saber”, mas salvaguarda que a tecnologia tem que ser
“harmonizada com sustentabilidade ambiental, com valores
culturais e com princípios éticos”.
Além de vários projectos na
área do ensino e investigação, o
Município de Guimarães continua empenhado em acrescentar
área à já classificada como “Património Mundial da UNESCO”
alargando esta classificação à
Zona de Couros, que o Primeiro-

mento de arregaçar as mangas”
porque “temos que superar a
pandemia e recuperar o nosso
país”. Isso exige cuidados e
adaptação dos espaços públicos
e não só, mas também “apoiar as
empresas, apoiar as universidades e apoiar a cultura”.

lll
O autarca de Guimarães
convidou o PrimeiroMinistro para a inauguração
do Teatro Jordão, em obras
de reabilitação e adaptação,
que deverá acontecer a 24
de Junho de 2021. Ali vão
ser instalados o
Conservatório de Música de
Guimarães e as escolas de
artes performativas e de
artes plásticas da
Universidade do Minho.
Ministro ontem visitou e onde já
estão instaladas algumas valências culturais e científicas, e aumentando a zona de protecçao
dentro da cidade.
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Vizela

Conhecer o Minho

Bacalhau à Zé do Pipo é o prato identificativo da gastronomia vizelense

VIZELA voltou a ser
concelho a 19 de Março
de 1998, dia em que
também a sede do
município foi elevada a
cidade. Conhecida
como a ‘Rainha das
Termas’, Vizela cativa
também pelo
património, paisagens
e gastronomia.

Rainha das
| Marlene Cerqueira |

Bolinhol é uma das Sete Maravilhas
Doces de Portugal

Produção de vinho destaca-se no
concelho

Ponte Velha de Vizela ou Ponte Romana
é monumento nacional

Capela de N. Sr.ª da Tocha é monumento
pré-românico, em Santo Adrião

Publicidade

Rua Dr. Abílio Torres, n.º 465, Vizela - T.: 253 481 269 | www.casadelicia.com

O Município de Vizela foi restaurado em 19 de Março de
1998, sendo na mesma ocasião a sua sede elevada ao estatuto de cidade.
Muitas são as razões que justificam uma visita a esta
simpática terra do vael do Ave, começando por uma bem
doce e deliciosa que, no ano passado, conquistou um lugar entre as 7 Maravilhas Doces de Portugal: o Bolinhol.
Há mais de 130 anos que o Bolinhol faz parte do património gastronómico vizelense. O Bolinhol é um tipo de
pão-de-ló que se apresenta com uma suave cobertura de
açúcar. Cobertura essa que resulta da preparação de uma
cuidada calda, posteriormente pincelada manualmente sobre a massa de refinada qualidade, levemente húmida. Esta conjugação atribui ao Bolinhol um sabor inigualável,
tornando-se assim numa experiência sensorial memorável.
Continuando à mesa, se visitar Vizela tem de se deliciar
com o famoso Bacalhau à Zé do Pipo ou Bacalhau de Vizela.
Para acompanhar, não pode faltar o vinho verde. Em território vizelense existem três empresas produtoras de vinho, todas com vinhas de qualidade é inegável e que disponibilizam no mercado diferentes e premiadas marcas
que compreendem vinhos para diversificados gostos.
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23.736

Habitantes no concelho

24,70
Área por km2

5

Freguesias e uniões
de freguesias

Santuário de S. Bento das Peras
é um dos ex-líbris do concelho

termas
Vizela é terra também conhecida como ‘rainha das Termas de Portugal’. A presença de águas termais remonta
ao séc. XVIII, sendo que em 1785 foram criadas as primeiras instalações. Hoje as Termas de Vizela estão dotadas de equipamento adequado às necessidades actuais.
Apresentam uma imagem moderna, sem comprometer o
seu carácter histórico.
Aconselha-se ao visitante também um passeio pelo Parque das Termas, espaço com uma área de 7,5 hectares de
ar puro e biodiversidade, tendo sido construído entre
1885 e 1886. É considerado como o ‘pulmão’ de Vizela,
devido à sua vasta vegetação. Este parque acompanha a
margem direita do Rio Vizela.
A Marginal Ribeirinha é outro espaço de lazer situado
na margem esquerda do Rio Vizela, estando na margem
contrária o Parque das Termas. Intimamente ligado à natureza, é constituído por uma ecovia e uma ciclovia para
utilização por parte de ciclistas e peões, onde podem realizar actividades desportivas e de lazer.
O Monte de S. Bento é um dos principais pontos turísticos do concelho. Ali encontramos o Santuário de S. Bento das Peras. Na área envolvente existem ainda dois miradouros para apreciar o vale de Vizela, um parque de
merendas, uma Cista Romana e um costume antigo representado pela cor branca com que são pintados diversos
rochedos na encosta junto ao santuário.

Termas de Vizela apresentam
agora uma imagem moderna

Parque das Termas é um apetecível
espaço de lazer

Bica Quente no local onde surgiram primeiros vestígios da ocupação romana

Padrão do Tratado de Tagilde assinala
a mais antiga aliança militar do mundo
Publicidade
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Vice-presidente da Câmara Municipal observa

Nova ligação entre Celorico
e Mondim peca por tardia
CELORICO DE BASTO
| Redacção |

O vice-presidente da Câmara
Municipal de Celorico de Basto, Fernando Peixoto, considerou que a primeira fase da nova
ligação rodoviária a Mondim
de Basto, inaugurada anteontem, peca por tardia, tendo condicionado a coesão e evolução
do concelho.
“Hoje conclui-se a execução
da ligação rodoviária entre Celorico e Mondim, uma obra absolutamente crucial para a
aproximação destes dois municípios e para o reforço da coesão territorial da região de Basto, que assim dá um grande
salto em termos de condições
de alavancagem para o desenvolvimento económico e social”, referiu o autarca , considerando que “Celorico e Mondim terão, cada vez mais, que

trabalhar de mãos dadas, porque os objectivos das nossas
comunidades são comuns e a
complementaridade das potencialidades dos dois territórios
deve-se aproveitar ainda mais
numa busca incessante pelo
progresso e melhores condições de vida para esta parte significativa da região de Basto”.
Fernando Peixoto reforçou a
necessidade de continuar o investimento e terminar com o
que foi prometido, a ligação à
A7.
“Torna-se agora essencial para as duas comunidades, que
possamos avançar e concretizar a ligação à A7, no Arco de
Baúlhe, executando metade
da obra conforme acordo assinado a 3 de Março de 2017, em
Celorico de Basto, com a presença Primeiro-Ministro”, observou o vice-presidente da Câmara.

DR

Fernando Peixoto com ministro das Infraestruturas
Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

CÂMARA MUNICIPAL cria pontos ‘Toca Andar’ para melhorar a mobilidade
e a segurança na zona escolar da cidade de Vila Nova de Famalicão.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão está a criar
nas imediações da zona escolar
áreas de paragem exclusivas para a largada e tomada de alunos,
chamados de pontos ‘Toca Andar’.
São cinco os pontos reservados
para a paragem momentânea de
viaturas, estrategicamente situados em zonas que permitem
a fluidez de trânsito e que, simultaneamente ,garantem a segurança dos alunos na percurso pedestre a realizar até à escola.
A ideia dos responsáveis autárquicos é melhorar a segurança,
acessibilidade e mobilidade junto às zonas escolares, tanto de
viaturas como de peões, numa
altura em que existem condicionamentos acrescidos ao trânsito
na zona por via da realização das
obras de construção da Rede
Urbana e Ciclável de Vila Nova
de Famalicão.
Os pontos ‘Toca Andar’ estarão
localizados na Avenida de França, junto à Rotunda dos Lions,
em ambos os sentidos, na Avenida de França. Junto ao Campo
de Futebol da Escola Júlio Brandão, em ambos os sentidos, na

DR

Medida cria áreas para largada e tomada de alunos

Avenida de França, junto à PSP,
em ambos os sentidos, no Campo da Feira (excepto à quartafeira), e na Rua Adolfo Casais
Monteiro, junto ao cruzamento
com a Rua Barão da Trovisqueira. Aqueles espaços estarão reservados e identificados com sinalização vertical e pintura da
via e serão objecto de policiamento atento por parte da Polícia Municipal de Famalicão, de
forma a que não seja adulterado
o seu fim, sendo proibido o estacionamento nestes pontos.
A escolha dos locais dos pontos ‘Toca Andar’ obedeceu a cri-

• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

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

térios de segurança e de mobilidade.
“Com a utilização destes pontos, os pais dos alunos poupam
tempo e deixam os filhos a escassos minutos das entradas das
escolas, melhorando a mobilidade de toda a cidade”, justifica o
presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.
O autarca acrescenta que “é
intenção que estas zonas exclusivas para a largada e tomada de
alunos se fixem na cidade e perdurem para além das obras em
curso”.

