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ESPECIAL
42.º aniversário
do GD Sete Fontes
Págs. 16 e 17

O Grupo
Desportivo Sete
Fontes, fundado em
1979, nasceu da
vontade de um grupo
de amigos residente
na área das Sete
Fontes. Hoje, ainda
a dar os “primeiro
passos” no futebols
distrital, celebra mais
um aniversário, de
olhos sempre postos
no patamar seguinte.
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Destaque

Militares portugueses são
os melhores dos melhores

+ mais
Depois de ter iniciado o
seu primeiro mandato
presidencial com uma
visita ao Estado Maior
General das Forças
Armadas e aos vários
ramos e às diversas
unidades espalhadas
pelo país, Marceloi
Rebelo de Sousa decidiu, no arranque do seu
segundo mandato,
começar pelas unidades
militares e “não pelo
topo”. Ontem, em Braga,
justificou que “o
comandante supremo
das Forças Armadas é,
em termos de serviço ao
país, exactamente igual
a qualquer um de vós,
praça, sargento, oficial,
com funções de
comando. Estamos
unidos numa mesma
missão, uma missão por
Portugal”.

PRESIDENTE da República escolheu o Minho para arranque do segundo roteiro ‘Portugal Próximo’.
No Regimento de Cavalaria n.º 6 elogiou a capacidade dos militares, cá e em missões no estrangeiro.

DR

insubstituíveis”, enfatizou o
também Comandante Supremo
das Forças Armadas, referindo o
contributo dos militares “no processo que estamos a acabar de
viver” em termos de controlo da
pandemia, nomeadamente “nos
lares, nas escolas e no processo
de vacinação”.
Numa visita perturbada pela
chuva, o Presidente da República visitou as instalações do Regimento de Cavalaria n.º6 e assistiu a uma pequena demonstração dos seus meios operacionais.

Presidente da República começou ontem viagem de três dias no Minho. Roteiro ‘Portugal Próximo’ inclui visitas a várias instituições e empresas

PORTUGAL PRÓXIMO
| José Paulo Silva |

O Presidente da República escolheu o Regimento de Cavalaria
n.º 6 para iniciar, ontem, mais
um roteiro ‘Portugal Próximo’,
aproveitando a visita ao quartel
bracarense para declarar que os
militares portugueses são “sempre os melhores dos melhores”.
Na unidade que garante o
aprontamento do Grupo de Reconhecimento da Brigada de Intervenção do Exército português, Marcelo Rebelo de Sousa
citou o chefe de Estado da República Centro Africana, nas comemorações dos 100 anos do Armistício, em Paris, segundo o
qual “os militares portugueses
eram os melhores” que prestam
serviço nesse país.
“Ele disse-o em frente dos chefes de Estado de todos aqueles
países e fiquei muito orgulhoso,
tal como estou orgulhoso de estar aqui e agradecer o vosso
contributo, em missões lá fora e
cá dentro”, afirmou o Presidente
da República, acompanhado

DR

Ricardo Rio, autarca de Braga, marcou presença no arranque do roteiro ‘Portugal Próximo’ do Presidente da República Portuguesa

nesta visita a Braga pelo Chefe
do Estado-Maior do Exército,
general José Nunes da Fonseca,
e pela secretária de Estado de
Recursos Humanos e Antigos
Combatentes, Catarina Sarmento e Castro.

Depois de ter classificado como “inesquecível”, para o povo
local a participação das Forças
Armadas no Afeganistão, agradecendo a participação em missões de paz no exterior, o Presidente da República destacou o

papel dos militares no combate à
pandemia de covid-19 e aos fogos florestais, bem como na colaboração com as autarquias locais.
“Não podemos deixar de agradecer esse vosso contributo. São

lll
“Aqui encontrei vários de
vós com a experiência em
missões ao serviço de
Portugal. Só para tomar o
caso do Afeganistão, nós
concluímos mais de duas
décadas de presença
inesquecível para quem lá
esteve e para o povo
afegão”.
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
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Imprensa

Loja Social de Esposende
“é um exemplo para o país”

Situação financeira
má é “sinal de
democracia doente”

EM ROTEIRO pelo Minho, Marcelo Rebelo de Sousa passou ontem por Esposende, onde visitou a Loja
Social, uma resposta que considerou “ser um exemplo para o país”.
PORTUGAL PRÓXIMO
| Marlene Cerqueira |

O Presidente da República agradeceu ontem, “em nome de todos os portugueses”, o contributo que é dado pela Loja Social de
Esposende, “que é um contributo muito importante para Esposende, para a região, mas sobretudo é um exemplo para o país”.
Marcelo Rebelo de Sousa falava na visita que realizou à Loja
Social de Esposende, um projecto do Município local que possibilita o acesso a bens de primeira necessidade por parte das
famílias do concelho que comprovadamente apresentem carências socioeconómicas, bem
como a possibilidade de troca de
todo o tipo de bens à comunidade em geral.
O Presidente da República explicou que ficou com curiosidade de conhecer no terreno esta
Loja Social depois de lhe ter entregue um prémio, realçando não
só o mérito desta Loja Social como facto de esta ser um resposta
implementada por um Município, um projecto que não visa
apenas a solidariedade, mas que
incorpora também a componente
da sustentabilidade. “Valeu a pena vir aqui para perceber porque
tinham recebido aquele prémio”,
admitiu.
O Presidente da República destacou ainda que em alturas de
crise, como aquela que atravessamos devido à pandemia, é fundamental que exista solidariedade e ser o próprio município a
promover uma resposta com este
espírito é de louvar e é diferenciador - afirmou.
O presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, explicou a Marcelo Rebelo de Sousa que a Loja Social “é um
projecto solidário muito importante” para o Município, realçando que ele visa ajudar realmente as pessoas enquanto
precisam e não numa lógica de
assistencialismo permanente. A
ajuda é dirigida efectivamente a
quem precisa e durante o perío-

DR

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Loja Social de Esposende e elogiou o Município por esta iniciativa

DR

Presidente da República visitou ainda uma sociedade agrícola no concelho

do em que precisa.
O edil assumiu que este projecto “é uma referência a nível nacional”, revelando que tem havido outras câmaras municipais a
visitar o projecto com o intuito
de o replicar.
Em Esposende, Marcelo visitou ainda uma sociedade agrícola. O momento foi aproveitado
pela Associação dos Produtores
de Leite de Portugal (Aprolep)
para pedir a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no que diz
respeito aos preços do leite, à redução das ajudas da PAC e à

imagem negativa do sector.
Em nota à imprensa, a Aprolep
saúda a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a uma sociedade
agrícola, pedindo a atenção e intervenção do Presidente da República sobre “alguns dos temas
que mais preocupam os agricultores e produtores de leite”.
A associação realça o preço do
leite e os custos de produção,
destacando que “em Fevereiro
de 2021, o preço médio ao produtor foi 30 cêntimos/kg, o terceiro mais baixo da Europa”,
não havendo qualquer indicação

de subida desse preço, enquanto
em Dezembro de 2020 o preço
da ração começou a subir.
A Aprolep pede ainda atenção
para a redução das ajudas da
PAC, salientando que este instrumento tem contribuído para
mitigar o preço baixo do leite, ao
longo dos anos.
No entanto, no final de 2020, a
associação diz ter sido confrontada “com perspectivas que
apontam uma enorme redução
dessas ajudas anuais”, sendo que
“tem sido apontada pelo Ministério da Agricultura a hipótese
de compensar essa redução com
um ajuste dos pagamentos ligados e a introdução de ‘eco-regimes’, mas nada está definido e a
preocupação do sector é grande
face à incerteza sobre o orçamento disponível para essas medidas”.
A Aprolep referiu ainda que “é
também preocupante a imagem
negativa da agricultura e da pecuária nas escolas e na comunicação social”, lamentando que
os agricultores sejam “injustamente acusados de ser a principal fonte de poluição do solo,
das águas e de maltratar os animais”.

O presidente da República disse ontem que a situação “económica e financeira má” dos
órgãos de comunicação social
é “sinal de democracia doente”, salientando que aquela está dependente de uma “imprensa livre”.
“Um dos problema das nossa
democracia é a situação económica e financeira má, e a
morte de um a um, de órgãos,
primeiro de imprensa local,
depois regional e depois nacional. Isso é sinal de democracia doente”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em
Esposende, à margem da visita a uma empresa de lacticínios. O chefe de Estado cumpriu ontem o primeiro de uma
visita de três dias ao Minho.
Ontem de manhã esteve no
Regimento de Cavalaria n.º6,
em Braga, e ao início da tarde
na Loja Social de Esposende.
Ao final da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visitou uma rádio local em Caminha.
Questionado sobre o porquê
da visita a um órgão de comunicação social local, o Presidente explicou que aquele tipo
de órgão é um garante de
“proximidade” e de democracia. “A proximidade passa
muito pela sobrevivência da
imprensa e das rádios locais.
Já tiveram períodos muito
bons, agora atravessa uma
profundíssima crise”, disse.

Em Odemira

Problema da
imigração foi “o
mais evidente “
O Presidente da República
considerou que o problema da
imigração foi “o mais evidente” em Odemira e que a sociedade “prefere ver a ponta do
‘iceberg’” a discutir a “parte
fundamental” que é ver as
condições sociais. Em Esposende, à margem de uma visita
à Loja Social, considerou que
a questão da imigração “atravessa toda a Europa” e que
não se pode querer que a economia “assente no trabalho
dos imigrantes” avance e “ao
mesmo tempo não dar as imigrantes o estatuto que eles merecem”.
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Braga

Câmara reforça combate
à vespa do castanheiro
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16,993 (+1)
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RECUPERADOS

PORTUGAL

800,645 (+368)

CASOS ACTIVOS

+ 158 NOVOS CASOS

22,102 (-211)

VESPA das Galhas é uma praga que afecta a produção de castanha. Desde
2016 que a autarquia já apoiou 21 largadas de insectos no concelho.
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AMBIENTE
| Redacção |

A câmara de Braga está a reforçar o combate à vespa das galhas
do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), uma praga
que afecta a produção de castanha.
Desde 2016, a autarquia já
apoiou 21 largadas de insectos
no concelho, numa acção realizada em colaboração com a RefCast - Associação Portuguesa da

4875

MADEIRA

DR

Vereador do Ambiente e Desenvolvimento Rural diz que o objectivo é que haja um equilíbrio ecológico nos próximos anos

CRÍTICOS

8,940
8,944
8,318
4,870
2,983

Mundo
Itália com já com 7,4 milhões de imunizados
A Itália contabilizou 5.080 novos casos de covid-19 e 198 mortes nas últimas 24 horas, tendo imunizado cerca de 7,4 milhões de cidadãos contra o
novo coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde italiano. Com estes números, o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia, em Fevereiro de 2020, é de 4.116.287 e o de óbitos 123.031.

Castanha), fruto da adesão do
Município de Braga ao protocolo BioVespa, que visa a luta biológica em focos de infestação.
Esta praga provoca uma forte
diminuição do crescimento dos
ramos e impede a frutificação,
conduzindo a uma perda acentuada da produção e pode também conduzir ao declínio e morte dos castanheiros.
Segundo o vereador do Ambiente e do Desenvolvimento
Rural, Altino Bessa, “o que se

pretende é que haja um equilíbrio ecológico nos próximos
anos e este tipo de luta demora
anos a atingir resultados”.
“Até ao momento, a luta biológica apresenta-se como o meio
mais eficaz com a realização de
largadas sucessivas de populações do himenóptero Torymus
Sinensis, que é o parasitóide das
larvas da vespa da galha do castanheiro”, acrescenta ainda Altino Bessa, vereador do Ambiente.

