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Iniciativa é um esforço
para estimular a reflexão
e participação dos jovens
na vida em sociedade.
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Braga

Braga em patamar seguro
para continuar a desconfinar

837,457

CONCELHO registou ligeiro aumento de casos activos, mas a incidência de
novos casos mantém Braga num patamar seguro para o desconfinamento.
PANDEMIA
| Marlene Cerqueira |

O concelho de Braga registava
ontem, ao final da tarde, 88 casos activos de Covid-19, mais
oito do que no mesmo dia da semana passada. Em vigilância activa, por terem tido contacto de
risco com alguém infectado, estão agora 167 bracarenses.
Desde o início da pandemia, o
concelho regista 16.686 casos de
Covid-19, dos quais 16.398 estão recuperados.
O número de óbitos mantém-se
nos 200.
De acordo com a informação
disponibilizada pela autoridade
de saúde local ao Município de
Braga, entre sexta-feira e domingo foram confirmados 29 novos
casos: 13 na sexta-feira, quatro
no sábado e 12 no domingo.
Apesar do ligeiro aumento de
casos de infecção pelo novo coronavírus, o presidente da Câmara considera que Braga ainda
está num patamar seguro, até
porque o aumento de casos veri-
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1.ª DOSE

LISBOA
E VALE DO
TEJO

2,451,606

Ricardo Rio mantém acompanhamento permanente da situação epidemiológica

ficado está associado a um surto
que está identificado.
No mais recente relatório da
ARS-Norte o concelho, a incidência da Covid-19 em Braga
está nos 70 novos casos de infecção por 100 mil habitantes,
nos últimos 14 dias.
Face à evolução dos números,

29795
ALENTEJO

o edil considera que o processo
de desconfinamento está a decorrer de forma positiva no concelho.
O Município mantém ainda a
resposta para a população sem
abrigo, que funciona em Nogueiró, nas Irmãs Hospitaleiras
do Sagrado Coração de Jesus.
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Professores concluem

Ensino à distância agravou dificuldades
UMINHO
| Redacção/Lusa |

Um estudo da UMinho concluiu
que os professores consideram
que o ensino à distância agravou
as desigualdades entre alunos face às suas aprendizagens, tendo
sido mais penalizante para aqueles que beneficiavam de medidas de inclusão educativas.
Segundo o estudo, ontem divulgado publicamente, 80% dos
280 professores que participaram no inquérito aludiram a uma
redução efectiva ao nível das
aprendizagens, enquanto 70,3%
se manifestaram convictos de
que o ensino à distância foi mais
penalizante para os alunos que
beneficiavam de medidas de in-

clusão educativas.
O estudo revela que 91,4% dos
professores inquiridos se queixam que aumentou o seu trabalho burocrático dos professores,
ficando pelos 48,5% os que consideram que os alunos tiveram
acesso aos recursos necessários.
Em causa está o estudo nacional ‘Percepções dos professores
sobre o ensino à distância’, coordenado pela UMinho, que contou com a participação de 280
docentes. Os dados foram recolhidos em Janeiro de 2021, através de inquérito online.
Os professores concordam que
a escola tenha adquirido mais
protagonismo social (50,6%),
revelando satisfação pessoal
(44,2%) e profissional (37,9%).

Porém, discordam da adequação das medidas tomadas pelo
Ministério da Educação (43,9%)
e da ideia de que a pandemia tenha contribuído para a valorização da profissão docente
(41,1%).
No que diz respeito à contribuição ou não da pandemia para
a necessidade de serem alteradas
práticas curriculares, os professores concordam com a valorização da educação para a cidadania (79,2%), sobretudo com a
educação para a cidadania centrada em problemas que afectam
os alunos, ao nível global
(72,9%) e ao nível local (70%).
Concordam também com a necessidade de adaptar o currículo
ao contexto dos alunos (70%).

153,874,453

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 394,163 NOVOS CASOS
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591,091 6,767,388
220,671 3,454,560
407,775 1,068,417
104,819 910,488
41,191 343,111

CRÍTICOS

9,470
8,944
8,318
5,585
3,438

Portugal
Covid afastou 40% dos doentes cardiacos das consultas
Cerca de 40% dos doentes cardíacos deixaram de ir às consultas da especialidade devido à pandemia, mas após a vacinação o cenário mudou e
regista-se agora uma procura destes cuidados superior ao normal. Os dados foram avançados pela Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC),
que em Abril fez um estudo, junto de mil portugueses, para perceber o
motivo do decréscimo destes doentes nas consultas durante a pandemia.
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Moradores contestam construção
de habitação a custos controlados
PETIÇÃO com duas mil assinaturas apela à Câmara para que desista de construir 38 habitações a custos controlados em Ferreiros. Ricardo Rio lembrou que construção só avança se houver financiamento.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Em representação da “comunidade de moradores” de Ferreiros
e de Aveleda, José Silva participou ontem na reunião do executivo para apelar à Câmara Municipal que recue na intenção de
construir habitações a custos
controlados num terreno propriedade do Município localizado na Rua Edgardo Sá Malheiro,
em Ferreiros. Em alternativa,
pedem que ali seja construído algum equipamento ou um espaço
verde para usufruto da população.
José Silva deu nota de que conta já com 2000 assinaturas uma
petição que recomenda “a revogação imediata da construção
destes fogos de habitações de
cariz social na Rua Edgardo Sá
Malheiro, na zona de Mazagão”.
Referiu que a recolha de assinaturas continua e que a petição
será entregue à Câmara Municipal no final deste mês.
José Silva salientou ainda que
esta mobilização popular reflecte “o pânico e o medo instalado
nos moradores”, havendo mes-

DR

Moradores da zona pedem área de usufruto público em vez de construção de habitação para pessoas desfavorecidas

mo já situações de quem queira
vender os imóveis no local.
“Entendemos que para resolver
os problemas de 200 pessoas
não podemos criar um problema
a 2000 e, por isso, estamos seguros de que uma manifestação popular desta dimensão não será
ignorada por este executivo mu-

nicipal”, apelou José Silva, argumentando “a experiência anterior da aglomeração de pessoas socialmente fragilizadas
conduziu a realidades problemáticas que são conhecidas e quase
sempre pelos piores motivos”.
Em resposta, Ricardo Rio referiu que, juntamente com a verea-

Aprovado ontem em reunião de câmara

Criado apoio para cidadãos carenciados
no acesso a medicamentos
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Foi aprovada ontem, em reunião
de Câmara a Rede Solidária do
Medicamento, no âmbito de um
protoclo a celebrar com a Associação Dignitude.
A Rede Solidária do Medicanete trata-se de um programa social que possibilita aos cidadãos
em situação de carência económica o acesso aos medicamentos
essenciais e que lhe são prescritos por receita médica.
Cabe ao Gabinete Municipal

de Saúde do Município de Braga
a referenciação de cidadãos socialmente vulneráveis cuja situação seja enquadrável para integrar a Rede Solidária do Medicamento. A adesão é feita com total anonimato. Qualquer esclarecimento pode ser obtido junto do
Gabinete Municipal de Saúde,
por telefone ou através do email
gab.saude@cm-braga.pt
A implementação deste programa resulta de uma parceria com
a Associação Dignitude, uma
IPSS que tem como parceiros
promotores a Cáritas Portugue-

sa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Nacional das
Farmácias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.
Apesar de ter votado a favor,
a vereadora da CDU, Bárbara
Barros alertou que a Câmara tem
vindo a reforçar as competências
na área da saúde, sendo que “estas respostas deviam estar a ser
garantidas pelo SNS e pelo Ministério da Saúde”. Rio concordou com a observação, mas
realçou: “se outros não fazem,
temos de o fazer nós”.

dora Olga Pereira, já reuniu com
os promotores desta petição. O
edil Rio lembrou que o terreno
em questão tem capacidade
construtiva, que a Câmara o tentou alienar, mas sem sucesso.
Havendo necessidade de construir habitação para a população
mais desfavorecida, o local apre-

senta-se como um recurso a que
a autarquia tem de deitar mão.
Recorde-se que no âmbito da
Estratégia Local de Habitação,
que já foi aprovada, sem votos
contra, pela Câmara e pela Assembleia Municipal, está prevista a construção de 38 habitações
no referido terreno em Ferreiros.
Essa construção deverá realojar um total de 124 pessoas, a
maioria das quais daquela freguesia e freguesias limítrofes.
Ao Correio do Minho Ricardo
Rio realçou que a construção só
avançará se a autarquia obtiver
fundos para o efeito no âmbito
do programa 1.º Direito.
Garantiu ainda que a construção não se destina a realojar a
população actualmente residente
no Bairro do Picoto, uma das
mensagens que erradamente têm
circulado entre os moradores.
Recorde-se que a Câmara Municipal mantém o objectivo de
requalificar o bairro do Picoto,
logo que estejam resolvidas as
questões relacionadas com a
propriedade do terreno onde o
bairro foi construído.

lll
“Entendemos que para
resolver os problemas de
200 pessoas não podemos
criar um problema a 2000 e,
por isso, estamos seguros de
que uma manifestação
popular desta dimensão não
será ignorada por este
Executivo Municipal”, disse
José Silva.

§nota
Proposta de Sameiro Araújo

Aprovada por unanimidade criação
do Conselho Municipal do Imigrante
Foi aprovada por unanimidade a proposta, apresentada pela vice-presidente da Câmara, Sameiro Araújo, para a criação do Conselho Municipal
do Imigrante, Integração e Interculturalidade. Trata-se de um órgão de
âmbito municipal, sem personalidade jurídica, com funções de natureza
consultiva e que constitui uma plataforma de auscultação e de comunicação entre os imigrantes e o Município.
Bárbara barros, vereadora da CDU, considerou que não se justifica a participação de forças de segurança, nomeadamente PSP, GNR e Polícia Municipal, neste órgão e sugeriu ainda a integração no mesmo da ARS-Norte e
da APAV que tem um gabinete de apoio à vítima imigrante. As sugestões
para a integração destas duas entidades foram acolhidas pela autora da
proposta. Já Artur Feio, do PS, saudou a criação deste Conselho Municipal
e apelou a que o mesmo seja o mais inclusivo possível, incluindo todas as
associações e representações de imigrantes do concelho. Sugeriu ainda a
inclusão da Universidade do Minho e do Hospital de Braga neste órgão.
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Área arqueológica

Unanimidade
para projecto
de musealização
das Carvalheiras
O projecto de execução para
a musealização da área arqueológica das Carvalheiras,
elaborado por uma equipa de
arqueólogos e arquitectos espanhóis, foi aprovado ontem
por unanimidade. Dado este
passo, pode ser lançado o respectivo concurso público, cujo
preço-base deverá ascender a
2,7 milhões de euros e com
prazo de execução de 18 meses. Objectivo é arrancar com
os trabalhos ainda no Verão.
Na reunião de câmara, o vereador Miguel Bandeira referiu que esta trata-se de “uma
aspiração que já vem desde os
anos 80 do séc. XX, quando
foram postos à luz do dia os
vestígios arqueológicos, testemunhos únicos do património
arqueológico romano da Península Ibérica”. Realçou ainda que a cidade “passará a dispor de uma ampla área patrimonial musealizada e aberta
ao público, que constituirá um
equipamento de grande valor
histórico e cultural”.
O vereador Artur Feio, do
PS, elogiou o projecto apresentado, embora tenha criticado a sua contratação externa
por considerar que a autarquia
tem técnicos competentes para
o efectuar. Alertou ainda que o
valor apontado para a obra,
que lhe parece “ser manifestamente insuficiente”.
Já a vereadora da CDU, Bárbara Barros, saudou igualmente o projecto, realçando que o
mesmo deve ser implementado “com alguma urgência”,
para “evitar o desgaste daquelas ruínas”.

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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Problemas na EB 1/JI de Aveleda
vão ser resolvidos com empreitada
PARA resolver os problemas que afectam a EB1/JI de Aveleda, a Câmara vai lançar uma empreitada ,
depois de ter constatado que não consegue resolver a situação com recursos próprios.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga admitiu ontem que não é possível resolver com meios próprios do Município os problemas que afectam a EB 1/JI de
Aveleda, pelo vai ser lançada
uma empreitada para, ainda durante o Verão, resolver as situações que nos últimos dias têm sido denunciadas pela Associação
de Pais.
Ricardo Rio referiu que o projecto para a empreitada “está já
em elaboração”, estando prevista para ontem à tarde uma visita
dos técnicos da Divisão de
Obras ao estabelecimento de ensino.
As obras devem decorrer durante período não lectivo, portanto ainda nas férias de Verão.
O tema foi levado ontem a reunião de Câmara pelas vereadoras
Liliana Pereira, do PS, e Bárbara
Seco, da CDU, a quem a Associação de Pais recorreu para denunciar as queixas existentes.
De acordo com as vereadoras,
as queixas prendem-se essencialmente com três situações: a
degradação avançada do parque
infantil da EB1; o intenso calor
que, sobretudo na Primavera e
Verão, se faz sentir nas salas de
aula que obriga mesmo à utilização dos corredores para dar aulas; e os problemas de humidade
e infiltrações no edifício do Jardim de Infância, onde inclusive

DR

Rio diz que escola tem erros de concepção muito difíceis de corrigir sem haver nova construção

lll
Rio aproveitou para
esclarecer que não foi
impedida qualquer visita de
partidos políticos à escola,
pois nunca foi pedida
autorização à autarquia
para realizar visitas ao local.
já caiu um bocado de tecto.
Liliana Pereira especificou que
as enormes janelas das salas de
aula têm cortinas de ‘blackouts’,
mas que “não tapam suficientemente a exposição solar, nem
previnem a entrada de calor”.
Além de que as janelas contam
apenas com uma abertura no topo, de cerca de 30 centímetros,

“mas para abrir as janelas e fazer
circular o ar, as cortinas têm de
estar abertas e portanto entra luz
solar”.
Na resposta, Ricardo Rio realçou que o equipamento sobre de
“problemas infra-estruturais de
raiz”, como a exposição solar,
“muito difíceis de corrigir”. Referiu mesmo que os erros de
concepção de obra “são quase
impossíveis de corrigir sem haver uma nova construção”.
Anunciada a empreitada, a vereadora da CDU questionou “se,
enquanto a questão não é solucionada, não é possível colocar
dois ou três aparelhos de ar condicionado portáteis para mitigar
o calor nas salas de aula”. Em
resposta, a vereadora Lídia Dias

explicou que essa solução tem
sido recusada às escolas “por
questões de saúde”, mas referiu
que a autarquia está a estudar
formas de atenuar o impacto do
calor, nomeadamente através da
colocação de uma película especial nas janelas que permita reter
a entrada do sol e manter as janelas abertas para circulação do
ar.
Relativamente ao parque infantil degradado, Ricardo Rio explicou que foi decidido atribuir à
Junta de Freguesia de Celeirós,
Aveleda e Vimieiro um subsídio
para que seja instalado um novo
parque infantil no local. O apoio
deve ser aprovado na próxima
reunião de Câmara a 17 de
Maio.
Publicidade
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Jovens desafiados a derrubar
fronteiras da inclusão social
FESTIVAL POLÍTICA decorre de 6 a 8 deste mês no Centro de Juventude de Braga e tem como tema
‘Sem Fronteiras - Sem Barreiras - Sem Limites’. Evento inclui actividades presenciais e online.
JUVENTUDE
| Miguel Viana |