§freguesias
Visita de Paulo Cunha

• Mercadorias Perigosas - ADR

Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

‘Toca Andar’ garante
mobilidade e segurança
na zona escolar

Obras beneficiam adro
da igreja de Vale S. Martinho
Estão em curso as obras de beneficialção adro da igreja
de Vale S. Martinho e zona envolvente, empreitada que
prevê novos equipamentos e um parque de estacionamento.
A intervenção que conta com um apoio municipal de 85
mil euros foi um dos focos da visita que o presidente da

Câmara Municipal, Paulo Cunha, efectuou esta terça-feira
a Vale de S. Martinho. “Trata-se de uma obra muito ansiada pela população de Vale S. Martinho. O espaço estava
bastante degradado e não dignificava a freguesia”, realçou o edil, convicto que “esta obra vai encher de orgulho a
população, beneficiando a freguesia e melhorando a
qualidade de vida de todos”.
Paulo Cunha visitou a junta de freguesia, que irá também
receber obras de reabilitação, em breve. “Trata-se de um
edificio antigo, sem condições para dar resposta às necessidade dos tempos actuais do poder local”,afirmou.
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Investimento na educação
supera os 800 mil euros
MUNICÍPIO DE CAMINHA anuncia um investimento superior a 800 mil
euros para a educação em ano lectivo que arranca sob efeito da pandemia.

Todos os alunos do concelho
têm transporte gratuito
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

DR

São várias as áreas da educação em que o Município de Caminha investe

450 mil euros, mas dada a limitação da capacidade máxima,
haverá um acréscimo das viagens diarias com o município a
estimar que a despesa possa vir a
duplicar.
No âmbito da alimentação, e
devido à pandemia COVID 19,
houve um investimento acrescido na aquisição de “cuvetes” para take away, já que está previsto

os alunos que não tiverem aulas
no período da tarde poderem requerer a refeição em regime take
away.
Além das actividades de animação e apoio à família, a autarquia de Caminha vai oferecer os
livros de fichas a todos os alunos
do 1º ciclo que seja beneficiários
de acção social escolar, refere o
mesmo comunicado.

Kits escolares entregues às crianças
para minimizar custos das famílias
Trinta e cinco crianças do concelho de Monção vão receber kits
de material escolar.
A iniciativa, que acontece pelo
sexto ano consecutivo, é da Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens (CPCJ) de Monção que

cessária a criação de medidas
excepcionais, mediante a avaliação das situações decorrentes e da legislação em vigor"
justifica a autarquia em comunicado.
A autarquia vai apoiar os gestores dos refeitórios cujos pedidos de lay-off simplificado não
foram aprovados e/ou sem resposta nos meses de Abril e
Maio, com a diferença do valor
do salário face ao apoio anterior por parte do Município e
ainda com a diferença do valor
dos custos com vencimentos e
a totalidade do vencimento, nos
casos em que o lay-off não foi
aprovado.

Pelo sexto ano consecutivo

Iniciativa a CPCJ

| Redacção |

PONTE DE LIMA
O Município de Ponte de Lima
deliberou conceder um apoio
extraordinário, no montante
global de 20.065,46 euros, aos
gestores dos refeitórios escolares, devido à actual situação
pandémica.
"Perante a suspensão da sua
actividade, e atendendo aos
custos mensais fixos registados
com compromissos previamente assumidos na contratação externa de serviços e trabalhadores, ou na gestão directa da sua
actividade, o Município de
Ponte de Lima considerou ne-

| Redacção |

MONÇÃO

Apoio extraordinário
para gestores de refeitórios
| Redacção |

CAMINHA

Para o ano lectivo que está prestes a iniciar, a Câmara Municipal
de Caminha anuncia um investimento superior a 800 mil euros
na área da educação.
O investimento será direccionado para transportes e refeições
escolares, actividades de animação e apoio à família, aquisição
de livros de fichas para os alunos
do 1º ciclo, beneficiários de acção escolar, higienização e limpeza dos estabelecimentos de
ensino e aquisição de máscaras
para o pessoal não docente.
Já esta semana, foram aprovados em reunião do executivo
municipal vários contratos interadministrativos, protocolos e
um subsídio para transportes escolares, fornecimento de refeições escolares e desenvolvimento de actividades de animação e
apoio à família.
Os transportes escolares são
uma das preocupações do executivo. De acordo com as recomendações da DGS, o transporte
de cada criança deverá ser feito
preferencialmente pelo encarregado de educação.
“Contudo, o executivo sabe
que, em muitos casos, essa é
uma tarefa impossível” assume
o município em comunicado.
O investimento previsto para
os transortes escolares ronda os

Executivo municipal aprovou

conta com o apoio da Câmara
Municipal de Monção e da empresa “CFAM, Internacional Funerária”.
Com esta iniciativa, pretendese minimizar os custos das famílias acompanhadas pela CPCJ de
Monção e Rendimento Social de
Inserção no arranque de um novo ano lectivo, procurando ga-

rantir um regresso às aulas em
igualdade de circunstâncias para
todos os alunos.
O presidente da Câmara Municipal de Monção, António Barbosa, entende que “este gesto,
aparentemente simples, faz toda
a diferença para as famílias do
concelho com dificuldades económicas”.

Pelo sexto ano lectivo consecutivo, a Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira disponibiliza gratuitamente os transportes escolares a todos os alunos do concelho, desde o ensino pré-escolar ao secundário.
A medida foi aprovada em
reunião do executivo desta se-

mana e pretende minorar o esforço financeiro das famílias no
arranque do ano escolar.
A rede de transportes escolares do Município de Vila Nova
de Cerveira abrange, diariamente, cerca de 500 alunos,
distribuídos por seis circuitos
especiais (pré-escolar e 1º ciclo) e sete itinerários do 2.º ciclo ao 12.º ano), este ano com
especificidades devido às exigências da pandemia.
Publicidade
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José Machado

Artur Correia

António Duarte

Preparação de época bem estruturada
TERTULIANOS lamentaram o desaparecimento permaturo de Dito, que consideram uma referência enquanto futebolista
e ser humano. Quanto à época 2020/2021, a ideia de que tudo pode correr muito bem é unânime.

“O futebol perdeu, mas acima
de tudo perdemos todos”

“Partiu um dos nossos...
partiu a elegância do futebol”

“SC Braga: Maturidade
no mercado de Verão”

“Como pessoa, como homem, como jogador, Dito era
fantástico. Foi uma notícia e dias extremamente difíceis
para mim... Dito habituou-nos a vê-lo em campo como
um jogador fantástico, com grande classe sempre ao
mais alto nível. O futebol português perdeu, mas também o país. Perdemos todos...”
“Vai ser uma época complicada, mas esperamos que se
alguma forma seja possível abrir, com as reservas e cuidados necessários, as portas das bancadas aos adeptos,
porque só isso poderá tornar a nova época mais normal,
dentro da anormalidade que vivemos.”
“O SC Braga não adormeceu. Trabalhou bem na projecção da nova época de forma atempada, bem pensada
e com os processos todos a serem bem estudados e trabalhados. Acredito que o SC Braga está bem estruturado, pensou bem no que estava a fazer para preparar a
nova temporada. Parece-me que realmente foi tudo
muito bem trabalhado, perante o que vemos nas entradas que colmataram as saídas até agora. Os resultados
da pré-época até agora são importantes para avaliar o
trabalho que se tem vindo a fazer, mas acima de tudo, o
mais importante é que o treinador consiga perceber se
as suas ideias estão a passar para os jogadores e que o
que querem fazer está realmente a ser feito.”