§nota
Erva-das pampas

Adesão à aliança
transnacional para
combate a espécie invasora
O Município de Braga acaba também de aderir à aliança
estratégica transnacional de luta contra a erva-das-pampas (Cortaderia selloana), no âmbito do projecto internacional Life + Stop Cortadeira.
O compromisso conta com a participação de várias entidades nacionais e internacionais e tem como principal
objetivo controlar a expansão desta espécie exótica invasora.
A colonização por esta espécie exótica invasora, também

conhecida por penachos ou plumas, contribui para a perda de qualidade da paisagem e da biodiversidade.
A Cortaderia selloana substitui-se à vegetação autóctone,
provoca perda de conectividade com a fauna e reduz a
produtividade das pastagens naturais, bem como das florestas.
A par das questões ambientais, esta espécie contribui para a ocorrência de alergias na população.
O projecto, coordenado pela Associação Amica, conta com
o co-financiamento da Comissão Europeia através do programa LIfe, do Ministério Regional do Desenvolvimento
Rural, Pecuária, Pesca, Alimentação e Meio Ambiente do
Governo da Cantábria, da Junta da Galiza, do Ministério
dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, da Câmara Municipal de Santander e das empresas privadas Solvay, Viesgo e Astander.

12 ???????????
correiodominho.pt
11 de Maio 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Braga 5

Feira do Livro regressa ao formato
presencial no Altice Forum Braga
CERTAME terá lugar de 9 a 25 de Julho. É o regresso depois de em 2020 se ter concretizado em formato
digital, embora livreiros e alfarrabistas tenham também oportunidade de realizarem vendas online.
CULTURA
| Paula Maia |

A Feira do Livro de Braga está
de volta e em formato físico. Depois de, em 2020, se ter concretizado em formato digital, o certame que junta livreiros e alfarrabistas terá lugar de 9 a 25 de
Julho no Altice Forum Braga e
também terá vendas online.
Para Lídia Dias, vereadora da
Cultura e da Educação de Braga,
o regresso ao formato físico “é
um sinal de esperança para a
cultura, uma vez que irá permitir
que livreiros e alfarrabistas possam retomar, em parte, a sua actividade ajudando na urgente recuperação deste sector”.
“A Feira do Livro é a maior
iniciativa literária do município
de Braga sendo determinante para a valorização do livro, da literatura e dos seus autores, uma
das apostas estratégicas que temos vindo a desenvolver. Com o
seu programa cultural teremos
diversas oportunidades para
abrir espaços e momentos à reflexão e à imaginação, apoiando
a formação de novos e melhores
leitores e consolidando Braga
como uma cidade de leitura”,
continua a vereadora.
Preparada para decorrer num
espaço fechado com fluxos controlados, devido às restrições associadas à pandemia de Covid19, a Feira do Livro terá como
epicentro o pavilhão do Altice
Forum Braga. “Optamos por

tas tenham um espaço de venda
online, numa extensão dos seus
pontos de venda físicos no certame literário. “Quisemos manter
a dinâmica criada em 2020,
apoiando os expositores na digitalização dos seus negócios através da manutenção das lojas digitais”, reforça Carlos Silva.
Com um programa cultural rico, que conta com a produção
executiva da Booktailors/The
Book Company, a Feira do Livro
de Braga tem como mecenas o
dstgroup e envolverá ainda parceiros como a ZET Gallery, a
Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva, a Rede de Bibliotecas de
Braga, o Centro de Estudos Galegos da UMinho, entre outras
entidades.

lll
O tema desta edição será
dedicado aos Lados B da
Cultura — das tendências
mais inovadoras, às figuras
que romperam fronteiras e
tabus, até aos temas que
continuam afastados do
destaque necessário.

DR

Feira do Livro regressa ao formato presencial num espaço que foi pensado para dar as melhores condições de segurança

avançar com a feira neste recinto
por ser um espaço que possibilita o controlo da lotação dos visitantes no certame, já que nas
ruas onde estava prevista será
praticamente impossível gerir o
fluxo de pessoas”, destaca Carlos Silva, administrador da InvestBraga.
O responsável da InvestBraga
realça ainda que os livreiros e alfarrabistas de Braga terão, de
forma a incentivar o seu envolvimento na feira, condições preferenciais de acesso a espaços de
exposição. “Queremos envolver

lll
Com um programa cultural
rico, que conta com a produção executiva da Booktailors
/The Book Company, a Feira
do Livro de Braga tem como
mecenas o dstgroup e envolverá ainda parceiros como a ZET Gallery, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva,
a Rede de Bibliotecas de
Braga, o Centro de Estudos
Galegos da UMinho.

os comerciantes de Braga, dando-lhes condições para que possam participar na feira. Estamos
ainda a trabalhar numa solução
que possa levar a Feira do Livro
de Braga e os seus expositores
para o digital, através da criação,
à semelhança do que aconteceu
em 2020, de lojas online dedicadas à Feira do Livro de Braga”,
reforça.
Dando sequência ao trabalho
iniciado em 2020, a Feira do Livro irá continuar a manter a sua
presença no digital, possibilitando que os livreiros e alfarrabis-

Para José Teixeira, presidente
do dstgroup, “esta feira é já emblemática e o regresso ao formato presencial servirá para voltar
a aproximar os bracarenses da
cultura literária”. Remata ainda
que “nunca como hoje o investimento na cultura foi tão importante. É em momentos limite que
a cultura e a sua ferramenta mais
poderosa, a leitura, fazem a diferença. Apoiaremos esta Feira do
Livro como se fosse a primeira,
com entusiasmo e expectativa”.
De sublinhar que, a 30.ª edição
da Feira do Livro é um dos eventos em destaque na programação
da Braga 2021 - Capital da Cultura do Eixo Atlântico e pretende afirmar Braga como cidade
leitora.
Publicidade
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Há perigos e oportunidades
nas classificações das cidades
BRAGA melhor destino europeu. Investigador Pedro Guimarães diz que o retorno económico
é garantido mas não tão importante como a qualidade de vida que a competição deverá promover.
TURISMO
| José Paulo Silva |

A recente eleição de Braga como
‘Melhor Destino Europeu’ em
2021, alvo de discussão com
“uma componente política muito
acentuada”, deve ser aproveitada para um debate mais construtivo, envolvendo os responsáveis políticos e a comunidade,
para apurar “de que forma a população local vai beneficiar com
esta distinção”. A proposta é do
bracarense Pedro Guimarães, investigador do Centro de Estudos
Geográficos da Universidade de
Lisboa e co-coordenador do
projecto PHOENIX – Regeneração Urbana Liderada pelo Comércio e as Novas Formas de
Governança através do qual se
encontra a estudar novos modelos de governança para a revitalização das áreas centrais das cidades portuguesas.
“A boa classificação, de determinada cidade, em índices nacionais e internacionais, não é
garante de forma determinística
de uma efectiva melhor qualidade de vida da sua população, para além do orgulho individual
dos cidadãos e do reforço de algum sentido de comunidade, o

DR

Investigador assume a necessidade de evitar uma economia centrada nos visitantes

que é manifestamente insuficiente”, considera o geógrafo
que estuda temas como a governança de centros das cidades,
gentrificação comercial, resiliência e políticas de planeamento comercial.

Segundo este especialista, a
participação de Braga na distinção para melhor destino europeu
em 202 surge num enquadramento de competição entre cidades. “Pode-se criticar a actual
orientação neoliberal na gover-

nação das cidades, no geral. No
entanto, também não seria prudente pedir aos responsáveis públicos que se imiscuíssem de
participar em processos de classificação e hierarquização de cidades que, apesar de reflectir
aquela orientação, podem ser benéficos para a respectiva cidade”, alega.
Para o investigador, a polémica
criada pela candidatura de Braga
“parece ter sido exponenciada
pelo facto de estar em causa o
turismo”, sector com “um peso
crescente da economia urbana”,
mas a discussão “não tem sido
centrada nos aspectos que me
parecem ser mais prementes”.
Defende Pedro Guimarães que,
“independentemente da verba
despendida, de entre os valores
em discussão, o retorno económico ficou salvaguardado com o
resultado obtido”, ou seja, “a visibilidade e notoriedade que a
cidade alcançou irá ter retorno
no número de turistas que vai visitar a cidade, gerando receitas”.
Contudo, o investigador do
Centro de Estudos Geográficos
alerta para “os impactos negativos do excesso de turismo”,
apontando os exemplos de
Amesterdão, Veneza e Barcelo-

na, onde se discutem “formas e
mecanismos de controlar e mesmo restringir o fluxo de turistas
que tem afectado sectores como
a habitação, comércio e, ainda, o
acesso equitativo ao espaço público”, ou mesmo Lisboa e Porto, onde “já se reconhece que o
excessivo volume de turistas e
de infraestruturas turísticas, que
resultam em alguns casos da reconversão de espaços já existentes, tem sido pernicioso para
parte da população local”.
Por isso, Pedro Guimarães entende que Braga deve “aprender
com semelhante evolução em
outras cidades, até porque a actual pandemia veio demonstrar
os perigos de uma economia excessivamente orientada para os
visitantes”
Insistindo que a discussão à
volta da candidatura de Braga a
‘Melhor Destino Europeu’ não
tem sido centrada nos aspectos
mais prementes, Pedro Guimarães defende que “a participação
de Braga neste e em outros rankings hierárquicos de cidades
também deve ser contextualizada e analisadasobre uma perspectiva mais abrangente”.

lll
“Em termos académicos,
estes rankings são por vezes
alvo de críticas e a sua
importância relativizada,
sobretudo pela
superficialidade dos
mecanismos de
hierarquização de áreas que
nem sempre são
comparáveis entre si”.