Centenas de jovens foram desafiados a participar, entre quinta-feira e sábado, na terceira edição do Festival Política ‘Sem
Fronteiras - Sem Barreiras - Sem
Limites’. O encontro visa pôr os
jovens a debaterem os efeitos
das fronteiras físicas e mentais.
“Começamos a pensar nas questões das migrações, dos refugiados, naquilo que divide as pessoas e até nas fronteiras que
existem nas nossas cidades e que
temos de derrubar”, indicou Rui
Marques, da organização do
Festival Política.
O evento conta com o apoio da
Câmara Municipal de Braga. O
autarca bracarense Ricardo Rio
destacou que a iniciativa “é muito positiva. É um esforço para
estimular a reflexão sobre temas
muito importantes da nossa vida
em sociedade e para estimular a
participação dos jovens nesses
mesmos debates, através do contacto com responsáveis políticos, quer através do acesso à
cultura. É um formato no qual
nos revemos”, Ricardo Rio
acrescentou ainda que Braga revê-se no tema do encontro (as
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Apresentação do Festival Política contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio

fronteiras) e lembrou a acção desempenhada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e da delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portuguesa para “transformar Braga
numa cidade cada vez mais acolhedora.”
Rolando Silva, do IPDJ, frisou
que o festival é “um laboratório

§política
Na área envolvente da Universidade do Minho

CDU exige mais segurança
para peões e automobilistas
A CDU reclamou da Câmara Municipal de Braga “uma acção atempada e
adequada para que a circulação de peões e utilizadores das vias” existentes nas imediações da Universidade do Minho em Gualtar.
A zona está a ser alvo de intervenção no âmbito da empreitada de ‘Inserção da rede pedonal e ciclável no centro urbano de Braga’, mas a CDU considera que “a situação verificada nas imediações do campus de Gualtar da
Universidade do Minho configura um estado de perigosidade inaceitável”. Em causa está a ausência de sinalização e a falta de pintura das vias
e de passadeiras, “numa zona de elevada pressão automóvel, pela qual
circulam milhares de viaturas, onde circulam milhares de transeuntes,
muitos dos quais jovens estudantes”, refere a CDU. Bárbara Barros, vereadora e candidata da CDU à Câmara Municipal de Braga, lembra que "a zona envolvente à Universidade do Minho é muito movimentada e, portanto, carece de cuidados redobrados".

de cidadania que envolve os jovens na temática que tem a ver
com as fronteiras ideológicas, físicas, direitos e deveres dos povos e a cidadania”. O festival começa na quinta-feira às 18.30
horas, com a passagem do filme
‘Colectiv - Um Caso de Corrupção’. À noite (21.15 horas) decorre o espectáculo Fronteiras.

Sexta-feira, o destaque vai para
a ‘cara-a-cara com os eurodeputados’ (online) a partir das 17
horas. Hora e meia depois contam-se Histórias de Fronteiras
em Braga e estreia-se o documentário ‘Braga, Uma Porta
Aberta?’. Segue-se o espectáculo ‘Não Cries Esperanças, Ismo’. “O espectáculo gira em

volta das fronteiras ideológicas”
e “apela à imaginação”, destacou Joshua Swift, um dos responsáveis do espectáculo. O dia
encerra com um espectáculo de
humor de Carlos Pereira.
No último dia (sábado) o destaque vai para o documentário
‘Revolução Cigana’. A película
centra-se no Programa ‘Geração
Tecla’, da Cruz Vermelha de
Braga. O presidente da delegação, Armando Osório lembrou
que “no ano passado foram mais
de cinco mil jovens e crianças
que foram apoiadas” pela instituição. O programa inclui ainda
um workshop de cartazes (10.30
horas), um seminário sobre memória e passado (11 horas), um
workshop de escrita criativa (16
horas) e outro sobre eleições e a
pandemia (18.30 horas). O dia
encerra com uma conversa online sobre o Reino Suevo (19 horas).
Ao longo dos três dias serão
passados, via online, seis filmes
dedicados aos problemas dos europeus. “Eu destacava três filmes: ‘Encara Hi Ha Algú Al
Bosc’, que é sobre a violência
sexual durante a Guerra dos Balcãs. O ‘My Country So Beautiful’ é sobre a ascenção da extrema direita na Polónia e o documentário dedicado à Resistência Democrática na Bielorrúsia
(Aufbruch In Belarus)”, referiu
Rui Marques, da organização do
Festival Política. Todas as sessões serão acompanhadas de tradução simultânea para a linguagem gestual. Na edição do ano
passado, que contou com eventos presenciais e online marcaram presença cerca de nove mil
pessoas.

De acordo com a Lei de Bases do Património Cultural Português

CDU recomenda à Câmara Municipal
a valorização do centro histórico
CDU
| Redacção |

A CDU recomendou, através da
Assembleia Municipal de Braga,
que a autarquia bracarense promova, junto da Direcção-Geral
do Património Cultural, a abertura do Procedimento Administrativo de Classificação do Centro Histórico de Braga, ao abrigo
da Lei de Bases do Património
Cultural Português.
A CDU considera que a classi-

ficação permite a valorização do
centro histórico e a destruição
do mesmo. “Na verdade, a tendente destruição do centro histórico que queríamos ter sido encerrada com o dealbar do século
XXI parece hoje mais ameaçada
e nem o PDM (Plano Director
Municipal) parece conseguir
proteger. Efectivamente, não nos
podemos esquecer dos regimes
excepcionais ao PDM recentemente autorizados por esta Assembleia relacionados com os

edifícios sitos no Largo Paulo
Orósio ou na Avenida Central,
junto ao Recolhimento das Convertidas”, lembra a CDU. A coligação refere qua há zonas sem
enquadramento legal no que diz
respeito à protecção do património, como é o caso do Largo
Paulo Orósio, do início da Rua
do Alcaide, da Rua Jerónimo Pimentel e do quarteirão formado
pela Rua Eça de Queirós e Praça
Conde de Agrolongo (Campo da
Vinha).
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Colinatrum
Forum apoia
actividades
do Altice
ESPAÇO disponibiliza um vasto leque de produtos
aos clientes, desde gelados à cafetaria, passando
pelos snacks e refeições ligeiras.

DR

Inauguração do Colinatrum Forum contou com uma performance de dança

ALTICE FORUM BRAGA
| Miguel Viana |

Apoiar as actividades do Altice
Fórum Braga é a grande missão
do Colinatrum Forum, o espaço
de cafetaria situado à entrada do
edifício, e que ontem foi inaugurado pelo presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, e pelo administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva. O espaço de cafetaria permite chamar mais pessoas ao Altice
Forum, explicou o autarca bracarense. “É um espaço naturalmente atractivo para quem aqui
possa explorar este café/bar. É
um espaço que por si só é muito
importante para apoiar todas as
realizações que aqui têm lugar
no Forum. Sempre que temos
congressos, conferências e espectáculos há todo este serviço
de apoio. O que conseguimos

com esta solução foi termos um
pólo de atracção por si só”, disse
Ricardo Rio.
Carlos Silva, administrador
executivo da InvestBraga, destacou que a concessão do espaço
resultou de um concurso “lançado à cidade e ao país. É um espaço que mais do que auxiliar o Altice Forum Braga, fica aberto à
cidade”.
O responsável pelo Colinatrum
Forum. Albino Fernandes, explicou que o público tem à disposição um vasto leque de produtos.
“Temos gelataria, cafetaria, serviço de bar, refeições rápidas e
snacks com uma ementa variada”, disse Albino Fernandes. O
espaço não dispõem do serviço
de almoços e jantares por já
existir um restaurante no Altice
Fórum Braga. O empresário é
responsável por dois bares existentes nos pisos 0 e 1.

§Altice Forum
Amanhã, a partir das 19.30 horas

Cantautora Bárbara Tinoco apresenta
êxitos musicais como ‘Sei Lá’ e ‘Cidade’
A cantautora Bárbara Tinoco actua amanhã à tarde, a partir das 19.30 horas, no Grande Auditório do Altice Forum Braga. Em destaque vão estar
algumas das canções mais conhecidas da artista como ‘Sei Lá’, ‘Antes Dela
Dizer que Sim’ ou ‘Cidade’.
O concerto decorre no âmbito do programa de resonsabilidade social Missão Continente. O espectáculo dispensa a realização de testes prévios à
Covid-19 e respeita as normas da Direcção-Geral de Saúde, nomeadamente no que se refere ao distanciamento social. Bárbara Tinoco lançou
em Abril um álbum com a colaboração de músicos como António Zambujo, Bárbara Bandeira, Carlão e Carolina Deslandes.
A cantora tornou-se conhecida do grande público depois de ter participado nas provas cegas do programa televisivo ‘The Voice’, da RTP1.
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Encontros da Imagem com novo dinamismo
ASSOCIAÇÃO Cultural - Encontros da Imagem tem novos órgãos sociais. Equipa, liderada por Carlos Fontes, vai continuar e alargar âmbito das actividades até agora desenvolvidas, mas também promover novas acções em particular na área das media artes.
ENCONTROS DA IMAGEM
| Marlene Cerqueira |

Carlos Fontes, director artístico
dos Encontros da Imagem, é o
novo presidente da Direcção da
Associação Cultural - Encontros
da Imagem. Os órgãos sociais
para o triénio 2021/2024 foram
eleitos e empossados na passada
sexta-feira, contando com sangue novo que vai imprimir uma
nova dinâmica a um dos projectos culturais mais impactantes
do país na área da fotografia e
das artes visuais.
Os próximos anos apresentam-se desafiantes, num contexto
novo marcado pela situação pandémica que afecta o mundo. Os
novos órgãos sociais pretendem
dar continuidade às actividades
até agora desenvolvidas e, dentro do possível, não só alargar o
âmbito das mesmas, como principalmente, promover novas acções em particular na área das
media artes.
A acção será marcada não só
pela realização dos Encontros da
Imagem — evento que tem já
garantido financiamento do Ministério da Cultura até 2022 —
mas também pela inauguração,
prevista para este ano, da Galeria da Estação Encontros da
Imagem e pela organização de
todo o acervo do festival.
Estes desafios estão elencados
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Festival Encontros da Imagem é o projecto de maior visibilidade desta associação

no programa de acção dos novos
órgãos sociais, que se alicerça
em quatro eixos fundamentais,
como explica Carlos Fontes ao
‘Correio do Minho’.
Num primeiro eixo é assumido
o objectivo de “contribuir para o
conhecimento e divulgação mais
alargada da fotografia e media
artes” o que vai ser concretizado
“através de exposições individuais e colectivas, das diversas
abordagens e correntes estéticas,
de autores nacionais e estrangeiros, cuja expressão maior será
através dos Encontros da Imagem – Festival Internacional de
Fotografia e Artes Visuais”.

Num segundo eixo, a inauguração da Galeria da Estação Encontros da Imagem, no antigo
edifício da Estação da CP, vai
também proporcionar condições
não só para a realização regular
de exposições ao longo do ano,
mas também, o desenvolvimento de outras actividades, nomeadamente a projecção de imagens
fotográficas e videográficas, debates temáticos e conferências.
Num terceiro eixo, é assumido
o objectivo de “dedicar uma
maior importância ao acervo fotográfico dos Encontros da Imagem, que constitui o mais importante património da associação”.

Neste eixo de acção está incluído o projecto ‘Memórias da Cidade de Braga’, um espólio que
contribuirá para a criação de
“uma memória colectiva”, não
só da cidade de Braga, como do
processo e evolução da Fotografia desde os anos 80. “Assim, a
Associação deverá promover
também Residências Artísticas,
de onde resultarão trabalhos fotográficos ricos e importantes no
registo da cidade de Braga, a
ideia fundamental, como o próprio nome do projecto indica”,
aponta o programa de acção.
Os novos órgãos sociais assumem ainda a missão de melhorar
as relações institucionais, num
quarto eixo de acção, procurando reforçar e alargar as parcerias
locais, regionais, nacionais e internacionais. Assim como promover novas parcerias e colaborações.
Com Carlos Fontes, na Direcção estão agora Tiago Dias dos
Santos e Carla Bacelar Ferreira,
como vice-presidentes.
A Mesa da Assembleia Geral é
presidida por José Luís Dias;
Simone Rosário Aral de Almeida é vice-presidente e Patrícia
Maria Ferras Barbosa a secretária. O Conselho Fiscal é constituído por Manuel da Cunha Santos, presidente, e por Ana
Patrícia Martins Gomes e Noora
Marja Manty, vogais.

§agenda
Será a 31.ª edição
Festival Internacional
de 17 de Setembro
a 31 de Outubro
A 31ª edição do Festival Encontros da Imagem vai realizar-se
entre 17 de Setembro e 31 de
Outubro. Tendo como tema ‘Génesis 2:1’, será a continuação do
ano de 2020, mas com um maior
enfoque nas questões sociais,
políticas e direitos humanos.
Para além das exposições de fotografia e media artes – que serão cerca de 40, individuais e colectivas, os Encontros
desenvolverão um conjunto muito diverso de outras actividades
como exposição, residências artísticas, conferências, leitura crítica de portefólios, entre outras.
Destaca-se ainda o lançamento
de três prémios internacionais:
dois de fotografia.
A exemplo dos últimos três anos,
o núcleo principal de exposições
terá lugar em Braga, com cerca
de 30 exposições, com alargamento ainda às cidades de Barcelos, Guimarães e Porto, com
10/12 exposições. Em Braga irá
ser utilizado um novo espaço, o
renovado Mercado Municipal, a
denominada ‘Praça’.