“Há notícias que ninguém quer tomar conhecimento.
Partiu um dos nossos, um dos grandes, a elegância do
futebol português. Dito serviu a Liga Portuguesa de Futebol, a FPF e a nossa AF Braga, mas acima de tudo serviu a paixão do futebol e do nosso SC Braga. Dito foi
um exemplo para a juventude, quer pela sua elegância
como jogador, quer pela sua forma de ser enquanto homem e ser humano. Partiu aquele que acrescentava beleza ao futebol. Tenho a necessidade de dizer que com
ele o futebol era uma escola de virtudes. Acima de tudo,
obrigado Dito.”
“Não chega só os nossos dirigentes dizerem que querem ver assistência nas bancadas. Podia-se ter feito
mais do que falar apenas. Devia haver, no mínimo, um
número, por muito reduzido que seja, de espectadores
nas bancadas. Deviam ter sido feitos todos os esforços
para que isso fosse possível.”
“Não tenho dúvidas que o Carlos Carvalhal está a
apostar, para já, na estrutura da equipa da época passada. Ele dá para o plantel um sinal que eu gosto que é a
ideia de que quem vem de novo é que tem que se mostrar e conquistar o seu lugar.”
“Com o trabalho que tem sido feito, temos que nos
considerar claros candidatos ao título.”

“O SC Braga perdeu mais uma referência incontornável da sua história. Eduardo Mendez, Dito, um central
de referência, internacional, um jogador de enorme qualidade, um Senhor do futebol português. Foi um exemplo de dignidade, equilíbrio, educação e serenidade. Será recordado com muita saudade. A época começa ‘em
pandemia’. Um futuro incerto. Queremos adeptos nos
jogos. Em segurança. A estrutura do SCB deu um sinal
inequívoco de maturidade na forma como abordou o
mercado. O campeonato terminou a 26 de Julho. Entre
28 e 30 de Julho foram contratados Carlos Carvalhal e
os jogadores Iuri Medeiros, Castro, Schettine, todos
com experiência, e Zé Carlos. Gaitán em 11 de Agosto.
Traz o perfume inconfundível do seu futebol. Os treinos
começaram a 14. Aquisições cirúrgicas, jogadores com
experiência, alvos perfeitamente definidos para juntar
às jovens promessas, mantendo-se, para já, a estrutura
base. Exemplar. Quanto ao acordo com o SCP, é comum
dizer-se que “mais vale um mau acordo do que uma boa
demanda”. É importante reflectir sobre os dados agora
avançados pela Antenaminho, que desconhecia, para o
avaliar com mais profundidade. Perdemos no prazo, fomos mais do que intransigentes nos valores. Com este
SCP só com garantias efectivas e/ou dinheiro à vista.”

Publicidade

correiodominho.pt 10 de Setembro 2020

17

SC Braga

Desporto

BOMBA DE JOÃO NOVAIS DECIDE EM BARCELOS
SC BRAGA venceu o jogo amigável com o Gil Vicente, disputado no Estádio Cidade de Barcelos, com um golo de João Novais
ainda na primeira parte. Antes do início da partida, as duas equipas homenagearam Dito, falecido na semana passada.
PRÉ-ÉPOCA

+ homenagem

| Joana Russo Belo |

Uma bomba de João Novais decidiu o jogo amigável em Barcelos, entre Gil Vicente e SC Braga, dando o triunfo à equipa
bracarense, em mais uma boa
exibição nesta fase de pré-época.
No Estádio Cidade de Barcelos, num encontro que decorreu
à porta fechada, Carlos Carvalhal apostou em Tiago Sá, Fabiano, Raúl Silva, Bruno Viana,
Rolando, Sequeira, Castro, João
Novais, Iuri Medeiros, Ricardo
Horta e Abel Ruiz, enquanto Rui
Almeida apresentou um onze
com Daniel Fuzato; Joel Pereira,
Rúben Fernandes, Nogueira,
Rodrigão, João Afonso, Claude
Gonçalves, Antoine Léautey, Ta-

Dérbi amigável em
Barcelos homenageou
Dito, antigo jogador do
SC Braga e director-geral
do Gil Vicente, falecido
na semana passada.
‘Os campeões são eternos’,
escreveu o clube arsenalista nas redes sociais.

SC BRAGA

SC Braga e Gil Vicente homenagearam o antigo jogador Dito, falecido recentemente

locha, Lourency e Miullen.
Os primeiros 30 minutos foram
muito equilibrados, com ambas
as equipas à procura do golo. A
primeira oportunidade surgiu
aos dez minutos, após uma bela
jogada colectiva dos guerreiros,

com Ricardo Horta a atirar ao
poste da baliza defendida por
Daniel.
Apesar da toada de equilíbrio,
o SC Braga foi crescendo em
campo e tomou conta do jogo,
chegando ao golo à passagem do
minuto 34. João Novais, à entrada da grande área, atirou uma
bomba para o fundo das redes e
abriu o marcador. Ainda antes do
intervalo, Iuri Medeiros esteve
perto de dilatar a vantagem.
No segundo tempo, o Gil tornou-se mais agressivo, mas os
arsenalistas mostraram-se sempre bem posicionados defensivamente. A melhor ocasião para os
gilistas surgiu aos 70 minutos,
com Matheus a brilhar entre os
postes ao evitar o golo de Lourency com uma enorme defesa.
Publicidade
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Dérbi em Guimarães
fechado a cadeado

EMPATE A ZERO. Vitória e Moreirense não conseguiram desatar o nó em
jogo de preparação, disputado no Castelo. Quaresma assistiu da bancada.
ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

VITÓRIA SC

MOREIRENSE

0

0

Intervalo
0-0

Árbitro Hugo Silva (1.ª parte)
e Miguel Nogueira (2.ª parte)

Bruno Varela
Sacko
Jorge Fernandes
Suliman
Jonas Carls
Pepelu
Poha
André André
Rochinha
Lyle Foster
Abouchabacka
Tiago Mendes

PRÉ-ÉPOCA

| Miguel Machado |

Terminou sem golos o dérbi
amigável entre Vitória SC e Moreirense, disputado ontem à noite no Estádio D. Afonso Henriques. Apesar do nulo, os dois
conjuntos vimaranenses realizaram um bom teste a pouco mais

II Liga Portuguesa
Campeonato arranca
com Estoril-Arouca
O campeonato da II Liga começa
esta quinta-feira, com o primeiro
jogo entre o Estoril e o Arouca.
Com apito inicial às 20 horas, a
partida vai ficar marcada pela arbitragem de Vanessa Gomes, da
AF Lisboa, tornando-se a primeira árbitra assistente portuguesa
a estar presente num jogo profissional de futebol masculino.
O árbitro principal nomeado
é João Malheiro.
O FC Vizela, único clube minhoto
na II Liga, joga sábado em casa.

Futebol nacional
DGS veta regresso do
público aos estádios
nas próximas semanas

Mateus Pasinato
Anthony D’Alberto
Steven Vitória
Rosic
Abdu Conté
Fábio Pacheco
Filipe Soares
Alex Soares
Pedro Nuno
Lucas Rodrigues
Fábio Abreu
Ricardo Soares

Jogaram ainda no Vitória: Bisseck (46), Janvier (46),
Mikel Agu (46), Noah Holm (46), André Almeida (60), Mumin (60), Marcus Edwards (60), Jungmin Kim (71), Sílvio
(71), Matous Trmal, Ouattara (71).
Jogaram ainda no Moreirense: Ibrahima Camará (46),
Yan (46), Matheus (65), Pedro Amador (65), Ferraresi
(79), Luís Machado (79), Gonçalo Franco (86), Miguel Oliveira (86), Luiz Henrique (86) e Djavan (86).
Disciplina cartão amarelo a Rochinha (19 m).