Pedro Guimarães

Rankings devem espelhar a sustentabilidade social
TURISMO
| José Paulo Silva |

“Não é inevitável, mas admito
que seria complicado por parte
da gestão pública não alinhar naquilo que é hoje uma linha
orientadora das políticas e gestão pública. Não participar neste
e em outros rankings significaria
ficar desalinhado, sem que daí
resultasse algum benefício para
a cidade. Esta questão do turismo é apenas um exemplo de um
processo que é mais abrangente
e que se reflecte na competição

pela atracção de investimentos
de natureza diversa”, refere Pedro Guimarães acerca dos processos de competição
“Acho que foi importante e relevante para a cidade a obtenção
da distinção, sobretudo pela visibilidade que ganhou com o
prémio. Contudo, sou da opinião
que devemos ter alguma moderação e prudência. Moderação,
porque a distinção não tem por
base critérios objectivos, nem é
um diagnóstico acerca do estado
da cidade, nem nos permite aferir de que forma a população lo-

cal beneficia com a distinção.
Prudência, porque considerando que a distinção vai aumentar
o fluxo de turistas, devemos
aprender com o que sucedeu em
outras cidades, onde está provado que o excesso de turistas acabou por produzir impactos negativos muito significativos, em
sectores como a habitação, comércio e no acesso ao espaço
púbico. Devemos e podemos antecipar estes impactos,da mesma
forma que ignorar que tais impactos negativos podem ser uma
realidade é imprudente”, defen-

de o investigador.
Então que soluções? “A solução
passa por um sistema mais
abrangente, não de marketing
territorial mas de ‘place management’. Embora possa parecer
um preciosismo académico, esta
última forma de actuar é mais
abrangente. Do ponto de vista do
marketing, podemos comparar a
cidade a um produto e torná-lo
num bem que pode ser transaccionado; contudo, parece-me redutor de um espaço que se quer
da comunidade, onde as pessoas
residem, trabalham e experien-

ciam momentos de lazer. Não
descurando a participação em
índices e rankings, que podem
envolver elementos subjectivos
como a percepção dos inquiridos
em conjunto com outros indicadores objectivos, a classificação
que se obtém deve espelhar a
sustentabilidade social da área e
não um fim em si. A discussão
tem sido centrada no custo económico, quando deveríamos estar a reflectir sobre o que isso
significa para a cidade, no presente e no futuro, e a delimitar
estratégias de actuação”.
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‘Chelas Nha Kau’
eleito filme do
ano no Festival
de Política
EVENTO registou 1200 participantes presenciais e
nove mil online em Braga e Lisboa. Em Braga, participaram no certame 1200 pessoas
CULTURA
| Redacção |

O filme ‘Chelas Nha Kau’ é o
grande vencedor da edição de
2021 do Festival Política que decorreu emLisboa de 22 a 25 de
Abril e em Braga de 6 a 8 de
Maio. O documentário, produzido pelos colectivos Bataclan
1950 e Bagabaga Studios, arrebatou o Prémio Filme do Ano, o
Prémio do Público e o Prémio
Sub-30, para produções de realizadores com menos de 30 anos.
‘Chelas Nha Kau’ nasce da
vontade de um grupo de jovens
de Chelas de contar as suas histórias e as deste bairro de Lisboa. O documentário começou a
ganhar forma em 2016, no decorrer de um atelier multimédia
do projecto ‘Dá-te ao Condado
E6G’, promovido pela Associação Aguinenso e financiado pelo
Programa Escolhas, que se propunha partilhar ferramentas de
captação e edição de som e imagem com jovens da Zona J de
Chelas. “A Bagabaga Studios
conseguiu, através do atelier
‘Dá-te Ao Condado’, envolver
os jovens moradores dos bairros
de Chelas num processo de criação audiovisual livre, sem pretensões e com o objectivo uno
de criar algo comunitário que represente a juventude e os anos
de crescimento das pessoas daquele lugar”, refere a realizadora
Alexandra Barbosa, que integrou o júri que avaliou os sete
filmes que concorriam ao Prémio Filme do Ano. “Este filme
mostra o problema da segregação de Lisboa, da maneira mais
profunda possível, através do
testemunho das próprias pessoas
enquanto participantes, dando-

lhes ainda o poder de serem também criadores, escapando do comum papel de objeto-fetiche dos
artistas privilegiados”, acrescenta Alexandra Barbosa.
Dos 18 filmes que compunham
a secção de Cinema do Festival
Política 2021, ‘Chelas Nha Kau’
foi o mais votado pelo público
que assistiu às projecções, vencendo também o Prémio do Público. Seis filmes concorreram
ao Prémio Sub-30, para produções de realizadores com menos
de 30 anos, voltando ‘Chelas
Nha Kau’ a ser o grande vencedor.
O Festival Política teve como
tema central as Fronteiras, contando em Lisboa e Braga com 53
actividades, nomeadamente filmes, espectáculos, performances, workshops, debates e concertos. Dezasseis actividades
decorreram apenas online. Nas
actividades presenciais no São
Jorge e no Centro de Juventude
de Braga participaram 1200 pessoas.
Ao longo dos sete dias, os conteúdos online (streaming, exibições de filmes e workshops online) chegaram a mais de nove mil
pessoas.
O Festival Política é um conceito da Associação Isonomia e
tem co-produção da EGEAC e
da Produtores Associados. A
edição de 2021 contou com o
apoio institucional da Câmara
Municipal de Braga, InvestBraga, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Instituto
Português do Desporto e Juventude, Parlamento Europeu - Gabinete em Portugal, Secretaria
de Estado da Cidadania e Igualdade e Comissão Nacional de
Eleições.
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§notas
Cidadania

Secundária Alberto Sampaio

São Lázaro e São João
do Souto avança
com Orçamento Participativo

Curso Técnico realiza
V Mostra Turismo
- Porto e Norte de Portugal

O período de votação do Orçamento Participativo da
União de Freguesias de S. Lázaro e S. João Souto 2021
ocorre de 9 a 22 de Julho (online) e 24 do mesmo mês
(presencialmente), prevendo-se que a proclamação da
lista final dos projectos vencedores ocorra a 28 de Julho.
O regulamento, bem como o formulário para apresentação das propostas até 15 de Junho, podem ser consultados em www.saolazaro-braga.com.pt (Junta de Freguesia / Orçamento Participativo). De acordo com o regulamento, qualquer cidadão ou instituição da união de freguesias pode apresentar candidaturas a projectos nas
áreas da ação social, cultura, juventude e educação. A cada projeto vencedor será atribuída a verba de 1250 euros.

O Curso Profissional Técnico de Turismo da Escola Secundária Alberto Sampaio vai organizar, no dia 20 de Maio, a
V Mostra de Turismo-Porto e Norte de Portugal.
Os responsáveis convidam toda a comunidade escolar a
visitar os stands da exposição que, por questões de segurança de saúde pública, se vai realizar no espaço exterior
da ESAS. Para evitar aglomerados e cumprir as regras de
saúde pública definidas para este tipo de eventos, é solicitado a todos os docentes, que tenham o interesse em
realizar a visita com as turmas, que o façam durante o período de aulas. Este ano, todo o valor que for angariado
com a venda dos produtos, reverterá a favor da causa
#Vamos ajudar o Renato#.
Publicidade
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§notas
Autárquicas

Candidatura
do Chega
visita junta
de S. Vicente
A candidata do partido
Chega à câmara de Braga reuniu com o autarca
da freguesia de S. VicenDR
te que deu conta de alguns dos problemas Visita do Chega a S. Vicente
que a freguesia padece,
assim como as iniciativas que o edil local tem levado a cabo nos últimos
anos. De acordo com a candidata, Eugénia Santos, esta visita pautou-se
por uma “agradável e amistosa” conversa na qual se mostrou muito interessada pelo que foi realizado e pelo se poderá trazer mais qualidade à
freguesia.

Empresários reivindicam
mais e melhores parques
empresariais no concelho
HUGO PIRES, candidato do PS, manteve encontro informal com o coordenador da comissão instaladora da Associação Empresarial do Minho.

Freguesia de Tadim

CDU defende intervenção
na Escola Básica da Estação
Após ouvir as reivindicações da associação
de pais, a CDU de Braga defende uma intervenção na Escola
Básica da Estação, em
Tadim.
São várias as exigências de melhores condições para esta escola, que inclusivamente
tem um projecto para
requalificação à espera de ser aproveitado.
DR
Entre as principais
queixas dos pais, re- Vereadora da CDU ouviu exigências
forçadas pela Junta de
Freguesia de Tadim, está a falta de uma zona coberta no exterior para
que as mais de 70 crianças que frequentam esta escola possam usufruir
de tempo ao ar livre durante todo o período lectivo. “Não se justifica ter
70 crianças fechadas no antigo refeitório quando chove ou nas horas de
maior calor, quando há espaço para criar as condições de poderem
brincar ao ar livre e em segurança”, concordou a vereadora da CDU, Bárbara Barros.
Ao mesmo tempo, pais e responsáveis da Junta deram nota dos problemas de humidade e Infiltrações destas instalações, reclamando uma
intervenção no telhado que as resolva em definitivo.
Publicidade

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

DR

Hugo Pires ouviu reivindicações dos representantes da Associação Empresarial do Minho

POLÍTICA
| Redacção |

A carência de parques empresariais no concelho e a ausência de
um plano de mobilidade regional foram temas abordados durante uma conversa informal
entre o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da câmara de Braga, Hugo Pires, e o
coordenador da comissão instaladora da Associação Empresarial do Minho, Ricardo Costa.
No encontro, integrado no ciclo ‘Tempo de Ouvir’ que a précampanha socialista dedica à
auscultação dos bracarenses e
das suas estruturas representativas, Hugo Pires refer ter ouvido
de Ricardo Costa “aquilo que
vem sendo repetido pelo empresariado bracarense: o concelho
padece da falta de equipamentos
para a instalação de novas empresas, que assim se dirigem para onde existe essa oferta”.
Ricardo Costa, que se fez
acompanhar por Ramiro Brito,
vice-presidente na lista única
que se candidata às primeiras
eleições da AEMinho, relevou

lll
Hugo Pires e Ricardo Costa
concordaram ainda sobre a
urgência de pensar a
mobilidade, não apenas
para Braga, mas para a
região de que Braga é
centrípeta, pensada nas
características do trabalho
que as cidades desta área
oferecem.
também o facto de os parques
empresariais existentes em Braga, já com décadas de instalação, se encontrarem descatualizados face às exigências do mercado e às características dos investimentos que a cidade de
Braga está a atrair.
“Ao contrário de outrora, hoje
temos uma procura de parques
empresariais mais voltados para
os serviços e para as tecnologias,
que têm necessariamente outras
exigências”, sublinhou o empresário.
Hugo Pires e Ricardo Costa
concordaram ainda sobre a ur-

gência de pensar a mobilidade,
não apenas para Braga, mas para
a região de que Braga é centrípeta, pensada nas características do
trabalho que as cidades desta
área oferecem.
Outro ponto em que se manifestaram de acordo foi na necessidade de capacitar a rede de
apoio às famílias, designadamente às jovens famílias, “que
não têm onde deixar os filhos”
mais novos enquanto vão trabalhar.
Ricardo Costa, que se propõe
liderar a estrutura associativa do
empresariado minhoto, defendeu também “o imperativo” de
“agilizar os licenciamentos municipais”, designadamente os licenciamentos industriais.
O dirigente associativo aproveitou, entretanto, para dar conta
ao candidato das suas propostas
para a Associação Empresarial
do Minho, que se propõe fazer a
“promoção e defesa da iniciativa
empresarial como vector essencial do desenvolvimento económico, social e cultural da região,
assim como o reforço da sua
competitividade e resiliência”.
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Barcelos

Minho

Câmara aprova apoios a juntas e associações
OBRAS em várias freguesias recebem apoio superior a 300 mil euros da Câmara Municipal de Barcelos. Autarquia assinou
também contratos de desenvolvimento desportivo com associações.
BARCELOS
| Redacção |

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou, na sua última reunião, a atribuição de subsídios a
14 freguesias, no valor de 316
972, destinados à comparticipação de obras de requalificação,
alargamento e pavimentação de
vias públicas, construção de muros, passeios e sistemas de drenagem de águas pluviais, obras
em sedes de junta, cemitérios,
edifícios escolares, infraestruturas desportivas, entre outras.
O executivo municipal aprovou contratos de desenvolvimento desportivo com a Associação Clube Moto Galos, que
inclui uma comparticipação
de 22 500 euros; com o Centro