Publicidade

§agenda
São João de Braga
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Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

Cascatas de São João estão
de regresso ao BragaParque
A Associação de Festas de São João de Braga (AFSJB)
anunciou que estão de volta as cascatas sanjoaninas à
maior festa popular do país.
O desafio está lançado às associações do concelho, que
devem apresentar trabalhos em formato de cascata, que
conjuguem a tradição do São João de Braga com a modernidade das festividades.
As associações, que têm aderido em grande número à iniciativa, terão até dia 7 de Junho para se apresentarem a
concurso, sendo as cascatas sanjoaninas inauguradas no
primeiro dia das sanjoaninas, 18 de Junho. Este ano, a
AFSJB distinguirá as cinco melhores cascatas ao invés das
três habituais.
Citado em comunicado, o presidente da AFSJB, Firmino

Marques, realça que “este regresso é importante, uma vez
que o concurso das cascatas sanjoaninas é um dos pilares
para garantir o envolvimento da comunidade bracarense
nas festas, sendo a proximidade às freguesias e às associações o segredo para o êxito dos trabalhos apresentados”.
Repetindo a fórmula de sucesso dos últimos anos, as cascatas de São João voltam ao BragaParque, que volta a
juntar-se às mais antigas sanjoaninas de Portugal para a
defesa e preservação das tradições.
As cascatas serão avaliadas durante a inauguração, por
um júri que congrega a empresa gestora do centro comercial e patrocinador, um elemento convidado do meio
associativo bracarense, a AFSJB, a Câmara de Braga e a
Entidade do Turismo Porto e Norte.
A concurso estão cinco prémios monetários, a ser entregues às cinco melhores cascatas da edição 2021 do São
João de Braga.
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Museu dos Biscainhos exibe obras de Mario Louro
A PARTIR DE QUINTA-FEIRA, vai estar patente ao público a exposição Mario Louro Art Works 2020/21. Mostra reflecte
o primeiro ano de trabalho do artista bracarense. Pinturas contemporâneas têm a profundidade do pensamento infantil.
EXPOSIÇÃO
| Joana Russo Belo |

Singular e inovadora. Num ambiente carregado de história, o
Museu dos Biscainhos vai acolher a exposição de Mario Louro
Art Works 2020/21, uma mostra
que marca e reflecte o primeiro
ano de trabalho do artista bracarense e propõe um percurso itinerante onde as pinturas contemporâneas estão enquadradas
por justaposição nos espaços do
Palácio Barroco do século XVII.
Trata-se da primeira exibição
física de, praticamente, todos os
trabalhos de pintura acrílica sobre
tela ou papel, executados entre
Março 2020 e Março de 2021,
do artista emergente, que iniciou
o percurso artístico há um ano,

+ destaque
Exposição vai estar patente,
no Museu dos Biscainhos,
a partir desta quinta-feira,
dia 6, e até dia 14.
em plena pandemia.
História, cor, abstracção, figuração, cenários, contraste, confrontação, polémica, controvérsia, mistura, sintonia e dissonância são sinónimos de uma exibição que pretende enaltecer o museu e as pinturas contemporâneas expostas, que se tornam
“autónomas e integram-se nos
vários espaços da antiga habitação por contraposição estética,

reforçando o carácter patrimonial e histórico do local”, realça.
“As minhas pinturas têm a profundidade do pensamento infantil, dos caracteres, símbolos, cores e imagens que todos podem
entender, num ambiente de positividade, contentamento e humor e no contexto de um mundo
de extrema superficialidade. As
figuras apresentadas são uma
criação pessoal, com um sentido
genuíno e original, que reflectem o dilema abstrato/real ou
surreal”, explica Mario Louro.
Autodidacta, com formação de
desenho no âmbito do curso de
arquitectura, Mario Louro diz
ser “um observador assíduo de
arte contemporânea” e apresenta
como trunfos “a experiência
acumulada na escola da vida”.
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Pinturas têm a profundidade do pensamento infantil, símbolos, cores e imagens
Publicidade

Apartamento T2, em Ferreiros - Braga

Ref. 6144 | 164.000 €

Construção 2014, Garagem Individual, Painéis Solares,
Brisas Solares, Cozinha Equipada. Magnifico!
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“Queremos que a dimensão social esteja
na espinha dorsal da recuperação”
MINISTRA do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e os eurodeputados José Manuel Fernandes, Sandra Pereira
e Maria Leitão Marques falaram sobre o futuro do trabalho a poucos dias da Cimeira Social que reúne os estados-membros.
PARLAMENTO EUROPEU
| Paula Maia |

A poucos dias da Cimeira Social, no Porto, organizada pela
Presidência Portuguesa do Conselho da UE, o Parlamento Europeu organizou, ontem, um webinar sobre ‘O Futuro do Trabalho’ que contou com a participação dos eurodeputados Sandra
Pereira (PCP, GUE/NGL), Maria-Manuel Leitão-Marques (PS,
S&D) e José Manuel Fernandes
(PPE, PSD), e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Interpelada sobre as expectativas sobre os passos concretos
que podemos esperar desta cimeira, a ministra do Trabalho
diz que a mesma resulta de um
compromisso que quer os estados-membro, quer a sociedade
civil assumiram em aderir às
metas sociais que se pretendem
estabelecer para 2030. De acordo com Ana Mendes Godinho,
esta seria também uma garantia
para que se proceda, através da
monitorização dos semestres europeus, à delineação de indicadores sociais “que sejam os nossos objectivos relativamente a
dimensões concretas europeias mas que tenham decomposição
em cada um dos estados-membros”, nomeadamente no que diz

DR

Eurodeputados e ministra do trabalho participaram num webinar sobre ‘O Futuro do Trabalho’

respeito ao emprego, às qualificações e ao combate à pobreza.
“A preocupação que temos é
responder ao momento que vivemos através de um grande investimento do ponto de vista da dimensão social, que é a ‘cola’ que
nos une na Europa, e que seja a
base da recuperação tecnológico, digital e ambiental”, refere a
ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, acrescentando
que é importante ter metas quantitativas que permitem uma mo-

nitorização nestes campos de
forma a canalizar os recursos financeiros para aqueles que devem ser os objectivos do ponto
de vista social. “O objectivo da
cimeira é termos um compromisso assumido por todos nestas
várias dimensões”, prossegue
Ana Mendes Godinho.
O eurodeputado José Manuel
Fernandes diz que as competências em matéria de Educação,
Emprego, Segurança Social e
Combate à Pobreza são nacio-

nais. “É positivo que se procurem compromissos vinculativas, mas cada estado-membro
deve fazer a sua parte”, diz o eurodeputado, considerando que
não há desenvolvimento económico se “não houver uma forte
acção social”.
“Não faltam proclamações e
compromissos dos governos,
mas eles não são vinculativos”,
assume José Manuel Fernandes,
confessando esperar “ambição”
para cada estado-membro “fazer

aquilo que não faz”, dando o
exemplo de Portugal que tem de
realizar reformas estruturais ao
nível, por exemplo, do aumento
dos salários, da redução dos impostos nas empresas, sobretudo,
nas PME’s; no reforço das competências digitais. “Temos objectivos que nós próprios deveríamos fixar”, diz.
A eurodeputada Sandra Pereira
mostrou não ter “expectativas
elevadas” em relação a esta cimeira”.
“Não somos fãs daquilo que é
o pilar europeu dos direitos sociais que nivela por baixo os direitos laborais”, diz a eurodeputada, acrescentando que o plano
de acção que foi delineado tem
áreas “nas quais não nos revemos”, apontando como exemplo
a directiva da transparência salarial que “nunca passou do papel”.
Com uma visão mais optimista, a eurodeputada Maria LeitãoMarques diz que com esta crise
“fizemos a prova do estado social em toda a UE que obrigou a
reinventarmo-nos todos os dias”, mas que também colocou à
vista várias debilidades, como a
disigualdade entre géneros a nível salarial e em matéria de
equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, assunto
que esta cimeira também tratará.

“Só concebemos o teletrabalho
numa situação de excepcionalidade,
como foi o caso da pandemia. E aí
foi uma forma de explorar ainda
mais os trabalhadores. As nossas
casas passaram a ser o nosso local de
trabalho com uma disponibilidade
permanente.”

lll
“São vários os desafios que nos obriga a um resposta conjunta. O primeiro é o automação e o desaparecimento de profissões por efeito, por
exemplo, em matéria de transição
climática. O segundo é o das mudanças nas formas de prestação de trabalho. O terceiro, e dos mais fundamentais, é a mudança de competências,
derivado da transição digital e das
competências digitais. O quarto é o
que é o resulta da democracia da
própria UE.”

lll
“A nossa grande prioridade nos
últimos anos tem sido a valorização
dos salários e, concretamente, do
salário mínimo. Tivemos, desde 2015,
um aumento de cerca de 31 % e
mantemos o nosso compromisso de
colocar o salário minímo em 750
euros em 2023. Neste momento não
há nenhum valor em cima da mesa
porque ele resultará da discussão e
diálogo em sede de concertação
social, com os parceiros sociais.”

Sandra Pereira

Maria Leitão Marques

Maria Mendes Godinho

lll
“Há uma série de políticas que têm
de ser conjugadas. Não nos faltam
recursos. Temos disponíveis até 2027
23 ME por dia a UE para apostar nas
competências, para ajudar na
inclusão e para o emprego jovem
porque quando há dificuldades é ele
que é mais sacrificado, tendo mais do
dobro do valor das outras gerações.
Temos de falar de convergência, mas
depois temos de falar de coesão
territorial, económica e social.”

lll
“Há toda uma série de políticas neoliberais que nos são impostas pela
União Europeia que não batem certo
com esta proclamação de princípios.”

José Manuel Fernandes
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Alunos de Esposende recebem prémios
COMITIVA de coordenadores de várias freguesias do concelho visitou as obras da praia fluvial da Ponte do Bico, em Palmeira, e a
ecovia. Carlos Vaz, líder do Aliança, realça mudança de mentalidade na gestão do território e sustentabilidade ambiental.
ESPOSENDE
| Redacção |

O Centro de Educação Ambiental de Esposende foi palco da entrega dos prémios aos alunos
vencedores do I Concurso de
Desenho Infantil da Fundação
MOA, em Esposende, promovido pela Fundação MOA de Portugal, com a colaboração da Saúde Escolar da UCC ConVidaSaúde/ACES Cávado III Barcelos/Esposende e o apoio do Município de Esposende e da Esposende Ambiente
O certame teve como principal
propósito contribuir para a promoção da Educação Artística,
um dos pilares de trabalho do
Departamento de Arte e Cultura
da Fundação MOA. Este concurso integrou o Plano de Activida-

des do Programa de Educação
para a Sustentabilidade 2019/20
da Esposende Ambiente, contudo, devido a sucessivos adiamentos decorrentes da pandemia, apenas agora foi possível
concluir o projecto, com a entrega dos prémios e a exposição
dos trabalhos vencedores.
Estiveram a concurso 83 obras
de alunos que, no último ano
lectivo, frequentaram o 4.º ano
de escolaridade, nomeadamente
do Centro Escolar de Fão e das
Escolas Básicas de Góios, do
Facho, de Apúlia e de Curvos.
Além dos três primeiros prémios, o júri atribuiu também sete
menções honrosas, sendo que os
vencedores receberam, respectivamente, um cheque-oferta no
valor de 75, 50 e 30 euros, e todos os alunos distinguidos foram
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Esposende entregou os prémios do I Concurso de Desenho Infantil da Fundação MOA

agraciados com prémios de participação. Assim, com o tema ‘O
meu mundo’, Clara Carvalho, da
EB de Góios, foi a grande ven-

cedora. Em segundo lugar ficou
Leonor Leite, do Centro Escolar
de Fão, com o trabalho ‘As minhas amigas’, e a terceira classi-

ficada foi Inês de Jesus Regada,
da EB do Facho, com o tema ‘O
que existe no coração de todos
nós’. Quanto às menções honrosas, os alunos distinguidos foram Maria Carvalho, da EB de
Apúlia, Hugo Santos, da EB do
Facho, Martim Costa, da EB de
Góios, Íris Leonor Oliveira, da
EB de Apúlia, João Ferreira, da
EB de Góios, Sofia Alexandra
Nunes, da EB de Curvos, e Lara
Pacheco, da EB do Facho.
A entrega dos prémios esteve a
cargo de Tatsuya Kanda, da Fundação MOA Portugal, Alexandra
Roeger, vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende,
Paulo Marques, Presidente do
Conselho de Administração da
Espo- sende Ambiente, e Manuela Sá, enfermeira da UCC
ConVida Saúde.
Publicidade

§Terras de Bouro
Vereadora da Educação participou na sessão

Reunião final de planeamento da
Rede de Oferta Formativa do Cávado
O Município de Terras de Bouro marcou presença na reunião final de planeamento e concertação da Rede de Oferta Formativa 2021/2022, com a participação da CIM Cávado, ANQEP, DGEST-DSRN, municípios, agrupamentos de
Escola e Escolas Profissionais com ensino profissional na NUT III Cávado, tendo sido representado pela vereadora da Educação, Ana Genoveva Araújo.
Esta reunião - que se realizou por videoconferência - focou-se, essencialmente, na apresentação e análise da proposta de concertação da rede de
oferta formativa dos Cursos Profissionais (CP) e Cursos de Educação e Formação (CEF) para o ano lectivo 2021/2022, tendo ainda sido debatidos outros assuntos neste âmbito.
A autarquia de Terras de Bouro “dá assim seguimento, de forma participativa e empenhada, ao desenvolvimento de iniciativas que cativem e fomentem nos jovens a sua capacidade de aprendizagem, colocando-lhes ao dispor ofertas formativas abrangentes e motivadoras”.

§Vila Verde
Questionário
JSD do Vade quer ouvir
os vilaverdenses
Em ano de eleições autárquicas,
a JSD do Vade quer ouvir a opinião
dos residentes no concelho de Vila
Verde, lançando uma nova iniciativa com um questionário sobre que
medidas os vilaverdenses gostariam de ver implementadas no próximo mandato autárquico.
A JSD do Vade quer assim auscultar
a população vilaverdense “para ter
um conhecimento mais aprofundado dos anseios e obras desejadas
pelos munícipes nas diversas localidades do concelho”.
Através das respostas que do questionário será elaborado um documento para ser entregue à candidata à Câmara Municipal de Vila Verde
pelo PSD Vila Verde, Júlia Fernandes, onde serão expostas as medidas suscitadas pelos vilaverdenses
a serem aplicadas pelo município
nos próximos quatro anos. Será
também entregue ao presidente da
Junta da U.F do Vade, Carlos Cação,
um documento sobre obras que a
população da zona do Vade quer
ver realizadas durante o próximo
mandato autárquico.
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Miguel Araújo e Zé Amaro animam Antoninas
FESTAS ANTONINAS decorrem, de 4 a 13 de Junho, com programa reduzido e adaptado às exigências actuais. Durante os dez
dias de festa, haverá mais de uma dezena de concertos, no Parque da Devesa. Miguel Araújo e Zé Amaro são cabeças-de-cartaz.
FAMALICÃO
Depois de um ano de paragem
motivado pela pandemia, as Antoninas estão de regresso, ainda
que com um programa reduzido
e adaptado às circunstâncias actuais da Covid-19. De 4 a 13 de
Junho, as centenárias festas prometem pôr os famalicenses a celebrar, mas a autarquia lembra
que o programa está sujeito
à evolução da situação epidemiológica no concelho e às
orientações impostas pela Direcção-Geral da Saúde.
Durante os dez dias de festa,
haverá mais de uma dezena de
concertos, no Parque da Devesa,
mais concretamente no palco do
‘Anima-te’, programa de animação sociocultural lançado, em
2020, pela câmara municipal para promover o regresso dos famalicenses à vida social e que
volta a realizar-se agora em
2021, entre Junho a Agosto. O
recinto tem uma área limitada e
assistência condicionada às condições impostas pela DGS.
Da programação, destaque para os concertos dos cabeças-decartaz Miguel Araújo, no dia 4
de Junho, e Zé Amaro, no dia 11.
Programa conta ainda com a
música dos Cotovia Arisca e

§Vieira Minho
Abertas inscrições
Provas de acesso
ao ensino de música
Já se encontram abertas as inscrições para as provas de acesso à frequência do Conservatório de Música
de Guimarães - Pólo de Vieira do
Minho para os alunos que, no próximo ano lectivo, irão frequentar o
5.º ano de escolaridade e queiram
ingressar no ensino articulado para
a aprendizagem da música.
A câmara municipal informa que as
inscrições podem ser feitas até ao
próximo dia 15 de Maio. Os interessados deverão preencher o formulário disponível na página da Sociedade Musical de Guimarães
- www.smguimaraes.pt. As provas
decorrem de 22 a 29 de Maio.