§breves

O regresso dos adeptos aos
estádios de futebol em Portugal
não acontecerá nas próximas
semanas. Quem o afirmou foi
ontem a diretora Geral da Saúde,
Graça Freitas, revelando também
o mesmo para as discotecas.
VITORIA SC

Dérbi de pré-época Vitória-Moreirense terminou sem golos

de uma semana do arranque do
campeonato da I Liga.
Ainda sem o ‘rei’ Quaresma,
que assistiu ao encontro da bancada, mas já com o reforço espanhol Pepelu no onze inicial, a
equipa de Tiago Mendes esteve
melhor na etapa inicial e podia
ter marcado em lances finalizados por Rochinha e Poha. O Moreirense liderado por Ricardo
Soares reagiu a partir da meia
hora até intervalo, mas só criou

perigo de bola parada.
Na segunda parte, com as muitas alterações feitas por ambos
os treinadores o jogo perdeu alguma consistência, ainda assim
a bola rondou sempre as duas
balizas com perigo. No Conquistador o avançado Noah
Holm e o central Yan Bisseck
podiam ter desfeito o nulo, e do
lado dos ‘cónegos’ o suspeito do
costume Fábio Abreu também
causou calafrios aos vitorianos.

Liga Italiana
Serie A mantém as
cinco substituições
A Federação Italiana anunciou
ontem que decidiu manter a regra das cinco substituições por
jogo durante a nova época.
O pontapé de saída da Serie A
está marcado para dia 19 com jogo entre Juventus e Sampdoria.
Até agora, e após permissão da
FIFA, apenas a Premier League,
em Inglaterra, recusou utilizar
a regra das cinco substituições
na época que se avizinha.
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Jogador jogava no Istra Danilovgrad

Central montenegrino

FC Famalicão
garante promessa
Nemanja Perovic
O FC Famalicão apresentou
mais um reforço para a temporada 2020/21. Clube minhoto
garantiu o central montenegrino Nemanja Perovic, que esteve a um passo de rumar para a
liga espanhola para jogar no
Atlético de Madrid.
Considerado uma jovem promessa, Perovic assinou um
contrato de três temporadas
com o Famalicão, anunciou o
clube da I Liga portuguesa.
O defesa central, de 18 anos,
actuava no FK Istra Danilovgrad e junta-se ao emblema famalicense com o objectivo de
continuar a sua evolução no
futebol.
“Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de
Famalicão. É um clube que
me vai dar todas as condições
para melhorar o meu nível futebolístico”, referiu Nemanja
Perovic ao site do clube.

Vitória por 3-2, com golos fafenses de Paulinho, Luís Neves e Raúl

AD Fafe vence Pedras Salgadas
PRÉ-ÉPOCA

| Miguel Machado |

A equipa da Associação Desportiva de Fafe venceu ontem o Pedras Salgadas, por 3-2, em mais
um jogo de preparação bem sucedido para os justiceiros. Partida decorreu no Estádio Municipal de Fafe com o resultado final
a mostrar mais uma vitória na
pré-temporada para o conjuntoliderado por Ricardo Silva.
Os golos fafenses foram apon-

tados por Paulinho, Luís Neves e
Raúl, e há ainda a lamentar um
penálti desperdiçado por James.

lll
João Castro é o mais recente
reforço do AD Fafe para
2020/21. Médio de 19 anos
que passou a formação pelo
Vitória SC e FC Famalicão,
já juntou-se ao plantel às
ordens de Ricardo Silva.

Segundo nota publicada pelo
clube, na sua página oficial na
rede social do Facebook, o treinador Ricardo Silva utilizou todos os jogadores disponíveis no
plantel, excepto os lesionados
Carlos Filipe, Lima Pereira e
Helinho, entregues ao departamento clínico.
No próximo sábado o Fafe realiza mais dois jogos-treino. Recebe de manhã o SC Maria da
Fonte, e desloca-se de tarde ao
reduto do Arões SC.

FACEBOOK/AD FAFE

Equipa do Fafe somou mais um teste positivo na pré-temporada
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“Temos um plantel equilibrado
e muito mais completo este ano”

ANDRÉ SILVA, médio e capitão dos Sandinenses, projectou a nova temporada, agora na divisão maior
da AF Braga. Aos 37 anos, centro-campista vê uma equipa com capacidade para fazer uma boa época.
PRÓ-NACIONAL

| Ricardo Anselmo |

Chegou a São Martinho de Sando, em Guimarães, na última
temporada, e desde logo se afirmou como peça importante no
meio-campo do Sandinenses,
contribuindo para a subida de divisão do clube, que este ano regressa à Pró-Nacional.
“Será uma época de maior exigência. A divisão é superior, já
não haverá tanta diferença entre
as equipas como havia no ano
passado - que foi uma novidade
para mim, que não estava habituado a estas divisões. Agora,
este ano vai ser mais complicado
e prevê-se maior equilíbrio. Há
equipas com outro traquejo e
com jogadores mais experientes,
por isso estamos à espera de
mais dificuldades”, afirmou o
médio de 37 anos, formado nas
escolas do SC Braga e com passagens, como sénior, na AD Fafe
(sete temporadas), Maria da
Fonte e Pedraa Salgadas.
“Não digo que estejamos ansiosos, mas queremos naturalmente competir e jogar com melhores equipas. Quanta mais
qualidade houver do outro lado

DR

André Silva cumpre a segunda temporada no emblema vimaranense

lll
“Não temos um objectivo definido. É muito bonito dizer que
vamos lutar pela manutenção ou pelos primeiros lugares
e depois ao fim de alguns jogos a realidade estar diferente
daquilo que idealizámos. Queremos fazer o melhor possível.”
mais motivados estamos e cientes da obrigação que isso nos
traz de ter outras condições para

competir. Jogo a jogo queremos
ter o espírito de vitória e conseguir a melhor classificação pos-

sível”, disse, explicando que, internamente, não foi estabelecido
qualquer tipo de objectivo concreto no que a metas classificativas diz respeito.
“Não temos um objectivo delineado. É muito bonito dizer que
vamos lutar pela manutenção ou
pelos primeiros lugares e ao fim
de três ou quatro jornadas a realidade estar completamente diferente daquilo que idealizámos. O
nosso objectivo é entrar para ganhar em cada jogo. Temos qualidade suficiente para nos batermos com qualquer equipa e cada
batalha será encarada como uma
final”, garantiu o jogador, que
também pode actuar como defesa-central.
Sobre a nova realidade que o
clube vai encontrar em 2020/21,
André Silva sublinhou que o
‘choque’ não será grande, já que
o trabalho tem sido desenvolvido nesse mesmo sentido.
“O clube tem vindo a crescer
substancialmente, ano após
anos. Mantivemos a base do ano
passado. Faltava-nos quantidade
e este ano trouxemos isso e temos um plantel com qualidade e
muito mais equilibrado”, concretizou.

Goleada sobre o Portsmouth (12-0) e passagem aos oitavos

| Ricardo Anselmo |

Depois dos 14-0 da véspera, a
equipa de futebol-de-praia do
SC Braga goleou, na tarde de
ontem, os ingleses do Portsmouth por 12-0, na 2.ª jornada
do grupo B da Euro Winners
Cup.
No Estádio do Viveiro, na Nazaré, a turma arsenalista começou a construtir a goleada logo
no primeiro minuto, chegando
ao final da primeira etapa já a
vencer por cinco golos de dife-

rença. Igual número de golos foram apontados no terceiro e último período, já no intermédio
marcaram-se apenas dois golos.
Fábio Costa (2), Miguel Pintado, Léo Martins (2), Bê Martins,
Bokinha, Jordan Soares (2), Jordan Santos e Filipe Silva (2) foram os autores da dúzia de golos. com que os arsenalistas
venceram o conjunto inglês.
O apuramento para os oitavos
já está conseguido, mas hoje ainda há jogo para decidir o primeiro classificado, com os ucranianos do Artur Music (17 horas).