DR

Câmara Municipal de Barcelos transfere verbas para 14 freguesias

Ciclista de Barcelos, com uma
comparticipação de 3 500 euros; com a Federação Portuguesa de Natação, que inclui um
apoio no valor de 40 000 euros,
tendo em vista o enquadramento técnico das Piscinas Municipais de Barcelos e da Escola de
Natação; e com a Sociedade
Columbófila do Souto, que inclui um apoio no valor de 1 500
euros
Quanto às restantes deliberações da vereação barcelense,
destacam-se acordos de colaboração com o Clube Hípico do
Norte, relativo ao Concurso de
Saltos Internacional de Barcelos
que inclui uma comparticipação
de 20 000 euros, e com o Centro
Social de Durrães, destinado a
estabelecer as condições de ce-

dência de espaço desta IPSS para as actividades lectivas dos
alunos da EB1/JI de Durrães, dado que este estabelecimento de
ensino vai entrar em obras de requalificação.
Foi decidido ratificar um acordo com o Colégio La Salle no
âmbito da instalação do centro
de vacinação, bem como o pagamento de despesas relacionadas com a covid 19 a juntas
de freguesia no valor de 3 372
euros.
A vereação aprovou um subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1
da Pousa, de 4 018 euros, para
pagamento de tarefeiras que
prestam apoio a crianças com
necessidades educativas especiais.
Publicidade
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Famalicão

Paulo Cunha não se recandidata
e Mário Passos é o provável sucessor
O ACTUAL presidente da Câmara Municipal de Famalicão vai fazer uma declaração pública aos famalicenses, hoje, às 19 horas.
Paulo Cunha vai tornar público a decisão de não avançar para mais um mandato. Mário Passos é o senhor que se segue.
FAMALICÃO

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão
desde 2013 e líder da Distrital
do PSD de Braga, não vai avançar para um terceiro mandato
autárquico. Sem confirmar nem
desmentir a notícia veiculada, o
autarca famalicense remeteu as
suas declarações oficiais para o
dia de hoje, às 19 horas, através
da sua página oficial do Facebook.
Depois de Paulo Cunha (PSD)
e de Ricardo Mendes (CDS-PP)
terem assinado um acordo recentemente para a coligação
‘Mais Famalicão’ com vista a
unir as duas forças partidárias
para disputar em breve as próximas eleições autárquicas, começaram a surgir rumores de que o
actual presidente da Câmara
Municipal de Famalicão não se
iria recandidatar a um terceiro
mandato.
Os rumores cresceram de tom
no passado fim-de-semana, depois de o autarca famalicense se
ter reunido com vários amigos e
presidentes de junta seus apoiantes, onde anunciou que não esta-

Ao jornal ‘Correio do
Minho’, Paulo Cunha
remeteu as suas
declarações públicas
para o dia de hoje,
estando prevista “uma
comunicação aos
famalicenses” através da
página do Facebook do
autarca, que vai ter
lugar precisamente às
19 horas.

DR

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão desde 2013, fala hoje aos famalicenses, a partir das 19 horas

va disponível para avançar para
o terceiro mandato. Ao que foi
possível apurar o ainda presidente do muniícipio terá remetido mais explicações para o dia

de hoje. Ontem mesmo Paulo
Cunha ter-se-á reunido com o
coordenador autárquico nacional
e secretário-geral do PSD para
lhe comunicar a decisão, que ho-

je será também partilhada com
os famalicenses.
As notícias entretanto veiculadas avançam já que no lugar de
Paulo Cunha será candidato à

Câmara Municipal de Famalicão
Mário Passos, actual vereador
responsável pelos pelouros das
freguesias, desporto e do associativismo.
Refira-se que Mário Passos, de
55 anos, entrou na autarquia famalicense em 2005 como assessor para as freguesias, tendo sido
eleito vereador em 2009. É licenciado em Física e Química
pela Universidade do Minho,
onde foi investigador.

Publicidade

§Economia
Investimento de dois milhões de euros

Empresa têxtil ‘Pafil’ aposta
no crescimento em Famalicão
A Pafil, empresa têxtil especializada em vestuário de alta
performance, escolheu Vila Nova de Famalicão para concretizar um plano de expansão nacional e internacional,
construindo novas e imponentes instalações industriais.
Uma unidade modelar com 4.500 metros quadrados que
corresponde a um investimento de 2ME, reconhecido pela Câmara Municipal como de interesse municipal.
A mudança aconteceu em 15 de junho de 2020: uma curta distância de centenas de metros entre a antiga casa,
em Viatodos, Barcelos, para uma nova fábrica, criada de
raiz, na freguesia famalicense do Louro.
Mas, recentemente, teve lugar a inauguração, adiada por
causa da pandemia, presidida pelo edil famalicense Paulo Cunha.

DR

Autarca Paulo Cunha visitou empresa têxtil
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§Viana do Castelo

Viana Market com 100 lojas
e mais de mil produtos
PLATAFORMA digital conta com uma centena de lojas vianenses, que estão
a comercializar 1.050 produtos online.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Desenvolvida no âmbito do projecto Comércio Digital de Viana
do Castelo, a plataforma Viana
Market já conta com uma centena de lojas vianenses, que comercializam 1.050 produtos online de nove categorias de
negócio.
O balanço foi feito numa sessão que contou com a participação do secretário de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do
Consumidor, João Torres, que
realçou que “a actividade comercial faz parte do ADN de
Viana do Castelo e do Alto Minho”.
“Viana do Castelo é um dos
pontos cardeais do comércio no
nosso país”, afirmou o governante, lembrando que o comércio é o sector mais empregador
do país, com 700 mil pessoas e
200 mil empresas, sem contar
com a restauração.
Já o presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, destacou o facto de este ser um “processo colaborativo” que reúne os
interesses do Município, da Associação Empresarial de Viana
do Castelo (AEVC) e da comunidade empresarial vianense.

Em visita do executivo municipal

Inaugurado parque infantil e sede
do Agrupamento 343 Senhor do Socorro

DR

Sessão contou com a participação do secretário de Estado João Torres

Já o vereador com o pelouro do
Desenvolvimento Económico,
Luís Nobre, indicou que este foi
um dos projectos que fez a diferença nestes 14 meses de pandemia, por considerar que a plataforma alavanca a economia e
estimula a compra no comércio
vianense que, até agora, não tinha presença digital.
O presidente da AEVC, Manuel Cunha Júnior, destacou que
a criação da plataforma foi um
processo “extremamente audacioso” que se iniciou em Outubro de 2019, tendo o surgimento
da pandemia gerado a implementação do mesmo em apenas

sete meses, em vez dos inicialmente previstos quinze meses.
Neste momento, a plataforma
permite entregas de produtos no
concelho e em toda a Europa, estando já a ser negociada a distribuição no resto do mundo.
O projecto Comércio Digital
de Viana do Castelo, iniciado
pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo com a Associação
Empresarial de Viana do Castelo
(AEVC) e a Associação da Economia Digital (ACEPI), é uma
plataforma criada por um consórcio constituído por empresas
do concelho: Blisq Creative,
Atlanse e NQDA.

Arranca hoje

Monção

Coura “dá música” online

Arrancou
requalificação de
artéria em Bela

PAREDES DE COURA
| Redacção |

Arranca hoje o ‘Coura Dá-te
Música’. Ao longo de três meses
— Maio, Junho e início de Julho
— 28 projectos de músicos courenses vão ser dados a conhecer
com concertos online a cada terça, quarta e quinta-feira, sempre
a partir das 21.30 horas, e com o
objectivo de promover e divulgar os projectos de músicos naturais ou residentes em Paredes
de Coura.
O projecto contempla música
tradicional portuguesa, alternati-

va, pop, hip-hop, electrónica e
até mesmo música do mundo,
envolvendo cerca de uma centena de músicos, integrados nos
mais variados projectos de diferentes géneros musicais.
Os primeiros directos arrancam
já esta semana e contam com a
presença de DJ Mosca, Kalhambeke e Cantares de Padornelo.
Em todas as semanas, o programa englobará vários géneros
musicais, de forma a abranger
todos os públicos. Os directos
são transmitidos às 21.30 horas,
mas ficam disponíveis no Facebook do ‘Coura Dá-te Música’.

Já arrancou a requalificação
do ‘Caminho Público da Estrada Municipal 202 ao Túnel
da Estrada Nacional 202’, na
freguesia da Bela, abrangendo
a Rua da Devesinha.
Os trabalhos representam um
investimento de 68.240 euros.
A intervenção prevista iniciase na EM 202, lugar da Laginha, e termina no túnel da EN
202, um trajecto muito movimentado pelos residentes na
freguesia, uma vez que dá
acesso à igreja paroquial e ao
cemitério da freguesia.

Na freguesia de Areosa, o executivo municipal de Viana do Castelo participou
na inauguração do novo parque infantil do Centro Social e Paroquial Senhor
do Socorro. O novo equipamento vem, assim, melhorar as condições de utilização para as crianças da freguesia.
No âmbito dos 50 anos do Agrupamento 343 Senhor do Socorro, o executivo
inaugurou também as obras de remodelação da sede deste agrupamento,
uma empreitada executada pela Câmara de Viana do Castelo e pela Junta de
Freguesia da Areosa.
Esta obra correspondeu à reabilitação e modernização do edifício sede e a
inauguração contou com a presença de dirigentes nacionais, regionais e locais do Corpo Nacional de Escutas (CNE), tendo incluído uma visita ao edifício e uma cerimónia religiosa.
Publicidade
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Ponte da Barca

Terrenos para novo edifício estarão
“muito rapidamente” nas mãos da adega
RUI FOLHA é o novo presidente do Conselho de Administração da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. A
sustentabilidade é prioridade estratégica para ter produtos arrojados, “fruto da inovação e da busca incessante pela excelência”.
lll
“A adega é um bom
exemplo do bom que temos
na região e do bem
que sabemos fazer com
os produtores que temos.
Vamos construir o futuro
e reforçar o rendimento
dos produtores. Que
consigamos introduzir
inovação e modernidade
e saibamos honrar o que foi
o passado, o que é a nossa
identidade.”