§Famalicão

+ programa

| Joana Russo Belo |

4/06: Miguel Araújo
5/06: Cotovia Arisca
e Banda Myllenium
6/06: Pedra D’ Água e
Banda de Música
de Riba D’ Ave
10/06: folclore famalicense e Associação de
Tocadores e Cantadores
ao Desaﬁo Famalicense
11/06: Zé Amaro
12/06: Maria do Sameiro
e Banda Fammashow
13/06: Folc D’ Ave e Banda
de Música de Famalicão

DR

Investimento de 2 milhões
Loja do Cidadão
concluída em Julho

Zé Amaro é cabeça-de-cartaz das Festas Antoninas, com concerto no dia 11 de Junho

da Banda Myllenium, no dia 5,
dos Pedra D’Agua e da Banda
de Música de Riba D’Ave, no
dia 6, e do folclore famalicense e
da Associação de Tocadores e
Cantadores ao Desafio Famalicense, no dia 10. Dia 12 é a vez
da voz de Maria do Sameiro e
da Banda Fammashow e a fechar, no dia 13, os concertos
dos Folc D’Ave e da Banda de
Música de Famalicão.
Todos os espectáculos são de
entrada gratuita, sendo obrigató-

rio o levantamento de ingresso.
Junto ao recinto do Anima-te,
vai ser instalada uma zona de
alimentação, que apenas funcionará ao postigo, sem esplanada,
enquanto a habitual zona de divertimentos será no Lago Discount, em Ribeirão.
O desfile das Marchas Antoninas pelas ruas da cidade foi anulado, mas vai ser relembrado
através de uma exposição, no
Parque da Devesa, que irá reunir
alguns dos arcos que abrilhanta-

ram as últimas edições. O programa conta ainda com uma
mostra sobre as Cascatas a Santo
António, na Praça 9 de Abril, e
uma exposição intitulada ‘Festas
Antoninas. Entre o Sagrado e o
Profano’, patente no Museu Bernardino Machado e nas ruas e
praças da cidade. No dia 13 de
Junho, às 17 horas, está agendada a missa em honra de Santo
António, celebração que marca o
feriado e que terá transmissão
via Facebook do município.

A Loja do Cidadão de Vila Nova de
Famalicão vai estar pronta até ao final de Julho e vai ser uma das
maiores do país, reunindo as duas
conservatórias dispersas pela cidade (Registo Civil, Registo Predial,
Comercial e Automóvel), os dois
serviços de finanças do concelho,
a delegação local da Segurança Social e um Espaço do Cidadão.
As obras de construção do espaço num investimento de dois milhões
de euros - deverão estar concluídas
até ao final de Julho, sendo previsível a entrada em funcionamento
entre Agosto e Setembro.
“Teremos em Vila Nova de Famalicão uma Loja do Cidadão à altura
da dimensão e dinâmica do concelho, que oferecerá as condições que
hoje não existem para a prestação
de serviços públicos essenciais às
pessoas. São serviços da responsabilidade da Administração Central,
mas a câmara não pode ficar insensível à necessidades dos seus cidadãos. Por isso, assumimos este investimento”, realçou o autarca
Paulo Cunha, após visita à obra.

Numa primeira fase, funcionará para recolha e protecção dos animais

Inaugurado Centro de Recolha Oficial de Animais
CELORICO DE BASTO
| Joana Russo Belo |

Já foi inaugurado o Centro de
Recolha Oficial de Animais de
companhia, em Celorico de Basto, um espaço moderno e com
todas as condições para acolher
animais errantes/vadios, obra
que decorreu de um parecer favorável da Direcção-Geral de
Alimentação e Veterinária
(DGAV) e foi adjudicada no valor de 101 mil euros.
“Este centro de recolha oficial
de animais de companhia é um
espaço com todas as condições
para o acolhimento, promoção
do bem-estar e adopção dos animais de companhia. Ao mesmo

DR

Centro de Recolha de Animais foi inaugurado pelo presidente Joaquim Mota e Silva

tempo, assegura a segurança e
tranquilidade das populações,
um importante passo em termos

de saúde pública, numa interligação próxima entre os serviços
e a população, reforçando tam-

bém, a promoção e sensibilização para o respeito dos direitos
dos animais”, realçou o presidente da câmara, Joaquim Mota
e Silva.
Numa primeira fase, segundo
explica a nota da autarquia, “irá
funcionar para a recolha e protecção dos animais, com zonas
de exercício e sociabilização e
área de tosquia e higienização”,
prevendo-se, a curto prazo, “a
instalação de equipamentos para
a prestação de outros serviços,
como um bloco cirúrgico para
esterilização de cães e gatos e
sala de enfermagem independente para tratamento e acompanhamento clínico dos animais
alojados”.
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§Viana do Castelo

Monção deu início
às “viagens do tempo”
ESPAÇO MUSEOLÓGICO dedicado à cultura castreja foi inaugurado no âmbito do projecto ‘Ato Minho 4D - Viagem no tempo’.
DR

José Maria Costa marcou presença na inauguração das obras realizadas

Requalificação

Concluída a obra no Centro Social,Cultural
e Paroquial de Moreira de Geraz do Lima

DR

Município de Monção é a porta de entrada de uma viagem no tempo interactiva

MONÇÃO
| Redacção |

Monção inaugurou a Estação
Temporal ‘Viagem no Tempo Alto Minho 4D | Rota dos Castros’ numa das casamatas da
Porta do Rosal, uma das principais entradas na fortaleza de
Monção.
A cerimónia foi presidida pelo
presidente da Câmara Municipal, António Barbosa, contando
com as presenças do primeiro
aecretário da CIM Alto Minho,
Bruno Caldas, do presidente da
Assembleia Municipal, Armando Fontainhas, Vereadores, dos
presidentes de Junta de Freguesia e elementos da Assembleia
Municipal.
O espaço museológico, promotor da dinamização cultural e
mobilidade turística, apresenta
um conjunto de informações interactivas que convidam o visitante a uma viagem até ao período castrejo, vivenciando a sua
identidade colectiva e a sua presença em Monção e nos restantes municípios do Alto Minho.
A Estação Temporal ‘Viagem

no Tempo - Alto Minho 4D | Rota dos Castros’, assumir-se-á como o ponto de partida de uma
experiência enriquecedora e partilhada, reforçando a herança
cultural e social do povo. No
fundo, pretende-se oferecer mais
um local de visitação e exploração do património histórico e
cultural do território concelhio e
distrital.
António Barbosa realçou o reforço da oferta cultural do território proporcionado pelo novo
espaço, sublinhando que, em
tempo de crise, é fundamental
avançar na componente turística
e patrimonial, preparando o concelho de Monção para responder, afirmativamente, aos próximos desafios.
Nesse sentido, referiu que este
projecto de valorização do casco
amuralhado de Monção terá
continuidade com novas intervenções. Deixou, ainda, uma palavra à CIM Alto Minho, considerando que a Comunidade Intermunicipal é um exemplo no
contexto nacional.
Por sua vez, Bruno Caldas reafirmou o papel dinamizar deste

projecto intermunicipal como
plataforma giratória de defesa e
promoção cultural da região do
Alto Minho. Enalteceu, também,
a visão e capacidade dos municípios em promover o território de
forma conjunta e partilhada.
A nova estrutura, ao serviço da
cultura e do turismo, é parte integrante do projecto ‘Alto Minho 4D - Viagem no Tempo’, desenvolvido pela Comunidade
Intermunicipal do Alto Minho,
com financiamento do Programa
Operacional Regional do Norte
2014-2020 (NORTE 2020), num
montante de valor global de 2
milhões de euros.
Consta da criação de 10 rotas
culturais, uma em cada município, encontrando-se associadas a
diferentes períodos da história.
A saber: a Rota da Arte Rupestre
e do Megalitismo, a Rota dos
Castros, a Rota do Romano, a
Rota do Românico ao Gótico, a
Rota dos Mosteiros, a Rota dos
Descobrimentos, a Rota dos
Castelos e Fortalezas, a Rota do
Barroco, a Rota da Arquitectura
Tradicional e a Rota do Moderno ao Contemporâneo.

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, e o
vereador da Coesão Territorial, Luís Nobre, visitaram o Centro Social, Cultural
e Paroquial de Moreira de Geraz do Lima, que sofreu obras de requalificação
que permitiram a melhoria das condições acústicas do espaço e substituição
do telhado e madeiramento.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo apoiou a execução da empreitada,
no âmbito do espírito da colaboração técnico-financeira que o município
vem desenvolvendo com todas as Juntas e Uniões das Freguesias.
Esta visita integra o périplo que o executivo municipal tem vindo a efectuar
nas freguesias do concelho. Recorde-se que, no âmbito do Orçamento e
Grandes Opções do Plano para 2021, a Coesão Territorial e o desenvolvimento das freguesias têm um acréscimo orçamental de 10%, em valor de investimento global, face ao ano passado, para obras de intervenção directa das
freguesias.
“As Uniões e Juntas de Freguesia terão os meios necessários para poderem
continuar a postar na qualidade de vida dos seus fregueses nomeadamente
em obras de beneficiação de espaços públicos, arruamentos, equipamentos
culturais, de utilização pública e desportivos”, pode ler-se no Plano de Actividades e Orçamento do presente ano.

Iniciativa de regresso

‘Viana Florida’ decora Praça da Liberdade
com esculturas gigantes nos dias 8 e 9
A Câmara Municipal de Viana do Castelo está a retomar a iniciativa Viana
Florida e, para o próximo fim-de-semana, está prevista a construção de esculturas floridas gigantes na Praça da Liberdade. Os arranjos florais de grandes dimensões começam a ser preparados, ao vivo, a partir das 9 horas e sábado. Algumas das estruturas serão criadas pelos jardineiros municipais e
outras serão concebidas ao vivo por vários profissionais das artes florais provenientes do concelho e de outros locais do país.
Neste âmbito, a autarquia está também a dar continuidade e a reforçar o
programa Florir o Centro Histórico e o programa + Viana à Esplanada, que se
destinam a florir as varandas das ruas do centro histórico e a florir as esplanadas aderentes, numa forma de colaboração em que as plantas são fornecidas pelo Horto Municipal.
A Viana Florida surge como forma de assinalar a diversidade e qualidade florística associada à paisagem, mas também as festividades e os vários motivos das artes decorativas que utilizam a flor e efeitos de feição naturalista e
fitomórfica como ornamentação.
As flores têm, assim, uma presença na agenda cultural de Viana do Castelo e
são o mote para a realização de um conjunto de atividades de celebração e
promoção dedicado a enaltecer a beleza dos jardins e espaços verdes da cidade e de todo o concelho e a promover as festividades e outras manifestações culturais das freguesias que utilizam as flores nas suas celebrações e
que ocorrem normalmente no mês de maio, nomeadamente Vila Franca, Vila Mou e Alvarães.
O evento entra agora na 7.ª edição, após o interregno de 2020, devido à
pandemia que impossibilitou a sua realização.
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SC Braga

Desporto

‘CASO SPORAR’ FICA NAS
MÃOS DE CARVALHAL
ESLOVENO foi multado por um comentário nas redes sociais e já admitiu
ter errado. Resta saber se o técnico será sensível ao pedido de desculpas.

TERTÚLIA

31.ª JORNADA - I LIGA

BRACARENSE

Um comentário na rede social
Instagram, numa fotografia do
sportinguista Feddal, levou a
uma repreensão interna a Sporar
e também à aplicação de uma
multa.
Feddal marcara um dos golos
do Sporting na vitória sobre o
Nacional da Madeira, tendo publicado mais tarde uma fotografia com a seguinte legenda: “Jogo difícil. Mais três pontos
importantes!! Bora malta”. Sporar, antigo companheiro do central marroquino nos leões, comentou: “Está a chegar, irmão”,
naquilo que pode ser entendido
como uma alusão à aproximação
dos leões à conquista do título
nacional.
A situação gerou, naturalmente, uma onda de indignação entre
a legião arsenalista e, assim que
se tomou conhecimento do episódio, o ponta-de-lança esloveno foi imediatamente repreendido na tentativa de o fazer perceber a gravidade da situação
levando a que, pouco depois,
ainda que a custo, tivesse apagado o comentário.
Entretanto, o jogador, que viu
ser-lhe aplicada uma multa, já se
desculpou, não só à estrutura do
clube como também aos colegas
e restante grupo de trabalho, faltando neste momento saber se

| Ricardo Anselmo |

José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

SCB

Carvalhal decidirá se o castigo de Sporar vai implicar também ausência da convocatória

Carlos Carvalhal considera que
o sucedido é de tal gravidade
que possa fazer com que Sporar
fique excluído das opções para o
jogo com o Paços de Ferreira.
Essa será uma situação certamente abordada na conferência
de imprensa de antevisão ao jogo com os ‘castores’, que está
agendada para as 12.30 horas
desta terça-feira, no auditório do
Estádio Municipal de Braga. O
jogo com o Paços está marcado
para amanhã, às 19 horas.

§nota

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

REGISTOS: ANPC N.º 272 - PSP N.º 220 - IMPIC N.º 89794 - PUB

Prioridade será recuperar o central para a final da Taça
SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

Raul Silva ainda é carta fora do baralho
Muito dificilmente Raul Silva recuperará a tempo de defrontar o Paços de
Ferreira no desafio de amanhã (19 horas), pelo que o jovem Bruno Rodrigues deverá manter-se no eixo defensivo, juntamente com Tormena. Ainda
com três jogos por disputar no campeonato após o duelo com os pacenses
(Gil Vicente, Moreirense e Portimonense), não é de excluir que Raul Silva
possa ainda alinhar em algum deles. No entanto, a prioridade passa por
acautelar o agravamento da lesão e ter o atleta em condições de jogar a final da Taça de Portugal, com o Benfica, agendada para o dia 23 de Maio.

+ nomeação
O Conselho de Arbitragem
da Federação Portuguesa
de Futebol nomeou o juiz
lisboeta Hélder Malheiro
para o duelo de amanhã
entre o SC Braga e o Paços
de Ferreira, a contar para
a 31.ª jornada da I Liga.
Esta será a quarta vez
que Hélder Malheiro vai
arbitrar jogos do SC Braga,
depois de ter estado na
derrota no Jamor frente
ao Belenenses SAD (2-1)
e nos triunfos sobre Marítimo, em casa, e Nacional,
fora, ambos por 2-1. Rui
Cidade e Gonçalo Freire
serão os assistentes,
Ricardo Baixinho o 4.º
árbitro e no VAR vai estar
Manuel Oliveira.

CM FREGUESIAS

B

MORREIRA E TRANDEIRAS

Veja aqui o video da reportagem

BRAGA

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 4 de Maio de 2021 e não pode ser vendido separadamente

À espera do PDM
para acelerar construção
Passagem de terrenos agrícolas para áreas destinadas a construção
é a principal solução para travar o envelhecimento populacional
que caracteriza esta união de freguesias. É preciso fixar os jovens.

F

ixar moradores, sobretudo os
jovens, é o objectivo mais premente da União de Freguesias
de Morreira e Trandeiras que
tem assistido, nas últimas décadas, à partida dos filhos. É na revisão
do Plano Director Municipal (PDM), prevista para o próximo ano, que o executivo
local deposita a esperança no sentido de
obter luz verde para avançar com a construção de habitações em terrenos actualmente de reserva agrícola.
“Não há disponibilidade de terrenos. Esperamos que a autarquia aprove o mais
rapidamente possível a alteração ao PDM
para que seja possível avançar com construções”, afirma Manuel Martins, presidente desta união de freguesias, indicando que há muitos proprietários que
abordam a junta para esta interceder junto
da câmara neste processo.
A situação é mais problemática na fre-

guesia da Morreira. Em Trandeiras há terrenos que apesar de estarem indicados para construção, estão nas mãos de proprietários que ainda não disponibilizaram
para esse fim. “Temos áreas definidas para futuras construções logo que o PDM
avançar”, explica Manuel Martins, sublinhando que na Morreira são 24 as habitações que poderão avançar junto à estrada
municipal, enquanto que em Trandeiras
são cerca de uma dezena as que poderão
nascer no chamado Campo das Veigas.
Trandeiras dispõe ainda de outros terrenos onde seria possível construir dezenas
de fogos habitacionais, estando apenas
dependentes do destino que os proprietários lhe quiserem dar.
“A construção que temos assistido nos
últimos anos é muito residual”, continua
o presidente da junta, indicando que a
união de freguesias é caracterizada hoje
por uma população envelhecida.