Maria da Fonte
Amaro Leite assume
presidência do clube
de forma interina

Dada a delicada situação de saúde do presidente da direcção,
João Paulo Teixeira, o presidente
da Mesa da Assembleia-Geral do
clube, Rui Rebelo, anunciou que
o vice-presidente Amaro Leite vai
assumir o cargo de forma interina “apenas e tão somente durante e enquanto aquele Associado
estiver impedido do exercício do
cargo no mandato social em curso”. José Silva, primeiro suplente
da direcção, assume, também de
forma temporária, o cargo de vice-presidente.

Regresso à vista
Escalões de formação
poderão voltar
a partir de Outubro

A conclusão é apresentada pelo
presidente da Confederação dos
Treinadores, Pedro Sequeira, que
reuniu com a DGS e com a secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto. “Vamos começar a
operacionalizar a construção de
calendário, de apoio ao planeamento, para retoma dos treinos
e competições sem restrições.
O secretário de Estádio permitiume que anunciasse aos treinadores que a partir de Outubro seja
possível a tal progressividade”,
disse, citado pela assessoria da
Confederação.

CCD Santa Eulália
Trabalhos arrancam
no próximo dia
21 de Setembro

Depois da reunião com a AF Braga, na qual ficou definido que o
campeonato da Pró-Nacional se
iniciará no dia 25 de Outubro, o
Santa Eulália comunicou que, no
sentido de poder responder da
melhor forma às normas sanitárias de regresso aos trabalhos,
decidiu adiar esse mesmo regresso em uma semana, ou seja,
dando o pontapé-de-saída no
próximo dia 21 de Setembro.

Novo passeio dos Guerreiros
das Areias na praia da Nazaré
FUTEBOL PRAIA

§breves

Antas FC
Manuel Pires continua
na presidência
até 2022

SCB

Guerreiros voltam a jogar hoje com os ucranianos do Artur Music (17 horas)

Dada a falta de listas interessada
em concorrer à presidência do
clube, Mnauel Pires dará continuidade, até 2022.

20 Desporto
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Moto Galos
traz do ‘Europeu’
prata e bronze
SEGUNDO E TERCEIRO LUGARES no
Campeonato da Europa de Aquabike 2020.
MOTONÁUTICA
| Redacção |

Dois pilotos da Moto-Galos de
Barcelos trazem duas medalhas.
Paulo Nunes conquistou a prata
em Freestyle e Diogo Barbosa o
bronze em Ski Division GP3, no
ano de estreia na categoria. Da
comitiva portuguesa, com dez
pilotos, també m o aç oriano
Gonç alo Rodrigues subiu ao
pódio final em 3.º lugar, em Ski
Division GP2. O campeonato
europeu disputou-se em duas

rondas, primeiro em Levelek, na
Hungria, e no fim-de-semana em
Elk, na Polónia.
Em Freestyle, a espectacular
classe “livre” em variedade,
quantidade, extensões e estilo,
Paulo Nunes segurou a segunda
posição alcançada na Hungria,
sagrando-se assim vice-campeão
europeu em 2020.
O italiano Roberto Mariani revalidou o título maior, com mais
duas vitórias indiscutíveis na segunda e última jornadas. O checo Jaroslav Tirner ficou em ter-
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Equipa da Moto-Galos, de Barcelos, que esteve no Campeonato da Europa de Aquabike

ceiro.
Na primeira época a competir
em seniores, entre grandes nomes da modalidade mundial, aos
15 anos, Diogo Barbosa – repre-

sentante també m do KEV-Racing Team - continua a desfilar
talento e a enriquecer o seu já
vasto currículo.
No domingo, levantou a ban-

deira portuguesa no pódio de Ski
Division GP3, em terceiro, junto
com o húngaro Barnabas Szabo
e o estoniano Mattias Reinass,
respectivamente.

Publicidade
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Esposende recebe olímpicos em
Concurso de Saltos Internacional

Ponte de Lima campeão
Clubes minhotos
dominam pódio no
Nacional de Fundo

DE AMANHÃ ATÉ DOMINGO, o Clube Hípico do Norte, em Gandra - Esposende, acolhe 150
dos melhores cavaleiros nacionais e internacionais. Em prova há concorrentes olímpicos. Vai haver
transmissão televisiva.
HIPISMO

| Redacção |

DR

Prado segundo e Gemeses terceiro

O Clube Náutico de Ponte de Lima
revalidou o título Nacional de Fundo, que decorreu no passado fimde-semana no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. O
clube obteve um total de 4605
pontos, ficando à frente do Clube
Náutico de Prado, com 3780 e do
GCDR Gemeses com 3266.
Os limianos conquistaram individualmente quatro títulos nacionais
e sete presenças no pódio. O clube
voltou a vencer as duas mais importantes provas do calendário nacional, o nacional de pista e o nacional de fundo, apesar de
ajustadas à nova realidade COVID,
entrando na água apenas as embarcações monolugares.
Em termos individuais destaque
para o título nacional conquistado
pelas atletas Beatriz Fernandes (C1
Cadete), Beatriz Lamas (C1 Júnior) e
Beatriz Barros (C1 Sénior), esta no
regresso aos títulos depois de um
ano de paragem.
O outro título foi conquistado por
César Soares (C1 júnior) que na corrente temporada chegou ao clube,
coroando de êxito a sua participação com títulos nacionais em maratona, pista (2) e fundo. Subiram
ainda ao pódio Rui Lacerda (3.º em
C1 Sénior), Tomás Osório Sousa (3.º
em C1 Júnior), Bruno Brasileiro (3.º
em K1 júnior).
Nas classificações para atletas Sub
23, onde valeu o segundo lugar a
João Pereira em K1 e Ricardo Coelho em C1a liberta.

Pelo segundo ano consecutivo,
Esposende vai acolher, entre
amanhã e domingo, o Concurso
de Saltos Internacional (CSI),
evento organizado pelo Clube
Hípico do Norte, em parceria
com a Federação Equestre Portuguesa e a Câmara Municipal
de Esposende.
Tendo como palco o Clube Hípico do Norte, a competição
contará com a participação de
150 cavaleiros nacionais e internacionais e integrará uma Etapa
de Qualificação da Equipa Nacional para o Campeonato da
Europa da Juventude 2021,
adianta fonte da presidência da
autarquia, em comunicado.
Além de prestigiados cavaleiros internacionais, oriundos de
Espanha, França, Suécia, Suíça,
Noruega, Angola, Irlanda, Inglaterra, Malásia e Brasil, o evento
contará também com a elite
equestre nacional, entre eles, os
cavaleiros olímpicos António
Vozone e Miguel Faria Leal, estando igualmente assegurada a
presença dos cavaleiros da atual
equipa nacional, António Matos
Almeida e Duarte Seabra.
Tal como sucedeu na primeira
edição, a Federação Equestre
Portuguesa 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 seleccionador nacional, Jean
Marc Nicolas, estará presente
para o apoio aos cavaleiros nacionais.
Na perseguição da excelência,
a organização atribuiu um “prize
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Haverá uma Etapa de Qualificação da Equipa Nacional para o Campeonato da Europa da Juventude 2021
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Em virtude da pandemia e em consonância com as regras da
Federação Equestre Portuguesa e da Direção Geral de Saúde,
a entrada de público é restrita à lotação do Clube Hípico do
Norte e a Funzone e os programas sociais serão limitados.
money” significativo às principais provas do concurso, dinamizando o espírito competitivo
saudável entre os atletas e imprimindo, assim, valor acrescentado à iniciativa. As provas decorrem em contínuo ao longo dos
três dias, entre as 10h00 e as
17h00. O Grande Prémio realiza-se domingo, dia 13 de Setembro, às 16h00, e terá transmissão
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televisiva na SPORT-TV e na
RTP. Em virtude da pandemia e
em consonância com as regras
da Federação Equestre Portuguesa e da Direção Geral de
Saúde, a entrada de público é
restrita à lotação do Clube Hípico do Norte e a Funzone e os
programas sociais serão limitados. O Concurso de Saltos Internacional enquadra-se na estraté-
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gia do Município de posicionar
o concelho de Esposende como
um território de eleição para o
turismo equestre nas vertentes
desportiva e lúdica. A articulação organizativa, desportiva e
promocional entre a autarquia e
o Clube Hípico do Norte tem obtido resultados de excelência,
com um significativo impacto
destes produtos na economia local, durante todo o ano.
“Após o reconhecido sucesso
do CSI Esposende em 2019, espera-se que esta edição possa
continuar a proporcionar uma
experiência desportiva de excelência para o território”, conclui
o comunicado.
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Opinião
LEONEL ROCHA vereador da Educação e Conhecimento

Ideias

da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Regresso às aulas: As escolas são lugares seguros?