PONTE DA BARCA
| Patrícia Sousa |

A Adega Cooperativa de Ponte
da Barca e de Arcos de Valdevez
terá “muito rapidamente” os
quase dois hectares de terreno
para avançar com projecto do
novo edifício. A garantia foi deixada ontem pelo presidente da
Câmara Municipal de Ponte da
Barca, Augusto Marinho, na sessão solene de apresentação do
novo conselho de administração.
Liderada por Rui Folha, a adega
está “no bom caminho”, já que é
uma empresa exportadora, virada para o mundo, que fechou o
1.º trimestre de 2021 com 75%
de exportação.
Rui Folha garantiu, ontem na
sessão de apresentação da nova
equipa, que “a sustentabilidade é
uma prioridade estratégica para
a adega, não um slogan”, referindo que nos últimos anos o
portfolio da adega está marcado
pelo “lançamento de produtos
arrojados, fruto da inovação e da
busca incessante pela excelência”.
O Conselho de Administração
cessante teve como principais
objectivos a “valorização da
marca” Adega Ponte da Barca e
Arcos de Valdevez e o reforço da
notoriedade. “O expoente deste
trabalho foi o rebranding da
marca com os rótulos da colecção ‘Naperão’, que homenageiam a cultura portuguesa dos
anos 60 e 70”, lembrou o presidente, referindo que se tratou de
“uma campanha inovadora”,
protagonizada pelas próprias colaboradoras.
Eleito no passado dia 24 de
Abril, Rui Folha aproveitou ainda para referir alguns dados do
relatório de Actividades e Contas, recentemente aprovado, e
que apresentou um volume de
negócios de 5.8 milhões de euros (+19,4%) e 4,5 milhões de
garrafas vendidas (8,5 garrafas /
minuto). “Entre 2015 e 2020 o
volume de negócios da adega
cresceu 110%”, informou o presidente, adiantando que a adega

João Manuel Esteves
Presidente da CM Arcos Valdevez

DR

Rui Folha é o novo presidente do Conselho de Administração da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e de Arcos de Valdevez

DR

Sessão contou com presença de autarcas e presidente da CCRVV

exporta para 32 países, tendo como principais destinos Brasil,
Rússia, Polónia e EUA.
As decisões estratégicas a perseguir por este novo conselho de
administração são “a valorização dos colaboradores, através
da formação com foco no desempenho profissional e na valorização pessoal, convívios de
promoção do reforço do espírito
de equipa e a valorização da uva
de forma a promover a produção
de qualidade e a captar as melhores uvas da região”. Mas Rui

Folha foi mais longe. Para além
da valorização da inovação e
tecnologia, através da aquisição
de novos equipamentos de ponta, depois da linha de engarrafamento, unidade sistema limpeza
CIP, gaseificador em linha, seguem-se muitos equipamentos já
aprovados no plano de investimentos.
O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca referiu
que vai avançar “muito rapidamente” com a entrega do terreno, depois de um processo de

expropriação “demorado” que
está “praticamente concluído”.
A necessidade de mais terreno
também mereceu a atenção de
Augusto Marinho, que aplaudiu
o projecto “lindíssimo” da nova
adega, que acautela já a eficiência energética e a promoção do
território na área do enoturismo.
Já o presidente da Comissão de
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel
Pinheiro, aplaudiu a adega por
estar já a fazer o caminho do futuro com novos produtos e embalagens. “A aposta na sustentabilidade é o futuro e estes concelhos têm que ser concelhos
verdes, temos que ser capazes de
levar ao mundo grandes vinhos e
ao mesmo tempo dizer às pessoas para nos visitar. Este é o desafio dos próximos anos e a adega está nessa liderança”, assegurou. Manuel Pinheiro destacou o
facto da adega fazer parte da
“segunda geração das cooperativas com um modelo competitivo
virado para fora”. Esta cooperativa, continuou o presidente, “é
chamada para a área do enoturismo, sendo que tem um potencial
fabuloso para estar na liderança,
porque tem feito um trabalho
impressionante”.

lll
“Os números desta adega
são admiráveis, a adega está
à frente daquilo que está
a região de vinhos verdes.
O vinho verde cresceu em
2020 e em 2021, mas a
adega está a crescer mais
e está a ganhar quota e isso
é fundamental. A região
de vinhos verdes tem 16 mil
produtores e tem 350
engarrafadores, a adega
é um dos maiores.”
Manuel Pinheiro
Presidente da CVRVV

lll
“É um orgulho ter a adega
e estamos a trabalhar
cada vez mais de forma
cooperativa e é nesse
sentido que os dois
municípios trabalham
de forma saudável.
Este é um exemplo
em que ganhamos todos.
O sucesso desta adega está
na excelência dos produtos,
mas está também na
origem, nas pessoas.”
Augusto Marinho
Presidente CM Ponte da Barca
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Taça Revelação

Desporto

SC BRAGA

lll
Jovens Guerreiros fizeram
ontem o último treino
de preparação no Estádio
no Estádio Dr. Magalhães
Pessoa, em Leiria, palco
da final da competição.
Equipa liderada por Artur
Jorge mostrou boa disposição e lição bem estudada.

Equipa bracarense fez ontem o treino de adaptação ao palco da final

SC BRAGA

Jovens Guerreiros mostram confiança para o jogo decisivo da Taça Revelação

“TEMOS DE SER IGUAIS A NÓS PRÓPRIOS”
SUB-23 DO SC BRAGA disputam, esta tarde, a final da Taça Revelação frente ao Estoril-Praia. Jogo decisivo realiza-se em Leiria
com início às 15 horas. Artur Jorge quer jovens Guerreiros “com coragem” para aproveitar esta oportunidade de fazer história.
FINAL DA TAÇA REVELAÇÃO
| Miguel Machado |

À conquista de um troféu inédito
na história do clube, a equipa de
sub-23 do SC Braga procura hoje fazer história na final da Taça
Revelação, em Leiria. Pela frente os jovens Guerreiros vão defrontar o Estoril, o novo campeão da Liga Revelação, mas
nada que assuste a equipa liderada por Artur Jorge até porque
nos dois jogos que fez com os
canarinhos esta temporada, venceu em casa e empatou fora.
“Depois de um percurso que
nos orgulhamos, temos agora a
oportunidade de disputarmos e
conquistarmos este troféu, que é
muito importante para nós. A
equipa está muito motivada e sa-

FPF

Vasco Botelho da Costa, treinador do Estoril, já teve oportunidade de tocar na Taça tal com Artur Jorge, treinador do SC Braga

be que temos de ser iguais a nós
próprios: jogar com competência e com coragem para conse-

guirmos vencer, que é o nosso
grande objectivo”, afirmou, na
antevisão, a antiga glória arsena-

lista e treinador dos sub-23.
Apesar da confiança, Artur Jorge mostra respeito pelo adversá-

rio e promete também uns Guerreiros determinados a “dar espectáculo” em Leiria.
“Vamos procurar dar um bom
espectáculo, com um jogo vivo e
competitivo. São duas equipas
que tiveram uma excelente performance no campeonato. Não
sei como o Estoril vai jogar, mas
nós vamos manter-nos fiéis a
nós próprios”, frisou o treinador
do SC Braga, realçando que “a
motivação dos jogadores, o crer
e a ambição supera tudo”.
Do lado do Estoril, o treinador
Vasco da Costa promete também
uma equipa “com qualidade” para tentar vencer o troféu.
Recorde-se que esta é apenas a
segunda edição da Taça Revelação, na primeira em 2018/19, o
vencedor foi o Desp. Aves.
Publicidade

Guilherme Soares destaca confiança no seio dos sub-23 do SC Braga

“Queremos muito vencer este troféu”
SC BRAGA
| Miguel Machado |

Empenhados em fazer história
em Leiria, os Guerreiros sub-23
só pensam em vencer e trazer o
troféu para o museu do SC Braga. Guilherme Soares, central de
20 anos e um dos capitães da
equipa bracarense, garante a
“máxima ambição” para o duelo
com o Estoril-Praia.
“Estamos a encarar esta final
com máxima responsabilidade e
com máxima ambição, porque
queremos muito vencer este troféu. Trabalhámos para isto desde
o início da temporada e vamos

FPF

Guilherme quer trazer a Taça para Braga

dar tudo para conseguirmos vencer. O nosso objectivo é levarmos o primeiro troféu para a Cidade Desportiva”, afirmou o
jovem defesa central da equipa
liderada por Artur Jorge.
Guilherme destaca ainda “o
ambiente de confiança” que se
vive no seio do grupo.
“O nosso foco é só a final. A
equipa é jovem, mas tem muita
maturidade no seu jogo. A nossa
preparação foi igual à dos restantes jogos, com a máxima responsabilidade, conscientes do
valor do adversário, mas também confiantes no nosso valor e
capacidades”, frisou Guilherme.

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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§breves
I Liga
FC Porto goleia
Farense e adia festa
do título do Sporting

DR

Manuel Mota, árbitro da AF Braga

I Liga

Manuel Mota
dirige dérbi
minhoto entre
Vitória e Famalicão
O Conselho de Arbitragem da
Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Manuel Mota (AF Braga) para
apitar amanhã o dérbi minhoto
entre Vitória SC e FC Famalicão, às 20.30 horas, vai encerrar a 32.ª jornada da I Liga.
No Estádio D. Afonso Henriques, o árbitro também ele minhoto, natural de Vila Verde,
vai ter como assistentes Jorge
Fernandes e Luciano Maia,
enquanto Carlos Macedo será
o quarto árbitro. No video-árbitro vai estar Bruno Esteves,
e no AVAR Rui Cidade.
Este jogo é importante para
as duas equipas minhotas: o
Vitória está na luta pelas provas europeias, e o Famalicão
pela permanência.

Com uma vitória clara, por 5-1,
o FC Porto não facilitou ontem
diante do Farense, na 32.ª jornada, e impediu a festa antecipada
do título ao Sporting. Se quiserem festejar nesta jornada, os
leões terão que vencer esta noite
o Boavista, em Alvalade.
Já o FC Porto, reduz a distância
para o líder para cinco pontos e
fica a três de garantir a entrada
directa na Liga dos Campeões.
Resultados da 32.ª jornada:
P. Ferreira - Marítimo, 1-1
Gil Vicente - SC Braga, 1-1
Portimonense - Moreirense, 1-2
FC Porto - Farense, 5-1
Hoje
Santa Clara - Rio Ave (16 h)
Tondela - Belenenses Sad (16 h)
Nacional - Benfica (18 h)
Sporting - Boavista (20.30 h)

Cónegos dão cambalhota
com vista para a Europa
DE VOLTA ÀS VITÓRIAS no campeonato, após cinco jogos, o Moreirense volta a aproximar-se do sexto lugar que dá qualificação para provas europeias.
ESTÁDIO MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Publicidade

BOOK HUNT
FNAC
FAZ SCAN
DO QR CODE
E ACEDE
A EBOOKS
GRÁTIS

Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

MOREIRENSE

1

2
Intervalo
1-1

Árbitro Fábio Veríssimo (AF Leiria)
VAR: Vasco Santos

Samuel Portugal
Anzai
Lucas Possignolo
Maurício
Fali Candé
Dener
Willyan
Anderson
Aylton Boa Morte
Beto
Fabrício

Liga dos Campeões
Estádio do Dragão
pode receber final
A final da Liga dos Campeões
desta época pode vir a realizar-se
no Estádio do Dragão, no Porto.
A notícia foi avançada pela imprensa internacional, depois da
UEFA ter desistido de Istambul,
devido ao agravamento da pandemia da covid-19 na Turquia.
Como a final é entre duas equipas inglesas (Chelsea - M. City) o
estádio de Wembley em Londres
era a primeira escolha mas o governo inglês não está receptivo.

PORTIMONENSE

Kewin
Ferraresi
Rosic
Abdoulaye
Walterson
Fábio Pacheco
David Simão
Franco
Abdu Conté
Pires
André Luís

Paulo Sérgio

FACEBOOK/LIGA PORTUGAL

Vasco Seabra

Substituições Willyan por Ewerton (46), Anderson por Luquinha (66), Pires por Yan Matheus (70),
Fali Candé por Henrique (76), Aylton Boa Morte
por Vaz Tê (76), André Luís por Galego (81), Fabrício por Poha (83), Franco por Soriano Mané (89),
David Simão por Steven Vitória (89).
Disciplina cartão amarelo a Fábio Pacheco (12),
Willyan (34).
Golos Fabrício (20 gp), Ferraresi (44) e Franco
(82).