De forma a apoiar e estimular os jovens
a aproveitarem as escassas oportunidades
de construção que existem nesta união, o
executivo de Morreira e Trandeiras está a
atribuir um incentivo de 1500 euros para
a ajuda do pedido de licença de construção. “É um incentivo, mas precisamos de
resolver o problema de fundo”, argumenta Manuel Martins.
O autarca avança que já receberam uma
comitiva de arquitectos integrados no
processo de revisão do PDM. “Fomos
ouvidos há cerca de dois anos. Tivemos
oportunidade de explicar o problema que
temos em mãos, mas neste momento não
sabemos em que patamar está o processo”, diz ainda o responsável do executivo,
garantindo que se a união “perder este
comboio” está a hipotecar o futuro destas
duas freguesias e, sobretudo, das gerações
vindouras. O problema foi levantado na
última assembleia municipal.

Manuel Martins
Decisão
de avançar
ainda não
está tomada
A terminar o segundo mandato como
presidente da União das Freguesias de
Morreira e Trandeiras, Manuel Martins
admite que a decisão de avançar
ou não para um terceiro mandato
ainda não está tomada.
O autarca mostra-se descontente com
a ANAFRE, indicando que o executivo
de Trandeiras e Morreira deveria
estar ao serviço da população
“pelo menos meio tempo”.
Uma possível candidatura integrará
membros do actual executivo, a quem
com Manuel Martins tece rasgados elogios,
sobretudos nas pessoas do secretário
e tesoureiro, “pessoas com quem trabalho
em espírito de total colaboração”.
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MORREIRA E TRANDEIRAS

BRAGA

União quer ‘bazuca’
para requalificar rede viária
É na requalificação e alargamento da rede viária que se centram os principais
projectos de Morreira e Trandeiras. Sedes de junta de freguesia também vão sofrer
remodelações. Trandeiras vai ampliar cemitério.

É

na requalificação de caminhos e estradas municipais
que o executivo de Morreira e
Trandeiras tem centrado a
maioria dos projectos, condição essencial para conferir melhores condições de vida às suas populações.
Em Trandeiras, a prioridade vai para a
requalificação da Rua das Carvalhas, que
faz a ligação à freguesia de Lamas. “É
uma estrada muito movimentada e que
está degradada. Além da requalificação
do pavimento, a nossa intenção é também
construir passeios, até porque há cada vez
mais pessoas a fazer caminhadas nesta
zona”, explica o secretário da junta, José
Dias.
Outra das vias que o edil quer requalificar e alargar nesta freguesia é a designada
Rua das Veiga, sem esquecer também a ligação da Rua José Gomes Ferreira à Rua
de Santa Marta e a Travessa das Rossa-

das.
Na Morreira a intenção é requalificar a
Rua do Gaio, uma reivindicação que conta já com uma década; a Rua do Tornadouro; as ligações da Rua da Loureira ao
Jogo e da Rua do Calvário à Garimpa; as
travessas do Carregal, da Resteba e do
Cedro e a Estrada Municipal 584, uma
das principais vias da freguesia onde a
junta pretende também construir passeios.
As sedes de juntas das duas freguesias
vão também sofrer obras de remodelação,
sendo a obra de maior envergadura é a
que diz respeito à sede de Junta da Morreira. “É uma obra que ambicionávamos
há muito tempo”, confirma Manuel Martins. A intervenção neste edifício é, em
primeiro lugar, de ordem estrutural, já
que será necessário reforçar a estrutura de
suporte do edifício com mais de quatro
décadas de existência. Além disso, será
dotado de uma nova valência através da

EB1
Trandeiras
O executivo quer requalificar o
recreio da única Escola do 1.º
Ciclo desta união de freguesias,
dotando-o de uma zona coberta
mais ampla para acolher as
crianças em dias de chuva.
É necessário também apetrechar
o estabelecimento com material
didáctico, nomeadamente
quadros interactivos.

instalação de um auditório/anfiteatro, assim como de novas instalações para o
atendimento ao público.
Em Trandeiras, o edifício da sede de
junta também necessita de uma intervenção de forma a colmatar alguns problemas estruturais, nomeadamente ao nível
do telhado. “Há infiltrações de água por
todos os lados. Já temos o palco do auditório danificado devido a esta situação.
Queremos também melhorar o atendimento ao público com o alargamento desta área de serviço”, explica José Dias.
O alargamento do cemitério de Trandeiras está também nos planos do executivo.
“Estamos a negociar com os proprietários
dos terrenos”, confirma o secretário da
união, adiantando que esta é uma obra
urgente dado que nesta momento restam
apenas uma dúzia de campas livres numa
freguesia com uma população envelhecida.
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Construção de Creche
serviria toda a Veiga de Penso
Resposta social colmataria uma lacuna há muito existente nesta zona do concelho.
Com terreno disponível e projecto finalizado, união de freguesias quer agora
que a iniciativa privada abrace o projecto.

U

m dos projectos sociais que
a União de Freguesias de
Morreira e Trandeiras pretendia ver concretizado é a
construção de uma creche/
berçário que responda às necessidades
das famílias não só desta união de freguesias, como de toda a Veiga de Penso, uma
vez que não existe nesta zona do concelho
nenhuma valência similar. O executivo
garante que há já um terreno disponível
na freguesia da Morreira para acolher a
obra, faltando somente uma entidade que
decida abraçar e investir no projecto. “A
junta possui um terreno que inicialmente
estava indicado para a construção de um
Centro de Dia que nunca avançou”,
adianta o presidente da junta local, explicando que a resposta social garantiria a
permanência das crianças até à entrada no
pré-escolar. “Evitaria que os pais tivessem de levar os seus filhos para as respostas existentes no centro da cidade”.
Com o projecto arquitectónico pronto, o
edil local garante o apoio à entidade privada que decida investir em todo o processo junto dos serviços da câmara de

Braga.
Manuel Martins diz que apesar do Centro de Dia não ter avançado, o projecto da
Creche teve luz verde da Segurança Social, facto que poderá contribuir de forma
positiva para o andamento do projecto.
Ao nível da infância, a união de fregue-

sias dispõe apenas de um Jardim-de-Infância, na freguesia de Trandeiras, que
acolhe os petizes de várias freguesias.
Ao nível do 1.º Ciclo, a única escolha
existente é também a EB 1 de Trandeiras.
A freguesia da Morreira viu a sua escola
encerrar em 2018 por falta de alunos.

Freguesias querem
recuperar identidade
Apesar do processo de agregação ter sido
“pacífico”, as populações mantêm a esperança de recuperar a sua identidade através de uma nova revisão administrativa,
até porque não acreditam nas razões que
evocadas pela tutela para avançar com o
processo. “Pensamos que é prejudicial
para toda a gente”, diz José Dias, secretário desta união de freguesias, considerando que a “solução mais justa” neste momento seria fazer um referendo às populações que foram agregadas sobre o futuro da sua união de freguesias.
O presidente do executivo local também
se mostra a favor de uma possível desagregação, sublinhando, no entanto, que
não sentiu entraves ao seu trabalho desde

que assumiu presidência. “A transição foi
pacífica. A interligação entre as gentes
das duas freguesias foi crescendo, mas
confesso que gostaria que cada uma tivesse a sua própria identidade”, diz Manuel
Martins.
José Dias acrescenta que, tal como
acontece em inúmeras agregações, as “rivalidades” só se atenuarão por completo
“daqui a três ou quatro gerações, quando
as pessoas não se lembrarem que existiam
duas e não uma freguesia”, justifica.
O secretário sublinha ainda que em termos de evolução, a medida teve efeitos
nefastos as freguesias agregadas. “Por
norma, as câmaras procuram equilibrar o
peso da balança em termos de atribuição

de obras. No caso de uma agregação como a nossa, se der à união está feito. Em
contrapartida, se tivéssemos duas freguesias cada um tinha a sua obra”, afirma José Dias, considerando ainda que quanto
maior for a freguesia maior é a distância
do poder local e a população, “uma ideia
contrária à que os políticos defendem”,
remata.

2 200
habitantes
A União de Freguesia de Morreira
e Trandeiras possui cerca de 2 200
habitantes, valor mais baixos
do que o registado na última
década, sobretudo na freguesia
da Morreira, já em em Trandeiras
o número mantêm-se mais ou
menos estável.
“Perdemos muitos jovens
na Morreira”, confirma
o presidente da união.
Sufocados pela falta de
perspectiva de crescimento,
as duas freguesias sofreram
um duro golpe com a passagem
do traçado da auto-estrada
Braga/Guimarães que deixou
sequelas irreversíveis sobretudo
em Trandeiras que foi literalmente e divido em duas partes.
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Divino
Salvador
uma das
maiores festas
do concelho

Pequena,
mas recheada de talento
É no associativismo que Morreira e Trandeiras tem a sua mais-valia. Apesar
de pequena em dimensão, esta união demonstra uma força activa que jorra
das duas colectividades que conferem dinamismo e vitalidade às suas gentes.

P

equena em dimensão, mas
grande no talento. Assim se
pode definir a União de Freguesias de Morreira e Trandeiras que agrega uma leque recheado de colectividades, no campo
cultural e desportiva, enriquecendo o dia-a-dia de quem aqui vive e criando perspectivas para os jovens. “O associativismo é a mais-valia desta união”, confirma
o autarca local, Manuel Martins.
O Teatro D’Art- Grupo de Teatro de
Trandeiras é uma das colectivas com
maior expressão. Com três décadas de
existência, o grupo já teve 45 elementos,
contando actualmente com oito. Com teatro de itinerância, o grupo tem levado o
nome da freguesia além-fronteiras. Agora
quer abraçar o projecto de Teatro para a
Infância.
O Agrupamento de Escuteiros da Morreira é outra das colectividades que agrega um maior número de jovens da freguesia. “É de salutar o trabalho que desenvolve na ocupação da juventude, dandolhes novas ferramentas de desenvolvimento”, diz José Dias. Com 54 anos de
existência, tem-se destacado pelo trabalho de intervenção em vários locais da
freguesia (sobretudo a nível ambiental),
demonstrativo da preocupação que tem
pelo futuro das próximas gerações.

Grupos
Além dos já destacados,
relevância tambem para
o grupo Josephine Stars
Dance, a Associação
Cultural da Morreira,
o Grupo Desportivo
Mikaelense - que
comemora este ano
o seu 40.º aniversário
- a Associação
de Moradores
da Morreira
e os Escuteiros
de Trandeiras.

As Festas em Honra do Divino
Salvador, padroeiro da freguesia
de Trandeiras, têm ganho
dimensão de ano para ano. Na
primeira semana de Agosto o
parque de estacionamento da
igreja transforma-se num
autêntico arraial onde afluem
não só as gentes locais, mas
também de outras freguesias,
sem esquecer os emigrantes que
todos os anos fazem questão de
marcar presença. Além da fé
cristã, a festa traduz uma marca
identitária das gentes de Trandeiras se une para celebrar as
festas que praticamente
renascerem das cinzas.
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Ricardo Soares quer Gil
a ditar leis nos Barreiros
TÉCNICO dos gilistas manifestou vontade de impor o seu jogo na casa
do Marítimo. Duelo com um adversário directo é, naturalmente, decisivo.
GIL VICENTE
| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente joga amanhã na
Madeira, frente ao Marítimo (19
horas), no duelo que marca o arranque da 31.ª jornada da I Liga.
Sem vencer há três jogos, os gilistas querem voltar aos triunfos
e dar um passo importante na luta pela manutenção.
“Nos quatro últimos jogos fora, ganhámos três, marcámos em
quatro. Sinto a equipa bem e vamos à Madeira para conquistar
pontos. Queremos impor o nosso jogo. Ao impormos o nosso
jogo, estamos mais próximos do
nosso objectivo, que é vencer”,
disse Ricardo Soares, técnico

dos galos, que vê este como
mais um jogo decisivo, como serão todos, até ao final do campeonato.
“Todo o próximo jogo é decisivo para nós. Já era assim há cinco ou seis jogos. À medida que
vamos caminhando para o final,
há um conjunto de várias equipas separadas por poucos pontos
[na luta pela manutenção]. O jogo é decisivo, porque queremos
conquistar pontos”, observou,
consciente de que vai encontrar
um Marítimo “moralizado” pelas três vitórias consecutivas que
lhe permitiram uma subida na
classificação.
Sem triunfos nos desafios com
Farense (empate), Belenenses

SAD e Famalicão (derrotas), Ricardo Soares preferiu realçar a
“capacidade para se criarem situações de finalização”, sendo
que em algumas delas os gilistas
atiraram ao poste das balizas adversárias.
Para o duelo de amanhã o ponta-de-lança Pedro Marques está
em dúvida, depois de ter saído
com queixas do jogo com o Farense. Madeirenses e gilistas estão separados por um ponto na
classificação, com vantagem para os verde-rubros, que estão na
12.ª posição com 33 pontos. Já o
Gil é 13.º com 32 pontos. O desafio de amanhã será dirigido
por Rui Costa (AF Porto). O vídeo-árbitro é Bruno Esteves.

GIL VICENTE FC

Galos querem voltar aos triunfos depois de duas derrotas e um empate
Publicidade

PROCURO IMÓVEIS PARA VENDA!
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Loira cumpre sonho de chegar
à selecção nacional de futsal

Natação

Infantis do GDN Famalicão dominam
torneio nas piscinas de Felgueiras

CAPITÃ DO NUN'ÁLVARES estreia-se, aos 26 anos, com as cores das Quinas
e promete mostrar qualidade no estágio que decorre na UMinho, em Braga.
FUTSAL
| Miguel Machado |

A selecção nacional de futsal feminino está a fazer um estágio,
em Braga, de preparação para a
Ronda de Elite de qualificação
para o Campeonato da Europa,
em Outubro. Os treinos decorrem no pavilhão da Universidade do Minho, em Gualtar, e entre
as escolhas do seleccionador
Luís Conceição estão várias
atletas minhotas: Ana Azevedo
(Vermoim), Maria Odete, Cátia
Morgado, Ana Paula Pires e Liana Alves (Nun'Álvares).
A fazer a sua estreia com a camisola de Portugal está a fafense
Ana Paula, capitã do Nun'Álvares, que é mais conhecida no futsal como Loira. Um “sonho tornado realidade” aos 26 anos.
“É uma grande felicidade estar
aqui. Sinceramente, não estava à
espera de ser convocada. É um
sonho tornado realidade”, disse
a jogadora natural de Fafe, que
já marcou 24 golos em 21 jogos
disputados nesta temporada.
“Esta convocatória foi das melhores notícias que podia receber. Fiquei nas nuvens”, afirmou

FPF

Ana Paula Pires, natural de Fafe, é conhecida no mundo do futsal como 'Loira'

ainda Loira, em entrevista ao site da Federação (FPF).
A viver um momento feliz com
esta primeira chamada à selecção, a ala recorda “a época muito positiva” que a sua equipa está a fazer, que ajudou a esta
convocatória, e agora promete
impressionar o seleccionador.
“Sinto que o trabalho e todo esforço que tenho feito está a valer
a pena O objectivo é mostrar

qualidade para voltar a merecer
a confiança do seleccionador.
Quando acabar o estágio, vou fazer tudo para melhorar o meu jogo. E não vou tirar mais o pé do
acelerador”, frisou Ana Paula,
revelando ser um “orgulho partilhar o balneário” com algumas
das suas referências na selecção.
Além de Loira também estrearam-se na selecção Liana Alves
(Nun'Álvares) e Kaká (Chaves).