T

odos os anos, na altura do regresso às aulas, há sempre muita
apreensão, ansiedade e expectativas por parte dos alunos e dos pais, principalmente aqueles que vão pela primeira
vez para uma nova escola ou vão mudar
de ciclo de estudos. Há sempre a necessidade de saber se a escola oferece o melhor serviço aos alunos e se eles são acolhidos com toda a segurança.
Se a preocupação é legítima ano após
ano, pois trata-se de confiar às escolas os
tesouros que as famílias mais prezam – os
filhos - a presente circunstância que estamos a viver no contexto da pandemia Covid 19 legitima e acentua ainda mais a ansiedade das famílias.
Há dias, o Município que honrosamente
sirvo recebeu um mail de uma mãe, que
elucida bem o que aqui estou a partilhar:
“Sou residente cá na cidade e tenho 2 filhos de 12 e 4 anos respetivamente (…).
Estando a aproximar-se o início do ano
letivo eu começo a ficar muito preocupada pela situação atual (Covid-19), e como poderão funcionar as aulas, e se este
tipo de Estabelecimentos de Ensino tem
condições reais para que haja aulas neles. Escrevo para sugerir ao Senhor Presidente da Câmara que trabalhe em parceria e articulação com a Sra. Delegada
de Saúde do concelho de Vila Nova de

Famalicão, porque estes Profissionais de
Saúde estão dotados de Conhecimentos e
Informações necessárias para que o próximo ano letivo corra da forma mais adequada tendo em conta a Pandemia. Parece-me que não é o Ministério da
Educação e o Ministério da Saúde, em
Lisboa, que vão ter perceção real das
condições das Escolas nesta Cidade, pois
encontram-se a 300km de Famalicão”.
Naturalmente que percebo bem a preocupação desta mãe e de muitas outras
que, mesmo não escrevendo, também
partilham destes receios, medos ou ansiedades pois também sou pai de alunos que
frequentam as escolas do concelho, e tenho sobre os meus ombros a responsabilidade de gerir o pelouro da Educação do
Município.
Asseguro que são preocupações comuns
a todos os encarregados de educação e
restante comunidade educativa.
Na resposta à senhora informei que o
Municipio tem uma cultura de trabalho
em rede há já vários anos, em vários setores, nomeadamente no setor da Educação,
que abrange todas as escolas do concelho,
IPSS, Federação Concelhia das Associações de Pais, representantes da DGEstE,
etc. que se reúnem periodicamente para
planear, avaliar, concertar estratégias de
gestão local da Educação.

Disse ainda que o trabalho com as equipas de Saúde Escolar, no âmbito dos projetos de Educação para a Saúde e das condições de higiene e segurança das escolas
já acontece também há muitos anos, nomeadamente em articulação também com
o pelouro da Saúde Pública do Município.
Também referi que, no final do ano letivo anterior, se realizou, como habitualmente, uma reunião entre o Município e
as direções dos Agrupamentos de Escolas
do concelho, para preparação deste ano
letivo que agora se vai iniciar. Dada a situação pandémica e as preocupações a ela
associadas, foi convidada a Sra. Delegada
de Saúde do ACES AVE, para uma reflexão conjunta sobre a situação e análise da
Resolução do Conselho de Ministros nº
53-D/2020, de 20 de julho, que estabelece
medidas excecionais e temporárias para a
organização do ano letivo 2020/2021, no
âmbito da pandemia da doença COVID19.
Na sequência dessa reunião as técnicas
de saúde agendaram uma ida à escolas para verificarem, in loco, se as medidas preparadas pelas respetivas direções estavam
em conformidade com as orientações
emanadas pela DGS.
Nesta semana já tive ocasião de reunir
com todos os Diretores dos Agrupamentos de Escolas e pude constatar que as escolas estão a ultimar tudo para poder re-

ceber com máxima segurança possível os
alunos, aguardando, porventura, mais alguma orientação final do Ministério da
Educação e da DGS.
As Escolas já nos habituaram a um trabalho com máximo profissionalismo,
com bons resultados, dando-nos garantias
que tudo fazem para ajudar as famílias a
fazer dos alunos e alunas, homens e mulheres bem preparadas para continuarem
os seus estudos ou para exercerem bem a
sua profissão e a sua cidadania.
Que tudo está a ser feito para que a escola funcione bem e não seja um foco de
transmissão do COVID 19, com acompanhamento e ajuda do Município, não tenho qualquer dúvida…
Que as escolas são lugares muito mais
preparados e com mais medidas de segurança do que a maioria dos lugares públicos que os jovens frequentam, também
não tenho dúvidas…
Se todo este trabalho e todas as medidas
adotadas serão suficientes para evitar
qualquer contágio, não sei responder,
nem ninguém pode dar qualquer garantia.
Vamos confiar no trabalho das nossas
escolas, que têm demonstrado ser de
grande eficiência e eficácia em todos os
aspetos e ajudá-las a lidar com esta circunstância, que é nova e estranha para todos.
Bom ano letivo, com muita saúde.

Enfrentar o confinamento das Bibliotecas

A

proveitando o regresso
de mais um ciclo da rúbrica “Voz às Bibliotecas”, gostaria de partilhar nesta
minha crónica alguns aspetos
de um artigo publicado no periódico espanhol “La Vanguardia”, no passado dia 5 de setembro, da autoria de Ana Ordás,
Bibliotecária e especialista em
Comunicação Digital e Desenvolvimento Profissional de Bibliotecários; Carme Fenoll, Bibliotecária e Chefe de Gabinete
do Reitor da Universitat Politècnica de Catalunya, e Irene
Blanco, Bibliotecária e Consultora de Marketing Digital. O artigo intitula-se “Bibliotecas em
quarentena” e elenca quarenta
ideias para enfrentar o confina-

mento das bibliotecas e continuar a assumi-las como serviços-chave para as comunidades. No seu conjunto, as
quarenta ideias pretendem sugerir-se como propostas de
boas práticas para dar continuidade à necessária missão das
bibliotecas públicas em tempos
de COVID19. Como escrevem
as autoras logo no início do artigo, “Quase seis meses se passaram desde o estado de alarme
daquele 12 de março em que as
bibliotecas físicas foram fechadas e para as quais ninguém estava preparado. Agora que nos
movemos entre confinamentos
e reaberturas, olhamos para a
situação com receio e percebemos que as bibliotecas precisam de se adaptar a este cenário