Equipa do Moreirense regressou às vitórias e volta a sonhar com as provas europeias

I LIGA
| Miguel Machado |

Foi preciso ir ao Algarve, mais
precisamente a Portimão, para a
equipa do Moreirense reencontrar-se com as vitórias no campeonato da I Liga, cinco jogos
depois da última que tinha sido
em Barcelos a 15 de Abril. Um
triunfo suado, por 2-1, com direito a cambalhota no marcador e selado com um golo nos
últimos minutos apontado por
Franco.
Com os três pontos somados na
32.ª jornada, o Moreirense subiu
ao sétimo lugar e está novamente a apenas dois pontos da sexta
posição que vale a qualificação
para a nova prova europeia que a
UEFA vai estrear na próxima
temporada 2021/22, a Liga Conferência.
A equipa vimaranense saiu
triunfante, mas teve que correr
atrás do resultado desde os vinte
minutos, altura em que o Portimonense colocou-se em vantagem na partida, fruto de uma
grande penalidade a castigar

uma falta de Abdu na área ao
derrubar Aylton Boa Morte.
Apesar do golo sofrido, o Moreirense reagiu bem e só não
chegou ao empate pouco depois
porque o guardião do Portimonense não deixou. Mas perto do
intervalo, a igualdade surgiu
mesmo na cabeça de Ferraresi,
que subiu mais alto que a defesa
algarvia, após canto apontado
por David Simão.
Na segunda parte, o jogo foi
equilibrado com muita luta no
meio campo. Mais aflito na tabela classificativa, a formação de
Portimão jogou com mais cautelas para somar, pelo menos um
pontos, mas mais soltos os jogadores do Moreirense foram atacando a felicidade dos três pontos. A persistência do conjunto
de Vasco Seabra acabou por dar
frutos aos 82 minutos. Lance da
reviravolta no marcador teve assistência de Abdu para um cabeceamento certeiro de Franco,
longe de Samuel. Com os algarvios desolados, pouco depois
Franco podia ter bisado, mas a
vitória não escapou.

lll
“Garantimos matematicamente a manutenção.
A equipa esteve muito bem
e não permitiu grandes
oportunidades ao Portimonense, acabando por ser
uma vitória merecida, de
um grupo excecional.
A festa é grande no balneário e, portanto, é um motivo
de orgulho por estarmos
a fazer esta caminhada.
Europa? O nosso próximo
objectivo agora é alcançar
os 43 pontos.”
Vasco Seabra
(treinador do Moreirense)

“Deveríamos ter sido mais
objectivos, mas tivemos
más decisões. Agora é ir à
procura de fazer um bom
resultado no Bessa.”
Paulo Sérgio
(treinador do Portimonense)
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§AF Braga

SC Braga vence torneio de Chaves
antes do arranque do campeonato
GUERREIROS DAS AREIAS finalizaram a pré-época da melhor maneira com a vitória no Torneio Cidade de Chaves. Segue-se a primeira fase do Campeonato de Elite e o Sporting é o primeiro adversário.
FUTEBOL DE PRAIA
| Miguel Machado |

A equipa de futebol de praia do
SC Braga fechou com chave de
ouro a fase de preparação para a
nova temporada ao conquistar o
o Torneio Cidade de Chaves,
que decorreu no fim-de-semana
em Trás-Os-Montes.
No último torneio da pré-temporada, antes do arranque do
Campeonato de Elite, os Guerreiros das Areias mostraram boa
afinação com dois triunfos. Promeiro venceram o Varzim, por
8-2, nas meias-finais, partida on-

SC BRAGA

Bruno Torres, capitão do SC Braga, com o troféu de campeões do torneio de Chaves

de Léo Martins destacou-se com
um hat-trick e Rúben Brilhante
com um bis. Os outros golos fo-

ram apontados por Hugo Ferreira, André Lourenço e Fábio Costa. Depois na final, a equipa bra-

carense levou a melhor sonre os
anfitriões do torneio, o Grupo
Desportivo de Chaves, vencendo por 5-4, com um bis de Léo
Martins, e os restantes golos
apontados por Bê Martins, Fábio
Costa e Hugo Ferreira.
Recorde-se que o Campeonato
de Elite de futebol de praia vai
começar já no próximo fim de
semana, dia 15 de Maio, também no areal de Chaves.
Na primeira jornada, os Guerreiros do Minho vão defrontar o
Sporting.
De realçar que os bracarenses
são os campeões em título.

Camadas jovens
Torneios da Esperança
nos vários escalões
começam no sábado
Depois da retoma das competições seniores, as camadas jovens
da Associação de Futebol de Braga também vão regressar à actividade desportiva já no próximo
fim-de-semana, com a disputa
da jornada inaugural do Torneio
de Esperança destinado aos
vários escalões de formação:
benjamins, infantis, iniciados,
juvenis e juniores.
Numa época marcada pela pandemia, que impediu a realização
das provas até agora, este torneio organizado AF Braga serve
para tentar minimizar os efeitos
negativos de tão longa ausência
e dar minutos de competição aos
jovens.
Além do futebol masculino e feminino vão realizar-se torneios
na modalidade do futsal.
Publicidade

Apartamento T3, em S. Vicente - Braga Ref. 6142 | 174.000 €

Excelentes Áreas, Garagem, Aq. Central, Est. Elétricos,
Recuperador de Calor. Próximo da Volvo!
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Estabilidade e ambição:
a receita que os alimenta
O Grupo
Desportivo Sete
Fontes, fundado em
1979, nasceu da
vontade de um grupo
de amigos residente
na área das Sete
Fontes. Hoje, ainda
a dar os “primeiros
passos” no futebol
distrital, celebra mais
um aniversário, de
olhos sempre postos
no patamar seguinte.
Ricardo Anselmo Textos
GD Sete Fontes/Arquivo Fotos

orria o ano de 1979 quando, no
dia 11 de Maio, um grupo de amigos, residentes na área das Sete
Fontes, na freguesia de S. Victor,
em Braga, decidiu fundar o Grupo Desportivo Sete Fontes, clube que
prosperou, deu passos firmes no sentido
de evoluir e atingir outros patamares. Hoje celebra mais um aniversário, num tempo marcado por grandes dificuldades,
causadas por uma pandemia que ameaça

C

a sobrevivência dos mais variados clubes
amadores.
Ainda assim, a luta, a persistência e a resiliência sempre foram predicados que facilmente se podem atribuir ao Sete Fontes, que vai contornando as dificuldades
com o sacrifício de quem “dá a vida” pelo
clube.
Nuno Barros, mais conhecido por Nuca,
assume os destinos do Sete Fontes há sete
anos e é justo reconhecer nele um dos

grandes dínamos do clube, responsável,
entre outros méritos, pela passagem do
futebol amador (vários anos a competir
nos campeonatos do INATEL - conquistando dois campeonatos e uma Taça) para
o futebol federado, na Associação de Futebol de Braga, onde compete há três temporadas, sempre na I Divisão Distrital.
Ainda assim, o objectivo, a médio-prazo,
passa por lutar por uma subida: palavra de
presidente.

Em conversa com o Correio do Minho,
Nuno Barros, de 41 anos, passou em revista os sete anos que leva como presidente do clube, lamentou a falta de
apoios, não só do município como também por parte da AF Braga, aludindo ainda aos sonhos que gostaria de concretizar
nos próximos anos.
Aos sócios e adeptos pede paciência e
contínuo apoio para que o Sete Fontes
continue a dar passos firmes.
Publicidade
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“Gostávamos de ter um
campo de futebol próprio”
á sete anos na liderança dos
destinos do Sete Fontes, Nuno
Barros não esconde as dificuldades que tem passado nos últimos tempos, essencialmente
com a pandemia, “onde há mais dificuldades em arranjar patrocinadores”, o que
leva a que tenha de haver um “esforço tremendo para aguentar todas as despesas”.
Ainda assim, nem tudo é mau. “O que me
dá mais gozo é sentir que as pessoas que
entram no nosso clube partilham o nosso
sentimento. Mesmo que venham de outro
clube, de outro bairro, quando entram
aqui dão tudo pelo Sete Fontes. Isso agrada-me bastante”, sustenta o dirigente, que
assume ser uma “grande luta” manter o
clube de pé.
“As despesas são muitas, as inscrições
são caríssimas. Os patrocinadores são cada vez menos e os poucos que temos cortam cada vez mais. Temos de aproveitar o
que há, que é sempre bem-vindo”, disse,
lamentando que a AF Braga não seja mais
sensível às dificuldades dos clubes.
“É certo que houve uma redução do valor da taxa de inscrição, mas mesmo assim ainda é bastante elevado para os clubes hoje em dia. Fica difícil pagar tudo a
tempo e horas”, frisou, lançando outro la-

H

Publicidade

Mensagem do Presidente
“Agradeço imenso aos nossos sócios e adeptos. São poucos mas muito bons.
Que continuem a apoiar-nos, porque o Sete Fontes é uma família. Em breve terão
uma equipa mais competitiva para que o clube possa estar numa divisão acima
num futuro próximo. Queremos chegar à Divisão de Honra. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que são fundamentais pela ajuda que nos dão.”

mento, em jeito de apelo, ao município de
Braga.
“Tivemos vários telefonemas por parte
da autarquia, em que aproveitámos para
pedir várias coisas, mas até hoje… o município de Braga esquece-se muito dos
nosso pedidos. Nunca ninguém veio às
instalações da sede para ver o que era necessário. Perguntam-nos o que nós necessitamos, nós informámo-los mas, até ho-

je, nunca chegou nada, infelizmente”, frisou, apontando aos projectos que, com os
apoios necessários, poderiam ser efectivados.
“Gostamos de dar um bom acolhimento
às pessoas. Aos nossos associados e adeptos, pessoas da direcção, jogadores e treinadores. Queríamos remodelar a parte de
cima da nossa sede, onde se encontram os
escritórios e os gabinetes (massagista e
roupeiro), a sala de reuniões e também a
parte dos jogos (bilhar, matrecos…). Claro que também gostaríamos de ter um
campo de futebol próprio (jogamos no
campo de St.ª Lucrécia mediante o pagamento do aluguer), até para podermos dar
outras condições aos nossos atletas e até
para termos escalões de formação”, disse,

reiterando o sonho em ter escalões de formação “para integrar os míudos lá do
bairro e outros de fora”.
Quanto à equipa principal, que regressou no último fim-de-semana à competição, Nuno Barros não estabelece um objectivo concreto, mas não esconde a
ambição.
“O nosso objectivo é sempre tentar fazer
o melhor possível em cada época. Infelizmente não está a correr como nós queremos, mas vamos dar o nosso melhor até
ao final e para o ano lá estaremos com
mais força e vontade de conseguir algo
melhor”, concluiu. O Sete Fontes ocupa a
oitava posição da Série A da I Divisão da
AF Braga, com seis pontos somados, fruto de duas vitórias e quatro desaires.
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Piscinas cobertas retomam
actividade em Famalicão
REGIME LIVRE já funciona de segunda a sábado em Ribeirão, Joane e
Oliveira S. Mateus e ao domingo de manhã na sede do concelho.
NATAÇÃO
| Redacção |

TERTÚLIA

Com a entrada em vigor de mais
uma fase do desconfinamento,
as piscinas cobertas de Famalicão começam a recuperar a pouco e pouco a sua actividade normal, retomando os horários dos
serviços de regime livre e das
respetivas escolas de natação.
Assim, o regime livre está a
funcionar de segunda a sábado
nas piscinas municipais de Ribeirão, Joane e Oliveira S. Mateus e ao domingo de manhã nas
piscinas de Vila Nova de Famalicão, informou a autarquia em
comunicado.
Porém, apesar da abertura a
estas actividades, as piscinas
continuam obrigadas ao cumprimento dos planos de contingência dos vários espaços, assim como das actuais orientações da
Direção-Geral da Saúde, que limitam essencialmente o número
de presenças, e impõem o distanciamento social, entre outras,
adiantou a mesma fonte.
As piscinas exteriores deverão
abrir a 15 de Junho mantendo-se
em actividade até 15 de setembro. As regras de acesso a este
local podem variar em função

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

DR

Piscinas exteriores têm abertura prevista para 15 de Junho

das normas impostas pela DGS à
data da abertura. Recorde-se que
poucos dias antes de ter sido declarado o confinamento obrigatório em Março de 2020, o presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, tinha dedicado uma jor-

nada do roteiro pela inovação de
Famalicão ao clube e à escola
de natação do Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de
Famalicão, referindo, na altura,
a importância desta modalidade
no concelho, principalmente entre as gerações mais novas.