Atletas do SC Braga destacam-se em provas regionais

Vera Castro sagra-se campeã no heptatlo
ATLETISMO
| Miguel Machado |

O atletismo do SC Braga voltou
a estar em evidência em provas
da modalidade. Vitória Oliveira
destacou-se no Campeonato da
Zona Norte de Marcha em Estrada, em Alfena, e Vera Castro brilhou no Campeonato Regional
de Provas Combinadas, na Maia.
Na marcha, a atleta Vitoria Oliveira sagrou-se campeã da zona
Norte na distancia de 20Km e alcançou um novo recorde regional nesta distância ao vencer a
prova com o tempo de 1:38:29.
É mais um excelente resultado
da atleta do SC Braga que venceu a Taça de Portugal em Marcha na distância de 10Km.

O Grupo Desportivo de Natação de VN Famalicão destacou-se no Torneio
Regional de Infantis, realizado no complexo de piscinas de Felgueiras, ao
ser dos clubes mais medalhados no Torneio.
Após mais uma paragem de cerca de três meses os atletas de Famalicão
regressaram à competição e destacaram-se face à concorrência. Demonstraram a sua verdadeira identidade, com superação, conquistando inúmeros recordes pessoais e constante vontade em competir.
Destaque para Tiago Mendes Costa e que se sagrou campeão regional e
Ana Carolina Cruz que obteve a 6.ª posição.
O treinador famalicense Jorge Maia, mostra-se “orgulhoso pelas prestações de todos os nadadores e pela esperança gerada para assegurarem o
futuro da natação de Famalicão. Com o compromisso diário que manifestam, acreditamos que mais e melhores resultados conseguirão obter.”

Basquetebol

Famalicense Yago Carrera chamado
à selecção nacional de Sub-16
Quase duas décadas depois, Famalicão volta a ter um atleta nos
treinos das selecções jovens de
basquetebol, isto porque Yago
Carrera de 15 anos, irá fazer parte dos treinos da Selecção Nacional de Sub16 Masculinos.
Os treinos de observação relativos à Zona Norte do país, decorrerão nos dias 7, 8 e 9 de Maio
em Barcelos.
Este é um marco no basquetebol
do clube e no concelho, que premeia o trabalho árduo do atleta,
pais, treinadores e restante organização do Famalicense AC.

Badminton

Sónia e Adriana Gonçalves ganham
experiência no Campeonato da Europa

DR

Vera Castro em destaque no Campeonato Regional de Provas Combinadas

Relativamente à prestação da
atleta Vera Castro, a Guerreira
sagrou-se campeã regional do

heptatlo com o registo de 3769
pontos, divulgou o clube em nota de imprensa.

Terminou a participação de Sónia Gonçalves e Adriana Gonçalves, atletasa do Famalicense, no Campeonato da Europa de Badminton, que se realizou em Kiev, na Ucrânia.
“Foi mais uma experiência internacional numa grande prova”, enaltere o
clube em nota de imprensa. Na variante de singulares, Sónia não conseguiu ultrapassar a segunda ronda da competição, e na variante de pares,
a dupla foi afastada na primeira ronda.
“A presença entre as melhores do continente é já por si, um grande prémio para o esforço, dedicação e empenho que ambas demonstram diariamente, treinando para ser as melhores de Portugal e discutir com as melhores do Mundo”, refere ainda a comunicação do clube.
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Torneio angariou 1500
euros para os bombeiros

Arcos de Valdevez

Município do alto Minho
junta-se à ‘Corrida para a Vida’
A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte realiza a segunda edição da ‘Corrida para a Vida’, uma prova desportiva solidária a favor
dos doentes oncológicos.
Este ano o evento conta com dois padrinhos muito conhecidos do público e
vencedores do cancro, como símbolos de luta e esperança, a ex-atleta Aurora Cunha e o cantor Marco Paulo.
O concelho de Arcos de Valdevez junta-se à iniciativa e apoia na divulgação
e inscrições do evento.
De 16 a 30 de Maio de 2021 pode inscrever-se e fazer uma actividade física:
caminhada, corrida, dança, pedalada... Sozinho ou acompanhado, mas
cumprindo as regras de segurança de combate à Coviv-19.
As inscrições podem ser realizada em http://bit.ly/CorridaParaVida-AVV, ou
no Serviço de Acção Social do Município de Arcos de Valdevez.

INICIATIVA SOLIDÁRIA organizada pela Concelhia da Juventude Popular
de Braga voltou a promover o torneio de futsal para ajudar os Voluntários.

DR

Torneio solidário organizado pela Concelhia de Braga da Juventude Popular permitiu angariar 1556 euros

FUTSAL SOLIDÁRIO
| Redacção |

Pelo quinto ano consecutivo, a
Concelhia da Juventude Popular
de Braga promoveu o torneio solidário de futsal, cujo objevtivo
foi angariar receitas para os
Bombeiros Voluntários de Braga. A iniciativa foi reajustada,
sendo disputada em casa, devido
à situação que o país e o mundo
vivem, sendo, também, permitida a inscrição de equipas mistas.
Para Renata Faria, líder da estrutura política, “O ano 2020 será
para sempre recordado pelas incertezas e adversidades que o
caracterizaram. Um ano atípico
que fez olhar o mundo de outra
forma”. Ainda assim, a JP Braga
decidiu “contribuir para a cons-

ciencialização da importância e
do trabalho diário dos Bombeiros Voluntários de Braga”.
Para a líder da estrutura “se a
palavra do ano 2020 foi a palavra saudade, acredito que a palavra solidariedade tenha marcado, igualmente, muitas famílias
e instituições. Esta pandemia ensinou-nos o quão é urgente preocupar-nos com os problemas do
próximo”. “Como Juventude atenta às inquietações dos bracarenses e das instituições do concelho, convocamos todos a participar nesta iniciativa”, acrescenta
Renata Faria.
“Os bracarenses demonstraram, uma vez mais, que a vida
em comunidade não pode ser colocada em segundo plano”, afirma Renata Faria. “Nesta edição

participaram 130 atletas, num
total de 14 equipas, angariando
1556 euros a favor dos BVB”.
“A todos os participantes, o nosso mais sincero obrigada! Juntos, demonstramos ser possível
construir um mundo mais humanista e personalista”.
Por último, Renata Faria “à JF
Tadim, à JF União de Freguesias
de Vilaça e Fradelos, ao SC Braga - patrocinador oficial - e demais patrocinadores, um agradecimento especial pela parceria e
disponibilidade em apoiar esta
causa. Uma causa que é de todos!”. “Juntos construímos um
presente e um futuro mais humanista e solidário, porque a solidariedade é a ação que melhor
expressa a dignidade do Homem”, rematou.

DR

Mural em Montalegre homenageia os nomes de um evento desafiante

Montalegre

‘Mural dos Conquistadores’
inaugurado junto ao Castelo
Foi inaugurado, junto ao Castelo de Montalegre, o ‘Mural dos Conquistadores’ da Corrida dos 4 Castelos, cujo palco é o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
O evento anual, denominado TransPeneda-Gerês, inicia no interior do castelo de Melgaço. Passa pelos castelos de Castro Laboreiro e Lindoso. Termina
no castelo de Montalegre.
Neste momento encontra-se a decorrer a fase de inscrições das centenas de
participantes de todo o Mundo.
O mural vai perpetuar os nomes de um evento desafiante.

Prémio de Ciclismo Cidade de Fafe

Gonçalo e Bairrada dominam em Fafe
FUTSAL SOLIDÁRIO
| Redacção |

ACM/MARCELO LOPES

Gonçalo Tavares conquistou o triunfo no Prémio Cidade de Fafe

Gonçalo Tavares e o Bairrada
foram os grandes vencedores do
Prémio Cidade de Fafe, primeira
prova para a categoria de juniores do Campeonato do Minho de
Ciclismo de Estrada, organizada
pela Associação de Ciclismo do
Minho, com o apoio da Câmara

Municipal de Fafe.
O prémio, que se disputou num
circuito com um total de 71,4
quilómetros, decorreu em segurança e no cumprimento das
orientações da Direcção-Geral
da Saúde.
Gonçalo Tavares, do Bairrada,
foi o principal protagonista da
primeira prova do Campeonato
do Minho de Ciclismo de Estra-

da, que começou bastante mexida, apesar das exigências do percurso. Colectivamente o Bairrada foi o grande vencedor ao colocar três ciclistas no top5 e somando um total de 5:37:17h.
“O balanço é muito positivo”,
considerou Jorge Gonçalves,
presidente da direcção da Associação de Ciclismo do Minho,
no final da primeira corrida.
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Escreve quem sabe

Celebrar o elementar, promover a transformação

O

s rituais são importantes para as
nossas vidas. Ajudam-nos a relembrar aquilo que é relevante, a
equilibrar o quotidiano e também nos ajudam a criar expetativas. Os rituais encontram-se não só conectados a determinados processos do dia-a-dia, porém estão
igualmente relacionados com dias significativos. O último fim-de-semana foi profícuo em relação a esses dias, visto que
assinalámos o Dia do Trabalhador e o Dia
da Mãe, datas que alguns de nós teimam
em manter como merecedoras de algum
destaque.
Não existem grandes dúvidas relativamente à efetividade das mudanças que se
deram ao nível do trabalho no último ano.
A transição para o teletrabalho ainda não
está completamente consolidada, particularmente no que diz respeito aos seus aspetos legais e administrativos, porém,
ainda assim, essa transição foi aceite como imprescindível durante a pandemia.
Os tempos estão a mudar, dizem alguns;
mas os tempos são feitos das gentes e das
realidades que os compõem e, por isso,
ainda bem que os tempos mudam.

Tampouco existem dúvidas acerca das
mudanças que a figura materna apresentou ao longo dos anos, em concreto a partir de meados do século XX. A mulher
que é mãe, hoje em dia, é habitualmente
mulher trabalhadora, produtiva num local
específico do tecido financeiro, e contribui não só para o desenvolvimento dos filhos, contudo igualmente para o progresso da sociedade. De louvar igualmente as
mães que se encontram apenas com as
funções da família e da casa, também conhecidas atualmente como «stay-at-home
moms», cujo trabalho não é muitas vezes
valorizado – que devia ser, tendo em conta que o mesmo é infindável e extremamente cansativo.
As mães trabalhadoras, todas elas, apresentam um papel fundamental na educação dos filhos e na forma como este vão
proceder no e com o futuro. O exemplo
dado, seja pela paixão profissional, seja
pela liberdade de decidir ficar em casa, é
essencial para que os homens e as mulheres de amanhã aprendam a respeitar a heterogeneidade e a força do lado feminino
da sociedade. A aprendizagem do equilí-

brio também é importante, visto que a
nossa realidade não vive apenas de mulheres que são mães: as mulheres que decidem não ter filhos devem ser igualmente respeitadas – e não imoladas no cenário
público, como muitas vezes acontece.
Neste período pandémico foi admirável
como as famílias se conseguiram moldar
aos cenários profissionais. É óbvio que
este molde se fez com bastantes dificuldades, especialmente nas famílias com filhos, particularmente os pequenos, e naquelas com pessoas dependentes a seu
cargo. Foram, e continuam a ser, tempos
de grandes malabarismos: balançar reuniões de trabalho com as aulas das crianças, ou harmonizar tarefas laborais com o
tempo dedicado aos que nos são mais
chegados, tem sido um esforço hercúleo
para todos.
Acredito que os tempos que aí vêm podem ser fundamentais para determinar
questões de género que ainda não se encontram bem definidas ou demandas laborais que, infelizmente, se mantêm como problemáticas e controversas. As
injustiças que ocorrem nos locais de tra-

balho devem ser minimizadas com ajuda
de todos, em especial com renovação do
discernimento de algumas chefias, que
teimam em manter processos custosos e
cansativos para as equipas. Ainda bem
que tudo muda: se assim não fosse, como
seria possível evoluir?

lll
As mães trabalhadoras, todas elas,
apresentam um papel fundamental
na educação dos filhos e na forma
como este vão proceder no e com o
futuro. O exemplo dado, seja pela
paixão profissional, seja pela liberdade de decidir ficar em casa, é
essencial para que os homens e as
mulheres de amanhã aprendam a
respeitar a heterogeneidade e a
força do lado feminino da sociedade.

Enxaqueca: muito mais que uma dor de cabeça

A

enxaqueca é um dos
tipos de cefaleia - termo utilizado para descrever uma sensação de desconforto ou dor de cabeça - mais
comuns, podendo-se apresentar
de cerca de vinte formas diferentes. Faz parte do grupo denominado cefaleias primárias, o
que significa que se trata de
uma doença e não o sintoma de
outra doença, não implicando
por isso outros problemas de
saúde.
Mas afinal, o que a pode diferenciar de uma dor de cabeça
comum? A frequência. A enxaqueca manifesta-se através de
crises prolongadas de fortes dores de cabeça que podem durar

de 4 a 72 horas e afeta maioritariamente indivíduos entre os 15
e os 40 anos. Estima-se que entre 8 a 15% da população ocidental sofre de enxaquecas,
sendo as mulheres duas a três
vezes mais afetadas que os homens.
E quais são os sintomas típicos da enxaqueca? Podem ser
desde dores de cabeça palpitantes que agravam na presença de
luz ou de ruído, náuseas e vómitos. Em alguns casos, podem
existir também sintomas neurológicos, denominados de "aura", que incluem visão deturpada, dormência, falta de força de
um lado do corpo, distúrbios de
memória e desorientação.

ANA CATARINA GUIMARÃES
Médica Especialista
de Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde

Como se pode aliviar os sintomas? Infelizmente, a enxaqueca
não tem cura, mas os seus sintomas podem ser aliviados. Quem
sofre de enxaquecas de forma

habitual deve encontrar formas
de atacar as crises:

que justifiquem a crise de enxaqueca.

1. Antecipar Por norma, as
pessoas tendem a prolongar a
dor, pensando que é apenas
uma normal dor de cabeça que
acabará por passar. Aconselhase que tome cedo um medicamento que alivie a dor e evite
intensificar o desconforto.

3. Dormir é muitas vezes o
melhor remédio e, neste caso, é
mesmo. Aliado à ausência de
luz, descansar duas ou três horas pode ajudar no alívio dos
sintomas.