CARLA ARAÚJO

Diretora da Biblioteca Camilo Castelo Branco,
Vila Nova de Famalicão

Voz às Bibliotecas
para continuar sendo essenciais
para a comunidade. Aqui estão
40 ideias para dar continuidade
à missão das bibliotecas públicas que devem ser consolidadas
em rede, lideradas por gestores
e comunicadas a todos os usuários da biblioteca.” Ora, de todas as quarenta ideias (que seria

impossível transpor para esta
crónica, mas que aconselho a
leitura integral) transcrevo aqui
três delas que me despertaram
especial atenção pela sua clarividência e exequibilidade. Assim, e logo a abrir, a ideia de
que “A biblioteca não é um
campo minado. Vamos definir
um protocolo de segurança
ideal para usuários e funcionários, sem regras desnecessárias.
Vamos cuidar da sinalização e
comunicação para não alarmar
excessivamente.” Em sequência, a ideia de uma “Transformação digital de bibliotecas.
Todas as ações devem ter lugar
em um portal da web atualizado, ágil, acessível e recuperável”. Por outro lado, ainda, a
ideia de que as “Bibliotecas não

fecham serviços. Crie uma estratégia para alcançar os tomadores de decisão e transmitir o
que é a biblioteca e quais são as
nossas necessidades. Apresentar a biblioteca como garantia
da democracia.” Socorrendome da ideia de que o contexto
determina o ecossistema, e como de resto as autoras bem
mencionam neste artigo, as bibliotecas precisam de se adaptar a este cenário para continuarem a ser essenciais para as
comunidades que servem. Em
resumo, penso que devemos
olhar para estas 40 ideias como
contributos e reflexões importantes para as próximas pandemias, quarentenas e, acima de
tudo, para a vida cotidiana também.
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Cultura

Tó Trips na despedida do Anima-te
O

guitarrista Tó Trips é o grande
nome do último fim-de-semana
do Anima-te.
O co-fundador de bandas como os Lulu
Blind ou Dead Combo, descrito como “o
guitarrista do melancólico e do luminoso”, sobe este domingo, dia 13, ao palco
do programa de Verão promovido pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, num concerto a cargo da associação Cão Danado, no âmbito do projeto Germinal.
Mas este não é o único nome que vai
marcar presença na despedida do Anima-te. Na sexta-feira, dia 11, pelas
19h00, Famalicão recebe o espetáculo
“Rezas, Benzeduras e outras Cantigas”
do projeto “Segue-me à Capela”, um coletivo de sete mulheres que trabalha a
música tradicional portuguesa numa
perspetiva contemporânea, usando a voz
como principal instrumento.
No sábado, dia 12, às 18h00, o Animate recebe “Izindaba”, pela mão da plataforma Binnar. Uma acção artística apresentada pelo Teatro da Lua, ao qual se
juntam outros artistas de diferentes companhias e estruturas dedicadas, essencialmente, ao trabalho performativo para
a infância. Contam-se histórias, tocamse instrumentos, desdobram-se sentimentos.
Ainda no domingo, pelas 18h00, antes
do concerto de Tó Trips, a associação
Cão Danado apresenta uma outra proposta: “Bestiário”. A partir da obra de
Fernando Pessoa, uma reflexão sobre a
poética da existência, a portugalidade e
o ser aqui e agora.
Recorde-se que os espetáculos estão
condicionados à observância das normas
impostas pela Direção-Geral da Saúde
devido à pandemia da COVID-19.
A entrada nos espetáculos só será permitida mediante a apresentação de bilhete. Os ingressos são gratuitos e poderão
ser levantados na bilheteira instalada no
local do evento (Parque da Devesa), no
período das 3 horas que antecede o espetáculo e uma pessoa poderá levantar até
6 ingressos.
Mais informações sobre o Anima-te em
www.famalicao.pt.
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ID:124391032-59 -
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220.000 €

C.E.:(A) Casa de Campo recuperada
em S. Mamede D' Este, com muito bom gosto.
Equipada com aquecimento completo,
recuperador de calor, a 5 min. do centro da cidade.

ID:124391014-73 -

200.000 €

C.E.:(F) T3 em Nogueiró.
Com excelentes áreas, acabamentos de luxo,
elevadores e garagem individual, em prédio
com muito requinte. Marque a sua visita!

ID:124391044-71 -

89.900 €

C.E.:(F) Moradia Individual T3 em Galegos,
Póvoa de Lanhoso. Moradia térrea, composta por
3 quartos, wc completo, sala de estar,
cozinha equipada com fogão, exaustor,
esquentador e máq. lavar louça.

ID:124391011-102 -

245.000 €

C.E.:(B) Moradia em Pousada T3.
Com piscina, poço de água, ar condicionado e
alarme. Boa exposição solar e vistas desafogadas.
Moradia mobilada e equipada.
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Restaurante Albino
Sande-Guimarães

Centro de Abate VFV

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

Requisitos: 12.º ano; Conhecimentos de Informática;
Carta de Condução; Residência no concelho de Braga.

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

Respostas: beaceleiros@gmail.com

ADMITE
2 AJUDANTES DE COZINHA
Tlm. 917 294 795

CONSULTADORIA DE GESTÃO.
CRIAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS.
PROJETOS DE INVESTIMENTO.
CONTABILIDADE E FISCALIDADE.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
Email: contabilidade1@numerosfavoritos.pt • Tel: 253 693 344

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

VENDO

Com Experiência.

Números Favoritos, Lda.

OURIVESARIA ORION

RECEPCIONISTA

PRECISA-SE

FUNCIONÁRIA
Para Loja. Dos 20 aos 35 anos.
Tlm. 912 204 221

Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Com excelentes condições.
Tem 1 vaga para idoso(a).

Tlm. 932 429 685

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

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

antenaminho.pt

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

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra.
A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2.
Área de Terreno: 1.900m2.

275.000,00€
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

106.0 FM

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

Renault Clio 16V GPS Dynamique S
2011 - Gasolina - €7.500 ou €130/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Opel Corsa 1.3 Cdti EcoFlex Enjoy 95Cv
2013 - Diesel - €7.900 ou €117/mês

Apenas 17.500€ - 12 meses garantia

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

Seat Ibiza ST 1.2 Tdi Ecomotive
2011 - Diesel - €7.500 ou €132/mês
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Agenda
Publicidade

Palavras Cruzadas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3

TELEVISÃO

4

RTP 1
00:26
00:41
01:25
02:22
03:17
03:58
05:59
06:30
10:00
13:00
14:29
17:30
19:08
19:59
21:00
21:31
22:34

RTP 2

Depois, Vai-se a ver e Nada
Crimes Graves
Longmire
Grande Entrevista
O Sábio
Televendas
Manchetes 3
Bom dia Portugal
Jardins Históricos
Jornal da Tarde
Jardins Históricos
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Portugueses Pelo Mundo - C...
Joker
3 Mulheres

23:59
00:47
01:48
05:48
06:32
07:00
07:39
14:02
14:11
16:31
16:39
21:30
22:04
22:11
22:57

Fojos
A Fraude
Euronews
Sinais de Vida
Repórter África - 2ª Ed...
A Fé dos Homens
Programação infantil
Folha de Sala
Ciclismo: Volta a França 2020
Folha de Sala
Programação infantil
Jornal 2
Folha de Sala
Os Durrells
Ícones do Século XX

SIC
00:35
00:35
01:15
02:30
04:15
05:35
06:00
09:15
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
18:45
19:30
19:57
21:40
22:35

TVI
Totalmente Demais
O Noivo é Que Sabe - Diário
Passadeira Vermelha
Mais Tarde
Televendas
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava

23:35
00:32
02:00
03:00
03:42
04:30
06:00
06:30
10:15
13:00
14:54
16:15
18:15
19:57
21:45
23:35

Espírito Indomável
Betty, a Feia Em Ny
Santa Bárbara
Sombras de Azul
Mar de Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Boom
Jornal das 8
Quer o Destino
Espírito Indomável

5
6
7
8
9
10
11

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

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua António José Pereira 66

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Luis de Camões,v 114

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
RIBA D’AVE T. 252 981 358

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Narciso Ferreira, 98

R. da Corredoura, 50

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

BRAGA
MISERICÓRDIA T. 253 201 680
Largo Carlos Amarante

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

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

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

1

2

5

4

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

7

9

6

4

5

7

2

6

8

9

9

1
1

3

8
3

2

8

6

5
4

FARMÁCIAS

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

Sudoku

1

1

2

8
4

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 - bicar.
7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.
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Menina
19 anos
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms.
de altura de pura
gostosura.

964 131 762

Índia
Mulher diferente,
com massagem relaxante.
Local discreto,
com muita higiene.