Nas piscinas municipais de Paços de Ferreira

GDN Famalicão em boa forma no Torneio
Regional de Juvenis, Juniores e Seniores
NATAÇÃO

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995
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LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

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

| Redacção |

O Grupo Desportivo de Natação
de Famalicão, esteve em destaque no Torneio Regional de Juvenis, Juniores e Seniores, realizado nos dias 8 e 9 de Maio nas
piscinas municipais de Paços de
Ferreira.
Numa competição disputada
com cerca de 300 atletas, os nadadores famalicenses obtiveram
recordes pessoais e mínimos de
acesso aos nacionais, com o destaque para Daniela Lopes e Rui

Santos que venceram o Torneio
como atletas mais pontuados nas
suas categorias.
De salientar também as quatro
medalhas conquistadas pelo
Afonso Silva, pelo Pedro Fernandes, pelo Rodrigo Pereira e
pela Mafalda Mesquita, caracterizando a qualidade de todos os
atletas da equipa famalicense,
que demonstraram compromisso, determinação e muita capacidade de superação nas suas conquistas.
Para o responsável técnico Pedro Faia, “este Torneio decorreu

extremamente bem, com um
conjunto de excelentes marcas,
de títulos, medalhas e inúmeros
recordes pessoais, reflectindo a
qualidade destes atletas e a sua
crescente motivação para superar as dificuldades, quer em contexto de treino quer em contexto
de competição.
Estes resultados permitiram
aferir o momento de forma e o
caminho a seguir com vista à
otimização do seu rendimento. Estamos orgulhosos de todos estes nadadores famalicenses.”
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Guimarães vai
acolher provas
de downhill e
BTT cross country
DIAS 16 E 23 DE MAIO, no Centro de Ciclismo do
Minho e na Montanha da Penha, Guimarães vai
ser palco dos campeonatos regionais de cross
country olímpico e de downhill.
CICLISMO
| Redacção |

Guimarães acolhe no mês de
Maio os Campeonatos do Minho
de Cross Country Olímpico
(XCO) e de Downhill (DHI),
iniciativas promovidas pela Associação de Ciclismo do Minho
com o apoio da Câmara Munici-

pal de Guimarães.
A prova de XCO será disputada no dia 16 de Maio no Centro
de Ciclismo do Minho e a de
Down Hill no dia 23 de Maio na
Montanha da Penha, informou
em comunicado a Associação de
Ciclismo do Minho
Na retoma das actividades de
ciclismo no Minho, Guimarães

DR

XCO — Cross Country Olímpico, vai ter campeonato regional em Souto Santa Maria

será palco de importantes competições nacionais, promovidas
em condições de segurança e no
cumprimento das orientações da
Direção-Geral da Saúde e das
normas concertadas entre aquela
entidade e a Federação Portuguesa de Ciclismo.
Em ambas as provas não será
permitido público, por força das

normas da DGS, e, além de outras limitações, será obrigatório
o cumprimento de diversas normas, entre as quais a de utilização de máscara e de distanciamento social, adiantou ainda a
mesma fonte.
No próximo domingo, as atenções estarão viradas para o Centro de Ciclismo do Minho, em

Souto Santa Maria, onde serão
disputadas as corridas das diversas categorias daquela que será a
primeira prova do Campeonato
do Minho de BTT XCO – POPP
Design de 2021.
Na semana a seguir será a vez
da Montanha da Penha acolher o
Campeonato do Minho de BTT
DHI – Cision de 2021.
Publicidade
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Moradia Gaveto T3 em Turiz, Vila Verde
Localizada na Urbanização da Gandra, do ano 2009, com área ajardinada, boa exposição solar, localização
calma e boas acessibilidades. Possui ainda pré-instalação aspiração central, pré-instalação aquecimento
central, ar-condicionado completo, churrasqueira coberta e capoto em toda a casa.
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‘Masters’ da Montanha aceleram
na Falperra de 8 a 10 de Outubro
FIA HILL CLIMB MASTERS avançou ontem no salão nobre da Câmara Municipal de Braga com
protocolo entre autarquia, federações e Clube Automóvel do Minho.
AUTOMOBILISMO
| Rui Serapicos |

“Um dos maiores desafios que
nos propuseram até hoje”. Foi
assim que Rogério Peixoto, o
presidente do CAM — Clube
Automóvel do Minho definiu
ontem o FIA Hill Climb Masters
que vai de 8 a 10 de Outubro ter
lugar no traçado da Rampa da
Falperra, reduzido para a prova,
reservada “aos mais prestigiados
pilotos de montanha”.
No salão nobre da Câmara Municipal de Braga, decorreu ao
início da tarde a assinatura do
protocolo entre CAM, autarquia,
FPAK — Federação Portuguesa
de Automobilismo e Karting e
FIA — Federação Internacional
do Desporto Automóvel.
Prevista para 2020, mas adiada
devido à pandemia, esta é uma
competição que se disputa desde
2014, de dois em dois anos,
sempre em diferentes países. A
última edição em Itália, contou
cerca de 200 pilotos.
Questionado pelo Correio do
Minho sobre que expectativas
tem sobre a presença de pilotos e
de elementos da organização
nesta prova, Rogério Peixoto
respondeu que só a organização
poderá envolver cerca de 300

DR

Momento de assinatura do protocolo, entre FIA, FPAK, Câmara Municipal de Braga e CAM

pessoas e sobre pilotos vincou
que a maioria são de países da
Europa central, admitindo que
para alguns Portugal pode ser
longe. Referindo-se ao público,
revelou que vão ser preparadas
cinco zonas de bancada e dez
zonas de peões.
O presidente do CAM explicou
que esta é uma prova disputada
em formato de Taça das Nações,

dando relevância à classificação
das equipas por países.
Ainda segundo Rogério Peixoto, uma das características do
FIA Hill Climb Masters é que
vai ser a FIA a assumir toda a
produção para a transmissão televisiva, o que proporciona condições de vantagem para captar
o interesse de operadores televisivos. Também os prémios vão

ser oferecidos pela FIA.
Ni Amorim, ao intervir ainda
antes de assinar o protocolo em
nome da FPAK, admitiu como
“principal preocupação” que se
cumpra o caderno de encargos e
lembrou que ao acolher esta prova Braga “vai ser visto por muita
gente”.
Questionado sobre o nível de
encargos que esta parceria vai

envolver para o município de
Braga, o presidente da Câmara,
Ricardo Rio, respondeu que
“não está fechado” por agora um
valor, devendo decorrer nesse
sentido “um diálogo” entre o
CAM e o município.
Antes, ao usar da palavra no
discurso protocolar, o autarca
lembrou que esta iniciativa teve
de ser suspensa devido à crise
pandémica mas considerou que
há “vontade e convicção” para a
retoma, tendo considerado o
FIA Hill Climb Masters uma
“mais-valia”.
“Braga é uma cidade amante
do desporto automóvel e que, ao
longo dos últimos anos, se habituou a receber grandes eventos
desportivos nacionais e internacionais. Infelizmente, fruto da
pandemia, tivemos de suspender
muitas realizações no último ano
e meio, como foi o caso desta
prova que estava prevista para o
ano transacto”, afirmou.
“O Município continua empenhado em garantir todas as condições para que Braga continue
a ser um espaço de referência a
nível nacional e internacional e
temos a profunda convicção de
que este será um ano de retoma
no acolhimento de novos eventos”, acrescentou.
Vincent Caro, secretário-geral
da FIA, começou por lembrar a
já “longa tradição” das provas
de montanha e apontou adiante
esta corrida como um evento
com “mais exposição”.
Adiante, aquele responsável
reconheceu o “entusiasmo” do
público português, lembrando
ter visto há dois anos em Itália
portugueses vestidos de verde e
vermelho para incentivar os seus
pilotos.

Com 10 anos de idade, menina de Guimarães dominou Adria Karting Raceway

Jovem vimaranense Maria Germano Neto
vence no campeonato italiano de karting
KARTING
| Redacção |

A piloto natural de Guimarães
Maria Germano Neto, de 10
anos, venceu no fim de semana
o Adria Karting Raceway, prova a contar para o Campeonato
Italiano de Karting da categoria
internacional 60 Mini.
Depois de ter sido a melhor nos
treinos livres oficiais, voltou a
ser a mais rápida na qualificação. Na pré-final, a jovem bateu

a concorrência, pelo que largou
da pole-position na final. Na
corrida decisiva, a jovem piloto
liderou de princípio a fim, resistindo à pressão dos italianos
Cristian Tonalini e Giovanni Toso, que completaram o pódio, e
com significativa vantagem para
o transalpino Matteo Melis e para o germânico Marlon Di Salvo,
que fecharam o top-5.
“Esta vitória aqui em Itália é o
resultado de muito esforço e dedicação ao longo das últimas se-

manas. Estou muito feliz e orgulhosa pela evolução que tenho tido karting”, frisou, ainda a festejar, a jovem.
A piloto natural de Guimarães
tem conquistado títulos em todas
as categorias onde tem competido. Na Iniciação, venceu a Taça
de Portugal e na categoria Cadete sagrou-se campeã nacional,
sendo distinguida como ‘Jovem
Promessa’ e depois como ‘Atleta
Revelação’ pela Confederação
do Desporto de Portugal (CDP).
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Pódio na prova italiana, com Maria Germano Neto na posição mais elevada
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JOÃO MARQUES Jurista

ealizou-se, no passado dia 30 de
abril, mais uma sessão da Assembleia Municipal de Braga,
em que o prato forte era a Estratégia Local de Habitação.
Apesar disso, o facto político da noite
não disse respeito a esse documento, aliás
elogiado por várias bancadas, ainda que
com os habituais reparos de circunstância.
O foco mediático mais relevante prendeu-se com uma declaração política do
Partido Socialista, protagonizada pelo deputado Pedro Sousa e que começava de
forma surpreendente.
Cito de memória: “Se os bracarenses assim o ditarem, o próximo mês de setembro marcará o início do último mandato
de Ricardo Rio.”.
À primeira vista, nada de errado é veiculado por esta afirmação condicional. É
verdade que, “se os bracarenses assim”
quiserem, as eleições autárquicas de setembro marcarão o último mandato de Ricardo Rio, já que a lei impõe (e o bom
senso recomenda) que não se eternizem
pessoas em lugares de centralidade na decisão política.
O que é menos comum é ver um representante do principal partido da oposição,
sobretudo o líder parlamentar dessa fação, reconhecer um princípio de derrota,
a cerca de seis meses das eleições, na casa da democracia bracarense.
Não me lembro, na curta carreira políti-