2. Perceber o porquê se sofre
de enxaquecas frequentemente,
é importante compreender que
tipo de comportamentos ou, por
exemplo, alimentos podem ter
provocado esta crise dolorosa.
É útil registar esses comportamentos e procurar associações

4. Medicamentos analgésicos
simples e anti-inflamatórios
costumam ser eficazes contra
crises de enxaquecas leves e
moderadas. Em caso de dúvida,
contacte o seu médico assistente, que lhe indicará um medicamento mais eficaz.
Não se esqueça: a prevenção
é a melhor saúde!
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JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo
Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

A ferrovia, finalmente
“Estamos a fazer o que não é feito há
décadas em Portugal. Estamos a cumprir a Ferrovia 2020 e vamos concluir,
aproveitando o quadro comunitário, até
Dezembro de 2023.”
edro Nuno Santos, o ministro das
Infraestruturas e Habitação, era
um homem feliz quando, há cerca
de uma semana, proferiu as palavras com
que inicio este texto. E a verdade é que o
governante tem razões de sobra para manifestar a sua satisfação porque, de facto,
o seu ministério está a levar por diante
“uma revolução na ferrovia”.
Na circunstância, Pedro Nuno Santos referia-se, em concreto, à inauguração da
modernização do troço ferroviário entre
Viana do Castelo e Valença, uma aposta
que o Primeiro-ministro considerou
igualmente “uma revolução no transporte
de mercadorias”. Contudo, depois de ultrapassar mais esta etapa no longo percurso da obra da ferrovia, “uma obra sempre
inacabada”, o ministro da tutela já prepara a fase seguinte daquilo que reconhece
ser a “prioridade” da ligação a Espanha,
sobretudo nas relações comerciais com a
Galiza.
Nesse sentido, e uma vez que a ligação
existente se destina, preferencialmente,
ao transporte de mercadorias, o governante reforçou o “compromisso”, anteriormente assumido pelo governo, de criar
uma nova linha, esta com maior foco nos
passageiros. Será, conforme tem sido divulgado, uma ligação rápida entre Porto e
Vigo, servindo o Aeroporto de Pedras Rubras e a cidade de Braga, onde será edificada nova estação. A esse propósito, Pedro Nuno Santos destacou que “hoje a
viagem de Valença a Lisboa faz-se em
cinco horas, depois vamos fazê-la em
2.15 horas”, o que, naturalmente, irá contribuir para incrementar ainda mais as relações económicas e sociais”.
“A ligação ferroviária à Galiza é estratégica e nós queremos começar a trabalhá-
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la desde já. A ligação Lisboa-Porto-Vigo
é para nós fundamental”, tinha garantido
dias antes o ministro, explicando que
“privilegiamos neste momento a ligação à
Galiza” por se tratar da “região espanhola
com quem Portugal tem mais relações
económicas e sociais”.
O próprio Primeiro-ministro, que presidiu à inauguração da modernização do
troço ferroviário entre Viana do Castelo e
Valença, reconheceu que a aposta na ferrovia “é absolutamente decisiva para o
fortalecimento da capacidade e da competitividade desta grande região, que é a
Galiza e o Norte de Portugal”.
Creio, portanto, não restarem quaisquer
dúvidas quanto às enormes vantagens de
apostar na ferrovia. Aliás, António Costa
enfatizou, na altura, que a modernização
agora concluída “muda completamente o
quadro da relação de um lado e de outro
da fronteira”, sublinhando que essa relação “é muito importante do ponto de vista
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dade”, pois “vai continuar a densificar a
interligação do tecido industrial entre o
Alto Minho e Galiza”.
Embora com um atraso incompreensível, estão agora criadas as condições para
uma melhor e mais rápida ligação entre os
portos de mar de Leixões, Viana do Castelo e Vigo. Isto é, com a aposta na ligação ferroviária, o conjunto de grandes infraestruturas portuárias da frente atlântica
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competitiva, facto que, como é óbvio, fortalecerá a própria economia regional.
Há, por outro lado mas não menos importante, a candente questão do compromisso de atingir, em 2050, a neutralidade
carbónica, o que passa por reduzir em
55% as emissões de gases com efeito estufa até 2030. Nesse particular, António
Costa também admitiu por fim que o
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hesitação”.
É precisamente essa aptidão para decidir
e executar, em tempo útil, que os portugueses esperam dos políticos que compõem um governo. Como se tem constatado com mais frequência do que seria
expectável, as hesitações conduzem ao
protelamento das decisões e, nessa medida, não podem fazer parte do modus operandi dos decisores políticos. Os portugueses querem celeridade na resolução
dos problemas comuns, aqueles que de
um modo geral afectam o país. E esperam
dos governantes precisamente a tal capacidade de decidir e executar sem hesitação e sem delongas. Em suma, estão saturados de indecisões.
A aposta na ferrovia constitui uma alteração qualitativa na actuação governamental, uma disrupção em relação às práticas que vinham a ser seguidas e, nessa
medida, pode considerar-se uma autêntica
pedrada no charco. Mas impõe-se intervir
da mesma forma, sem hesitações, noutras
áreas e noutros projectos. Na questão do
novo aeroporto, por exemplo, que tem sido fértil em avanços e recuos, em hesitações que não servem o país e os portugueses. Mas também em medidas legislativas. Neste particular, os exemplos são
inúmeros. Desde as leis eleitorais à divisão administrativa do território, passando
pela legislação contra a corrupção e contra o enriquecimento ilícito, há um imenso campo de actuação que tem sido marcado por hesitações e protelamentos. O
país está cansado de esperar e, naturalmente, começa a dar ouvidos aos cânticos
de sereia dos populistas, não surpreendendo, assim, que alguns comecem a engrossar as suas hostes.
Receio bem que a manter-se tal estado
de letargia, esse apoio deixe de ser apenas
instrumental, como acredito seja agora o
caso, e se transforme numa militância activa e consciente contra o regime democrático.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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ID:124391032-72 -

170.000 €

C.E.:(E) Cobertura T4 duplex,
na Avenida da Liberdade.

ID:124391047-31 -

790.000 €

C.E.:(F) Quinta em Figueiredo, Amares.
Terreno com área total de 9.460 m2.
Área de construção de 712 m2, divididos
por 2 pisos (356 m2 cada).

ID:124391087-1 -

250.000 €

C.E.:(D) Moradia individual em Merelim S.
Paio/Panoias. V4, com aquecimento central, ótima
exposição solar, localizada perto da EB 2,3 Cávado,
numa excelente localização, em zona de comércio,
locais de saúde próximos e transportes públicos.

ID:124391077-1 -

165.000 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em Real. Situado na zona
de Montélios, remodelado, com aquecimento central,
vidros duplos, suite, cozinha equipada (placa, forno,
exaustor). Com elevador e garagem individual.
Excelente oportunidade.
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EMPRESA DO RAMO DE AR
CONDICIONADO EM BRAGA

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

PROCURA INSTALADOR
DE AR CONDICIONADO

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

COM OS SEGUINTES REQUISITOS

-

Escolaridade obrigatória
Carta de condução
Preferencialmente com experiência na área
Disponibilidade imediata

Marcação de entrevistas

253 69 33 90

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

antenaminho.pt

106.0 FM

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

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

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

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
DA
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO ALTO CÁVADO E BASTO, C.R.L.
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º e dos artigos 27º e 28º dos Estatutos da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo do Alto Cávado e Basto, C.R.L., com sede em na Praça do Comércio, nº 61 e 63, em Ferreiros,
concelho de Amares, pessoa colectiva n.º 509551793, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Amares sob o mesmo número, com o capital social realizado de € 34.682.415,00 (variável), e na convicção de que, não obstante a actual situação de pandemia, a sua realização venha a ser possível, convoco todos os Associados no pleno gozo dos seus direitos a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 19 de Maio de 2021, pelas 15 horas, na sede da Instituição, para discutir e votar as matérias da
seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e votação do Relatório de Gestão e das Contas da Caixa Agrícola relativo ao exercício de
2020 e do relatório anual do Conselho Fiscal.
2. Deliberação sobre a Proposta de Aplicação de Resultados.
3. Apreciação geral sobre a Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola.
4. Apresentação e apreciação do relatório com os resultados da avaliação anual das políticas de remuneração praticadas na Caixa Agrícola.
5. Deliberação sobre a Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa
Agrícola para 2021.
6. Discussão e votação da alteração da Política Interna de Selecção e Avaliação da Adequação dos
Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola.
7. Discussão e votação da alteração do Regulamento Eleitoral da Caixa Agrícola.
8. Fixação do valor do reembolso dos títulos de capital referentes ao ano de 2020.
9. Discussão de outros assuntos com interesse para a Caixa Agrícola.
Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a Assembleia Geral
reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer número.
A Assembleia reunirá fora da sede social da Caixa Agrícola devido à inexistência, nesse local, de sala
com condições para a realização da mesma, atenta a necessidade de serem adoptadas medidas de segurança e de distanciamento social.
Tomando em consideração as medidas em vigor restritivas da aglomeração de pessoas, as quais
poderão ainda vigorar à data da realização da Assembleia Geral, incentivam-se os Senhores Associados a
privilegiarem o recurso ao voto por correspondência ou por representação.
A. Voto por Correspondência
Os Associados podem exercer o seu direito de voto por correspondência, nos termos do artigo 31.º, n.ºs
3 a 6 dos Estatutos da Caixa Agrícola desde que sejam cumpridos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
i. solicitem atempadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, os boletins correspondentes a cada ponto da ordem de trabalhos e a carta que os deverá capear;
ii. o sentido do voto seja expressamente indicado em relação a todos os pontos da ordem de trabalhos;
iii. os boletins dêem entrada na sede da Caixa Agrícola até às dezasseis horas do segundo dia útil anterior ao da Assembleia Geral, sendo a data e hora da entrada registada em livro, registo que será encerrado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral logo que terminado o prazo da sua válida recepção.
Cada boletim deverá ser dobrado em quatro e inserido em sobrescrito, em cujo rosto será inscrito
“Votação do(a) Associado(a) … [nome ou designação do Associado] para o Ponto … [inscrever o número]
da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto,
C.R.L., convocada para as 15 horas do dia xx de xxxx de 2021”, sendo os referidos boletins capeados
pela carta a que alude o requisito i. supra com a assinatura do Assciado reconhecida nos termos legais.
B. Voto por Representação
Nos termos do artigo 31.º, n.ºs 7 e seguintes dos Estatutos da Caixa Agrícola, qualquer Associado
poderá votar por procuração, conquanto constitua como mandatário familiar seu, desde que maior de
idade, ou outro Associado, sendo que este só poderá representar um mandante.
A procuração deve ser outorgada em documento escrito, dele constando a identificação do mandante e a
identificação do mandatário, pelo menos através dos seus nomes completos, números de identificação civil
e respectivas moradas, data, hora e local da realização da Assembleia e ponto ou pontos da ordem de trabalhos para a qual confere o mandato e, querendo, o respectivo sentido de voto.
A procuração deverá ainda ser datada e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a
assinatura do mandante reconhecida nos termos legais.

VENDE-SE
OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

C. Presença na Assembleia Geral
Para o caso dos Associados que ainda assim desejem estar presentes na Assembleia Geral, adverte-se
que, na data da sua realização, serão seguidas as orientações específicas que venham a ser dimanadas
quer por dispositivo legal subsequente à publicação desta Convocatória e que então se encontre em vigor,
quer pela Direcção-Geral de Saúde ou por qualquer outra autoridade competente, designadamente quanto
aos procedimentos de segurança, saúde e higiene a adoptar na reunião, as quais serão devidamente
divulgadas aos Associados.
Sem embargo do anteriormente expresso, mais se adverte que, no mínimo, serão sempre adoptados os
seguintes procedimentos:
a) restrição de presença no local da reunião de uma pessoa em representação de cada Associado, designadamente no que se refere a Associados pessoas colectivas;
b) distanciamento físico mínimo de dois (2) metros entre os presentes na reunião;
c) uso obrigatório de máscara ou viseira;
d) utilização das soluções desinfectantes cutâneas aquando da entrada na reunião.
Amares, 03 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Luís Silva Martins Machado
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

FIAT CROMA
ANO 2007 - 150CV
1900 CILINDRADA
238251 KM
4900 €

MERCEDES GLK 220CDIANO 2014 - 170CV
2200 CILINDRADA
245652 KM
21.500 €

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA

12 Desporto
correiodominho.pt
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Viana do Castelo debate
criação da Agenda do Mar

Vizela

Autarquia continua instalação
de luminárias LED no concelho
No seguimento do processo de remodelação da rede de iluminação pública no concelho, com a instalação de luminárias
LED, em substituição das luminárias existentes, começa hoje
o início da terceira fase deste processo, com a colocação de
das mesmas junto ao estádio do Futebol Clube Vizela.
De destacar que a câmara municipal tem em curso um processo de substituição progressiva das luminárias existentes
por luminárias LED no concelho, em parceria com a EDP, tendo já sido instaladas, para além da iluminação pública, também no Túnel da Cor, Túnel do Castelo, Parque das Termas,
parque de estacionamento na zona da Portela, Praça do Município e na EN 106 e EN 207-1.
O objectivo da Câmara Municipal é proceder à substituição
das luminárias existentes através da instalação de luminárias
LED em todo o Concelho, efectuando uma poupança dos consumos energéticos, assim como a redução efetiva da percentagem de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera.

CINQUENTA líderes da economia do mar participaram em debates que visaram
elaborar a Agenda do Mar de Viana do Castelo.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Cerca de 50 líderes da economia do
mar participaram em debates que visaram elaborar a Agenda do Mar de
Viana do Castelo para a presente década. Estes workshops reuniram
contributos de especialistas, empresários e entidades diversas.
O primeiro encontro, que decorreu
através dos meios digitais, debateu
as Energias Renováveis Offshore, a
construção e reparação naval, a ciência, investigação e desenvolvimento,
bem como os cabos marítimos. O segundo debate debateu o Porto Comercial e as novas tecnologias.
Realizou-se também um workshop
sobre desportos de água, turismo
azul, protecção costeira e meio ambiente, para além de ter sido analisada a Fileira Alimentar do Mar, sobre
a pesca, aquacultura, indústria do
pescado e a cultura marítima.
Recorde-se que, nos próximos três
meses Viana do Castelo, vai contruir
a Agenda da Economia do Mar, baseada em três pilares: ouvir, de forma estruturada, cerca de 50 líderes
da economia do mar; analisar documentos relevantes; validar a Agenda
20-30 com a comunidade marítima
de Viana do Castelo. O objectivo é

Fafe

Alexandre Leite é o candidato
da CDU à autarquia fafense
DR

Viana do Castelo já começou a elaborar a sua Agenda do Mar

captar 500 milhões de euros de investimento público e privado ao longo da próxima década, promovendo
a criação de mil postos de trabalho.
De acordo com o edil vianense, a
Agenda ‘Viana do Castelo - Retoma
através do Mar’, será um documento
inovador e único a nível nacional.
“A nossa Agenda do Mar vai ter uma
forte componente participativa e
uma parte técnica associada, para
termos um documento robusto que

sirva os interesses de Viana do Castelo e os interesses nacionais”, declarou José Maria Costa, referindo
ainda que o município vianense tem
“uma enorme ambição em relação
ao mar”. “Queremos atrair e captar
investimentos para Viana do Castelo
nos próximos anos. Queremos aumentar em mil o número de postos
de trabalho qualificados nas áreas do
mar nos próximos dez anos”, frisou
o autarca.