964 458 054

Travesty
Suzana
Activa/passiva,
O... nat., 69.
Peito XXL
e leiteira.
Até sábado.

913 601 417

Publicidade 31

Massagista
Profissional

Gabi

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

914 219 521

Em Braga,
boa de boca e boa
de rabo, peluda
e greluda, gosta
de xupada
naturalmente.

910 685 536

Colombiana

Iniciante
no ramo

Peito XL, peludinha,
atendo sem pressas,
oral gostoso, 69 delirante
+ acessórios.

Toda meiguinha, lindo
corpo, bom grelão,
rabo espetacular,
meiga e dócil,
adoro beijinhos.

913 639 564

937 352 438

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

925 751 527

15 beijinhos
Portuguesa, mamuda,
oral natural até ao fim
e muito mais.

911 871 509

JOGOS
Segunda 07/09/20

Sorteio 36/2020

35 923
2.º Prémio 46 615
3.º Prémio 63 301
1.º Prémio

Terça 08/09/20

Sorteio 72/2020

2 9 31 35 41
*9 *12
Quarta 09/09/20

Insólito

Pedaço de cais flutuante
a descer rio foi confundido
com caixão
As autoridades do estado norte-americano
do Maryland foram alertadas na semana
passada de que um alegado caixão estaria a
descer o rio South. Uma estação de rádio
local chegou a publicar uma das imagens
captadas do objeto, o que suscitou ainda
maior curiosidade.

O The Capital Gazette refere que algumas
pessoas, que julgaram tratar-se de um caixão, chegaram a fazer queixas de uma possível contaminação nas águas do rio South.
No entanto, os agentes do departamento
de recursos naturais do Maryland dissiparam as dúvidas em torno do misterioso ‘caixão’.
Encontraram o objecto que na realidade era
um pedaço de betão de um cais flutuante.

Sorteio 73/2020

1 5 24 35 43
+2
Quinta 3/09/20

Sorteio 36/2020

Francia
James
Francia decidiu criar
alvoroço nas redes
sociais e questionou os
fãs: “O que é que uma
mulher tem que fazer
para receber um ‘like’
e um comentario
da tua parte?”
A acompanhar o texto,
a modelo partilhou
a foto bastante ousada,
que rapidamente
alcançou mais
de 46 mil likes.

53 568
965
3.º Prémio 80 298
4.º Prémio 78 357
Terminação 8
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 24

Sexta 4/09/20

Sorteio 71/2020

6 22 29 40 43
*4 *7
Sorteio 36/2020

ZNR 19639
Sábado 5/09/20

Sorteio 72/2020

17 20 27 43 49
+ 10

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê atenção
à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte:
1, 4, 6, 17, 22, 29
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
de mais.
Números da Sorte:
1, 6, 11, 19, 22, 30
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Pode reencontrar um amigo.
Juntos recordarão bons momentos.
Saúde: Para atenuar as olheiras
reforce o consumo soja.
Dinheiro: No trabalho evite dar
ouvidos a terceiros. Confie mais em
si.
Números da Sorte:
7, 15, 21, 27, 45, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto.
Poderá ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte:
9, 12, 24, 31, 38, 45
Leão
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Pense se é mesmo feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que a entristecem. Seja
positiva.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte:
4, 7, 12, 15, 38, 46
Virgem
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre
bem.
Saúde: Hidrate-se bebendo chá.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer
sim a tudo. Veja se consegue dar
conta de tanto trabalho.
Números da Sorte:
1, 5, 12, 16, 37, 46

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Uma discussão poderá
abalar a sua paz. Procure
entender-se com o seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água,
tome chá. O importante é que
hidrate o organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha
um projeto importante.
A estabilidade está perto.
Números da Sorte:
3, 5, 10, 24, 32, 47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maças e
amêndoas.
Dinheiro: Irá vencer provas difíceis.
Poderá até receber uma nova
propostas.
Números da Sorte:
12, 18, 23, 27, 36, 42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Capricórnio
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos,
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Peixes
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinaram.
Números da Sorte:
9, 14, 18, 23, 27, 36

Publicidade

C
m

Vieira do Minho

Tinha plantação
de canábis em casa

A GNR deteve um homem que
mantinha uma plantação de canábis
num terreno anexo à sua residência
em Rossas, Vieira do Minho.

Ponte da Barca

Homem suspeito
de atear dois fogos
detido pela PJ
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Vila Verde

Rio Vizela

Parlamento programa audições sobre as descargas

A Comissão de Ambiente da Assembleia da República aprovou a audição de várias entidades,
entre elas a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as Águas do Norte e a Câmara de Vizela,
a propósito de descargas poluentes no Rio Vizela. O presidente da comissão, José Maria Cardoso (BE), disse à agência Lusa que estas audições “assumem um caráter de urgência”, uma vez
que as descargas no rio prosseguem. “As propostas foram aprovadas e agora vamos proceder
ao agendamento. A questão de Vizela é urgente, porque ainda hoje [ontem] nos foi dado conta dessas descargas”, apontou. Há cerca de um mês, o autarca Vítor Hugo Salgado, disse que as
análises realizadas pelo município ao rio Vizela indicam que a estação de tratamento de Serzedo está a contaminar a água.

GNR deteve cidadão romeno com
mandado de detenção europeu

Um homem de 40 anos, de nacionalidade romena, foi detido na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, no âmbito de um mandado de
detenção europeu para cumprimento de pena de prisão, anunciou a
GNR. A detenção levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga,
através do Posto Territorial da Póvoa de Lanhoso, ocorreu “na segunda-feira à noite, não tendo o detido oferecido resistência”, acrescentou fonte das relações públicas da GNR de Braga.

Braga

Furtavam
no Braga Parque

No interior de um estabelecimento
comercial no Centro Comercial Braga
Parque, a PSP procedeu à detenção
de duas cidadãs, por terem passado
na caixa registadora com vários
artigos no valor de 233,50€, sem que
tivessem efetuado o pagamento.

PJ detém suspeito
de dois fogos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o
presumível autor de dois incêndios
florestais ocorridos na semana
passada em Celorico de Basto.

Braga

Detido por violência
doméstica

Um homem, de 50 anos, foi detido
por violência contra a esposa. No
local a PSP constatou que estava
alcoolizado e exaltado.

O incêndio que deflagrou ontem, em Mixões da Serra, em Vila Verde, foi dado como dominado pelas 18:41.
Depois de mais de 12 horas de combate, o incêndio que chegou a
ter duas frentes, mas que nunca representou perigo para as localidades mais próximas, acabou dominado.
Segundo a mesma fonte, quando o incêndio foi dominado estava a
ser combatido por 78 operacionais apoiados por 24 viaturas, recursos que chegaram a atingir os 112 operacionais e dois meios aéreos.

Póvoa de Lanhoso

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter ateado dois
incêndios em Ponte da Barca, que
consumiram cerca de 15 hectares
de floresta e terreno inculto.

Celorico de Basto

Fogo dominado após mais
de 12 horas de combate

Publicidade

JOSÉ SILVA

BRAGA Mais uma descarga poluente no rio Este. Ontem encontrava-se neste estado.

Amares

Concerto solidário com Toy hoje no Solar das Bouças

Para além dos artistas plásticos, a exposição ‘Da Leira para a Bouça’, que decorre até ao próximo dia 11 de Outubro no Solar das Bouças, em Amares, tem um programa associado com
uma série de espectáculos agendados. Destaque aqui para o concerto do conhecido artista
Toy, hoje, pelas 18.30 horas. Trata-se de um concerto intimista e de cariz solidário no qual as
verbas do bilhete do espectáculo vão reverter para a APCB - Associação de Paralisia Cerebral
de Braga. Durante a actuação haverá um “momento-chave”, já que o cantor vai convidar Mário Rocha a subir ao palco e pintar uma tela durante a actuação, que vai ser depois leiloada no
final, revertendo o valor para a instituição.
Este é o único evento com bilheteira, sendo que a entrada será 10 euros (5 euros revertem para a APCB, sendo a inscrição obrigatória.