A Coligação Democrática Unitária apresentou, ontem, Alexandre Leite como candidato à presidência da Câmara Municipal de Fafe nas próximas eleições autárquicas.
“É por saber de que lado esteve a CDU e de que lado continuará a estar, que aceitei encabeçar esta candidatura à Câmara
Municipal. Faço-o com responsabilidade, empenho e confiança num bom resultado eleitoral. (...) É por várias razões
que valorizamos a escolha da CDU para o segundo e o terceiro
nomes da nossa lista à Câmara Municipal. A Maria José Ribeiro, operária têxtil, e o Lucas Barros Gonçalves, estudante universitário. Eles sabem bem o que a CDU tem feito na defesa
dos trabalhadores e do povo e percebem que é pela esquerda
que lá vamos! A Maria José e o Lucas encarnam na perfeição o
lema da CDU: Trabalho, Honestidade e Confiança!”, refere o
comunicado enviado às redacções. Alexandre Leite, 43 anos,
médico dentista, militante do PCP, membro da Comissão Concelhia de Fafe e da Direcção Regional de Braga do PCP.
Publicidade

Geira romana de Terras de Bouro

Candidatura à UNESCO “já está pronta”
TERRAS DE BOURO
| Redacção/Lusa |

A candidatura da Geira romana que
atravessa Terras de Bouro a Património da Humanidade “já está pronta”
e tem como objectivo “garantir o reconhecimento” daquele território como “referência cultural e turística”,
adiantou a autarquia.
O presidente da Câmara de Terras
de Bouro, Manuel Tibo, explicou
que a “parte que cabia à autarquia”
no processo de classificação da Via
Nova do Itinerário de Antonino, que
ligava Bracara Augusta (Braga) a
Asturica Augusta, em Astorga, em
Espanha, ao longo de 240 milhas ro-

manas, cerca de 318 quilómetros,
“está concluída”.
Para o autarca, a classificação da
Geira como património mundial é
“uma grande passo para garantir a
conservação” daquele bem e “uma
forma de colocar Terras de Bouro
numa rota cultural única”.
“Este é um dos traços distintivos
do nosso concelho e que muito nos
orgulha. É um testemunho histórico,
único e que pode tornar este território uma referência cultural, e, por
consequência, turística, assumindo
uma grande importância para o desenvolvimento da economia do concelho, essencialmente alicerçada no
turismo”, explicou Manuel Tibo.

A Via Nova é, segundo informação
que consta na referida candidatura,
“uma das estradas romanas melhor
conservadas e mais investigadas do
noroeste da Península Ibérica, encontrando-se a secção portuguesa,
na qual se inclui o troço no território
do concelho de Terras de Bouro, entre as milhas XIV e XXXIV”.
Classificado em 2012 como Monumento Nacional pela Direcção-Geral
do Património Cultural, aquele troço
que atravessa o Parque Nacional da
Peneda-Gerês, tem 140 marcos miliários inventariados, dos quais 102
se conservam in loco, “a maioria deles com epígrafes que dão testemunho das políticas regionais”.

AERO CLUBE DE BRAGA
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 10.º e para efeitos do disposto no n.º1
do artigo 8.º dos estatutos, convoca-se a Assembleia Geral do
Aero Clube de Braga, em sessão ordinária, para o dia 14 de
Maio de 2021, pelas 15 horas, a ter lugar na sua sede, sita no
Aerodromo de Braga, na freguesia de Palmeira, com a
seguinte:
Ordem do Dia
1. - Apresentação e votação do Relatório de Contas de 2020
2. - Discussão de outros assuntos considerados de interesse
para o Clube
Se à hora marcada não estiverem presentes o número mínino de sócios, a Assembleia Geral funcionará uma hora mais
tarde, em segunda convocatória, com qualquer número de
associados.
Braga, 4 de Maio de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Manuel Pereira da Costa
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:21
15:03
17:30
19:03
19:52
19:59
21:01
23:02

18:22 Vicky
18:34 Power Players
18:56 Dennis e Gnasher:
Os Aventureiros
19:19 Chovem Almôndegas
19:41 Os Vizinhos Piratas
19:52 Muito Fora
20:20 Peanuts
20:27 Banda Zig Zag
20:34 O Tempo dos Operários
21:30 Jornal 2
22:05 Os Doze Jurados
23:00 Nada Será como Dante
00:29 Bergman - um Ano, uma Vida
01:31 The Highschool
01:56 Eurodeputados
02:26 E2 - Escola Superior
02:52 Sociedade Civil
03:55 Euronews

05:35
06:00
08:30
10:10
13:00
14:50
16:10
18:30
19:35
19:57
21:45
22:25
00:25
00:25
02:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Direito de Antena
Telejornal
Joker
É Ou Não É?
O Grande Debate
00:01 Ascensão e Queda:
Os Momentos Decisivos da Ii Guerra
00:57 Diário de Sobrevivência
02:50 Europa Minha

TVI
Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:15
19:00
19:57
21:45
22:30
23:10
00:25
00:25
02:00

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem me Quer
Amar Demais
Tempo de Amar
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto. 3 - esposa;
argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar. 6 - criminosa;
laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso; dono. 9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara. 11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim. 3 - doação;
gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta.
9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

6

4

9
5

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

4

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
CENTRAL T. 253 811 637

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

8

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

8

1

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

1

2

R. Bom Jesus da Cruz, 5

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Praça Dona Maria II, 1406

Praça Conselheiro Silva Torres

GUIMARÃES
PAULA MARTINS T. 253 415 833

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

R. Teixeira de Pascoais, 71

Rua de Galvão s/n

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

R. do Sobral, 7

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986
Rua da Bandeira, 814

4

3

5

4
1

7

2

3
7

3
1

6

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142
R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça da República, 11
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.
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MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

Mãos poderosas e macias,
dores de coluna, contracturas
e dores musculares,
cervicalgia, etc..

914 219 521
SOU UMA LOURA
ELEGANTE

Oral bem picante, garganta
profunda, completa com anal.
Sou meiguinha, safadinha,
Adoro tudo bem enfiadinho.
Toda Boa. Sem pressa.

938 241 212

Publicidade 27

LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

CABRITINHA
DE VOLTA

JOGOS
Segunda 03/05/21

das 8 às 19 horas

918 595 077

964 131 762

Sorteio 18/2021

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

43.925
2.º Prémio 15.973
3.º Prémio 69.022
1.º Prémio

Terça 27/04/21

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

Sorteio 34/2021

13 14 24 35 49
*1 *10’

Insólitos

Quarta 28/04/21

Polícia chamada
para prender manequim

Centenas de pássaros
invadem moradia

A polícia da província canadiana da Nova
Escócia foi chamada a um café por causa de
uma alegada violação das normas de
prevenção da Covid-19. Mas, quando os
agentes chegaram ao Armore Tea Room para
prender a pessoa encontraram... um manequim. O dono do estabelecimento explicou
que o boneco pretende ser um alerta para as
normas e não uma causa de alarme.

Um vídeo mostra a estranha invasão de
centenas de aves migratórias, que entram
pela chaminé de uma casa em Torrance,
na Califórnia e se instalam no interior.
Os donos da moradia pediram ajuda às
autoridades locais, que os aconselharam
a deixar portas e janelas abertas para eles
saírem. Acontece que eles estão a fazer o
ninho.

Sorteio 34/2021

3 10 14 46 47
+11
Quinta 29/04/21

Sorteio 17/2021

Dana

HAMM
Curvas perigosas
pela frente.
A mais recente
publicação da
modelo Dana Hamm
é de deixar, os mais
sensíveis, com
tonturas......

75 597
638
3.º Prémio 10 318
4.º Prémio 48 761
Terminação 7
Série sorteada 3.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 60

Sexta 30/04/21

Sorteio 35/2021

1 16 24 28 46
*2 *11

Sorteio 18/2021

PDQ 11243
Sábado 01/04/21

Sorteio 35/2021

16 17 29 35 45
+9

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: É altura para refletir a sua
relação. O diálogo é meio caminho
andado para resolver os problemas.
Saúde: Para aliviar dores de garganta
faça gargarejos com água morna e
sal.
Dinheiro: Possíveis imprevistos. Terá
sabedoria para ultrapassá-los.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47

Balança
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: Dê atenção aos desejos da
pessoa amada. Os afetos são o mais
importante.
Saúde: Se tem tendência para infeções
urinárias tome chá de barbas de
milho.
Dinheiro: Pode sentir-se desmotivado
no trabalho. Pense em novos rumos.
Números da Sorte: 2, 7, 21, 28, 36,
49

Touro
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Ouça o conselho que um amigo
tem para lhe dar. Só quer o seu bem.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Proteja o seu dinheiro.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37

Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode precisar dos
seus conselhos. Mostre-se disponível
para ouvi-lo.
Saúde: Poderá sentir-se com sono.
Procure descansar mais. Poupe-se!
Dinheiro: Amealhe tudo o que
conseguir, pode precisar no futuro.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36,
45

Gémeos
Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa
Prudência.
Amor: Dia dedicado aos afetos. Faça
um jantar especial para o seu
companheiro.
Saúde: Aconselha-se prudência antes
de assumir um novo compromisso.
Não acumule tarefas ou ficará
esgotado.
Dinheiro: O nativo de Gémeos é muito
aventureiro, mas hoje deve conter-se
nas despesas.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43
Caranguejo
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: O Cupido pode fazer das suas.
Saúde: Evite beber refrigerantes, têm
muito açúcar e fazem mal à saúde.
Dinheiro: Terá bons resultados graças
à sua capacidade de iniciativa.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Organize um jantar especial
para reacender a chama da paixão.
Saúde: Possíveis problemas de azia.
Dinheiro: Mantenha-se concentrado
nas suas tarefas. A sua carreira sairá a
ganhar.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: A nível sentimental, pode sentir
dúvidas acerca dos seus sentimentos.
Converse com um amigo.
Saúde: Comece o dia bebendo um
grande copo de água em jejum.
Purifique o organismo.
Dinheiro: Pode receber uma proposta
de trabalho inesperada. Avalie o que é
melhor para si.
Números da Sorte: 1, 5, 13, 24, 28,
47

Sagitário
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Um familiar que está longe
poderá dar-lhe uma boa notícia. Viverá
momentos felizes.
Saúde: Habitue-se a comer uma
salada antes do prato principal. Ajuda
a manter o peso equilibrado.
Dinheiro: No trabalho tudo corre sobre
rodas. Pode ficar descansado!
Números da Sorte: 5, 6, 12, 18, 34,
34
Capricórnio
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Procure falar menos da sua
vida íntima. Proteja-se!
Saúde: Para acalmar-se e recuperar a
paz acenda um incenso de lavanda.
Dinheiro: Poderá ter de fazer
sacrifícios no trabalho. Mais tarde será
recompensado.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 37,
42
Aquário
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: A família pode andar a exigir
muito de si. Aprenda a dizer não.
Saúde: Um chazinho com os amigos
pode ajudá-la a recuperar o ânimo.
Dinheiro: Evite o colapso financeiro
investindo em novos projetos.
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29,
37
Peixes
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: Um amigo pode precisar de
desabafar. Saber ouvir é uma virtude.
Saúde: Dê mais importância ao que
sente.
Dinheiro: Dia favorável a surpresas no
plano profissional.
Números da Sorte: 2, 3, 14, 19, 23,
47
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Esposende e Barcelos

Colisões causam
ferimentos
em quatro pessoas

Guimarães

Ministério Público acusa dois indivíduos
de tráfico e posse ilegal de armas
O Ministério Público (MP) de Guimarães acusou dois indivíduos de posse e tráfico de armas.
Os dois homens terão estado envolvidos em três negócios de armas.
De acordo com uma publicaççao na página de internet da Procuradoria Regional do Porto, o
despacho de acusação elaborado pelo MP deu como provado que em Outubro e Novembro
de 2018, os dois homens estiveram envolvidos na venda de uma pistola a um terceiro
arguido. Um como vendedor e outro como intermediário.
O negócio foi consumado por valores não indicados, mas acabou por ser desfeito porque a
arma em causa apresentava avaria”, sublinhou o MP.
Os arguidos efectuaram uma segunda tentativa de negócio, novamente gorada, já que o
calibre “não era o adequado”. Tratava-se de uma arma ‘Mauser’, de calibre 6,35 milímetros,
no valor de 750 euros.
Em Agosto desse ano o interessado na compra das armas manteve contactos com um
segundo vendedor e um segundo intermediário com vista ao negócio, por 250 euros, de um
revólver de marca ‘Rhom’ e de calibre 22. “Também este negócio viria a ser desfeito por
apresentar a arma defeito que não foi possível reparar”, revelou uma vez mais o MP.

Uma colisão entre duas viaturas,
ontem à tarde, na freguesia de
Antas, em Esposende, causou
ferimentos em duas pessoas. O
acidente aconteceu no lugar da
Guilheta, por volta das 19.15 horas.
Uma das vítimas teve de ser
desencarcerada. A assistência foi
prestada pela Cruz Vermelha de S.
Romão do Neiva e pelos Bombeiros
Voluntários de Esposende, num
total de 9 elementos, apoiados por
duas viaturas. A GNR registou a
ocorrência.
Em Barcelos, na freguesia de
Perelhal, um choque entre duas
viaturas, ocorrido ao fim da manhã
de ontem, deixou ferida com
gravidade uma mulher e feriu um
homem sem gravidade.
O acidente aconteceu pelas 12.45
horas. Com o choque, a mulher
acabou por bater com a cabeça no
vidro, o que lhe causou os
ferimentos graves, tendo sido
transportada para o Hospital de
Braga. O socorro foi prestado pelos
Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos e pela equipa da Viatura
Médica de Emergência e
Reanimação de Barcelos.

Braga

Detido por desacatos
na rua e insultar polícia
A PSP de Braga deteve na sexta-feira, na Rua Cidade do Porto, um
homem de 32 anos que estava a causar desacatos na rua. Ao ser
abordado pelos agentes, o homem não acatou as ordens e insultou
um dos polícias, razão pela qual acabou detido.

Famalicão e Guimarães

Duas pessoas detidas
por condução sob o efeito do álcool
Uma mulher de 48 anos foi detida no domingo, pela PSP de Famalicão, por estar a conduzir uma viatura sob o efeito do álcool. No momento da detenção, ocorrida na Rua Luís Barroso, a mulher acusou
uma taxa de álcool no sangue de 1,31 gramas por litro.
No sábado, mas na cidade de Guimarães, a PSP local deteve um homem de 49 anos, também por se encontrar a conduzir uma viatura
sob efeito do álcool. Apresentou uma taxa de álcool no sangue de
1,90 gramas por litro. A detenção aconteceu na Rua Nossa Senhora
da Penha.
Os detidos foram notificados para comparecerem em Tribunal.
Publicidade

Tui

Barcelos

Um morto em incêndio na Casa de Saúde
de S. José, em Areias de Vilar
Um utente da Casa de Saúde de S. José em Areias de Vilar, Barcelos, morreu ontem na sequência de um incêndio nas instalações da instituição, disse fonte do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Braga. A vítima mortal tem 20 anos e por causa do incêndio, um
outro utente foi transportado ao hospital, tendo ainda outras três pessoas sido assistidas no
local. São todos considerados feridos ligeiros. Para o socorro, foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por oito viaturas. O alerta foi dado pelas 18 horas.

Homem detido
por destruir carros
na fronteira
Um português de 34 anos foi detido
no domingo em Tui (Galiza), por ter
destruido viaturas na ponte
internacional sobre o rio Minho. O
homem já tinha anteriormente
causado distúrbios no centro de
Valença.
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