O

Dia Mundial do Médico
de Família é celebrado
a 19 de maio, tornando-se um dia para destacar o papel
e o contributo dos Médicos de
Família nos sistemas de saúde,
particularmente na promoção
da saúde e prevenção da doença
do indivíduo e sua família.
No final dos anos 70 do passado século, surgiu a necessidade
desta Especialidade Médica, a
par da criação do Serviço Nacional de Saúde, do conceito de
saúde para todos, bem como
dos Centros de Saúde onde se
conjugavam cuidados preventivos e curativos. Inicialmente
criada como carreira de clínica
geral, a “MGF” já tinha o estandarte de quem pugna por uma
medicina universal e de proximidade. Só mais tarde se criou
a Especialidade, inicialmente,
com formação em exercício para os que já estavam no ativo e,
logo depois, com um programa

Capitulação anunciada
ca que levo, de ouvir declarações tão
comprometedoras e feitas de forma tão
pública e acessível como esta.
É certo que a malícia de quem está do
outro lado, como é o meu caso, só ouve a
versão da capitulação e não sublinha o
respeito democrático pelo resultado possível que é enunciado na intervenção de
Pedro Sousa.
O que se deve estranhar, porém, não é
esta natural tendência para valorizar o
“canto do cisne” da oposição, mas antes a
peculiar circunstância de ele provir de
quem ainda nem chegou a afirmar-se enquanto “patinho feio”.
De uma assentada, Pedro Sousa compromete a confiança de toda a estrutura
do Partido Socialista em Braga, pondo a
nu o conhecido desconforto existente
com a escolha do candidato Hugo Pires,
imposta em e por Lisboa.
“Agora o futuro”, é o que se lê nos cartazes do candidato socialista, espalhados
por toda a cidade. Não se esperaria é que
o imediatismo da frase projetasse “o futuro” para 2025, como acabou por reconhecer Pedro Sousa.
Este caricato episódio mais não faz do
que traduzir o desnorte que corre nas hos-

tes do PS e o desalento que advém da
convicção de que 2021 é para riscar.
Percebe-se que tal aconteça, porque, ao
contrário do que se poderia esperar, a
pandemia não afetou a credibilidade e esperança dos bracarenses na Coligação
Juntos por Braga e em Ricardo Rio. Se algo aconteceu foi o reforçar do elo com este projeto político de verdadeira alternativa e genuíno inconformismo.
De resto, não é preciso inventar factos,
basta olhar para indicadores e avaliações
externas que apontam o concelho de Braga e a sua Câmara Municipal como uma
das mais competentes e eficazes na mitigação dos riscos económicos e sociais associados à pandemia.
Se a isto associarmos o acervo político
de decisões estruturantes, como as de recuperação do usufruto Público das Sete
Fontes, ou as ainda frescas notícias da intervenção nas Carvalheiras, compreendemos como está difícil o caminho para
uma oposição pálida na ação e desunida
nas forças.
No campo ambiental, ainda recentemente tivemos novidades sobre intervenções
de grande monta, com a construção de
uma nova ETAR e a renaturalização do

Rio Torto e da Ribeira de Panoias, a par
da requalificação da zona envolvente,
num investimento superior a 30 milhões
de euros. Lembremo-nos que a ETAR de
Frossos não foi projetada para um aumento populacional como o que Braga sofreu
nos últimos anos, nem teve, sequer, a boa
sorte de contar com o bom-senso de quem
a governava antes de Ricardo Rio. Se assim fosse, talvez ocorresse, a quem se encontrava ao leme dos destinos do concelho, que instalar um parque industrial nos
seus limites impediria eventuais melhoramentos decorrentes de futuros crescimentos demográficos.
Também a aposta nos meios de mobilidade suave está a sofrer uma revolução,
com a requalificação das principais vias
da cidade e a opção por privilegiar alternativas ao automóvel. E isto sem que se
tenha fingido hipocritamente que não
existe uma centralidade deste meio de
transporte, sendo necessário prover pelo
bom fluxo do trânsito, com várias renovações da rede viária em andamento, a par
de conclusões de eixos fundamentais (como a Variante do Cávado), algo que não
se via há décadas.
À luz deste quadro e do muito que ainda
está a ser feito, no plano material e imaterial, pode ser extemporâneo fazer um balanço dos oito anos de mandato de Ricardo Rio, mas parece prudente sinalizar o
deslaçar de uma oposição que capitula
antes mesmo de lutar.

A aspiração da Medicina de Família
estruturado e cada vez mais exigente para quem terminava o
curso de Medicina e queria levantar este estandarte também.
Fomos teimando, inicialmente
pelo reconhecimento do que fazemos como algo único e valioso, numa medicina tendencialmente “hospitalocêntrica”,
depois pelo direito a exercer
uma medicina de qualidade,
sem atropelos por doentes desesperados por não conseguir
consulta no meio de tão vastas
listas de utentes.
Os Médicos de Família, adaptaram-se, pois, aos desafios,
com melhor formação em comunicação, exercendo medicina centrada na pessoa, baseada
na evidência e em interpretação
e crítica da própria evidência
científica. As próprias organizações, onde trabalhamos, foram

ANA MARIA PINTO
Médica interna de Medicina Geral e Familiar

Voz à saúde
mudando: a mais recente reforma levou ao surgimento das
USF e de formas mais autónomas e participativas de gestão,
com objetivos de melhoria da
qualidade da própria prestação
de cuidados aos utentes.
Não obstante, há muito que se
tem vindo a desvirtuar o verdadeiro sentido daquilo que gostamos de fazer: ver doentes! Em
detrimento disso, passamos

muito do nosso tempo útil a
“certificar”, sendo que muitas
destas tarefas poderiam ser organizadas de outra forma – com
benefício para todos – como é o
caso das declarações e baixas
para justificar subsídios a pessoas que têm problemas sociais
e todos os relatórios apensos,
sendo que essas tarefas deveriam ter uma resposta nos recursos humanos da área social.
É apenas um exemplo.
As tarefas de diagnóstico e terapêutica são, não raras vezes,
feitas entre os pingos da chuva,
com a cabeça pouco fresca de
imensidão de burocracia.
Vejamos o exemplo da renovação das cartas de condução: o
atestado médico é obrigatoriamente emitido por via eletrónica e a legislação em vigor é
compreensivelmente exigente

em relação a uma imensidão de
parâmetros; ora, nos centros de
saúde não existem meios para
avaliar todos esses parâmetros
(nomeadamente os oftalmológicos). Além disto, a lei exige
múltiplos pareceres a médicos
de várias especialidades que
exigem pedidos de consultas
hospitalares que, como sabemos, não chegam a tempo da
renovação da carta de condução. Faria sentido que fossem
criados centros de avaliação específicos (aliás legislados há
poucos anos, mas rapidamente
abandonados), que permitissem
um procedimento simplificado
para os cidadãos poderem renovar as suas cartas de condução,
fazendo todo o processo num
mesmo local e no mínimo de
tempo.
Faria sentido mudar, pois, mudar todo este paradigma: o Médico de Família não é um certificador, mas um clínico!
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VÍTOR ESPERANÇA Gestor

Escreve quem sabe

A Pobreza e o PRR

A

pobreza pode ser medida de várias formas, mas sem grandes
matemáticas podemos dizer que
é pobre aquele que não consegue satisfazer as suas necessidades básicas de cidadão, ou com muita dificuldade o consegue fazer, o que leva imediatamente a ter
cautela quando comparamos residentes
em países diferentes, e nestes por regiões
e localidades, mantendo-se verdadeiro o
princípio na igualdade de direitos.
Portugal nunca foi um país de ricos,
apesar de nos colocarmos no primeiro
quarto dos países mais desenvolvidos em
termos de PIB por habitante. Assim classificados, imaginamos um país onde existe uma classe média considerável que faria por manter o país ao nível do bom
ranking dos países desenvolvidos.
Enganados. Quando vemos o é dito na
recente publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos; “Pobreza em Portugal- Trajetos e Quotidianos”, trabalho
de investigação científico coordenado pelo Professor da Universidade dos Açores,
Fernando Diogo, ficamos apreensivos,
mas não surpreendidos: “um terço dos
pobres trabalha”.
Se a estes somarmos os desempregados
(principalmente os jovens e os que provêm de rescisões de contratos precários
afetados pela Pandemia) e lhe juntarmos
os reformados, cuja maioria se apresenta
com reformas muito baixas, então estaremos a falar de muita mais gente pobre
neste país da União Europeia.
Do meu local de trabalho dou como certas as conclusões daquele estudo e confirmo a força dos números do desemprego e
dos reformados.
Há pobreza em Portugal. Uma pobreza
estrutural, pois quando uma família deixa
de ter condições de sobrevivência, alimentando-se mal e fazendo o esforço terrível para ter um teto onde se abriga, estamos nos limites da dignidade de uma
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cidadania europeia.
Temos uma classe média de rendimentos baixos, confirmada pela sucessiva
aproximação entre o salário mínimo e o
salário médio nacional. Seja pela produtividade, seja pela cultura empresarial, seja
pela baixa habilitação dos trabalhadores,
ou muita má distribuição de riqueza produzida, a verdade é que se ganha mal em
Portugal, onde o que comprarmos não difere muito dos preços pedidos nos outros
nos países da União Europeia.
A pobreza em Portugal é endémica e
histórica. A educação e a partilha de experiências com países de melhor resultado
parece não ter sido suficiente para nos retirar deste “fado”.
O alargamento da educação obrigatória
e o crescimento do número de cidadãos
melhor preparados, não fez aumentar significativamente o salário médio em Portugal. A educação ainda não consegue
servir de alavanca ao acesso a melhores
rendimentos. Qualquer recém-licenciado
se vê confrontado com uma oferta de trabalho com ordenado mínimo. Muitos deles aceitam profissões que não exigem
habilitações para o qual foram qualificados. Mau investimento aquele que fizeram os seu pais. O melhor incentivo ao
abandono escolar precoce é a ausência de
expetativas de emprego melhor remunerado para os jovens qualificados, levantando-se a dúvida: Valerá a pena estudar?
Sim, vale e valerá, apesar desta real e triste evidência. Os jovens não têm alternativa. Ou se preparam, ou empobrecem, ou
emigram.
A minha maior preocupação vai para os
menos preparados, aqueles que parecem
condenados à pobreza tradicional. Nascem pobres e ficam aprisionados a esse
estado de resignação social. Esta pobreza
social parece não abandonar os seus indicadores de criação de riqueza/rendimentos.
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Esta prisão social não abandona estigmas que parecem atrair outros problemas
que fazem aumentar a pobreza. É ali que
se verificam em maior número os problemas que desestruturam as relações de família, seja pela doença, pela precária empregabilidade, baixos rendimentos,
atração por comportamentos desviantes.
Aqui se registam o maior número de famílias onde apenas um dos membros do
agregado trabalha, ou seja, com insuficiente o rendimento. Esta fragilidade é
acentuada pelo crescimento das famílias
monoparentais, com menores a cargo, em
resultado de divórcio. Dificilmente alguma família consegue afastar-se dos limites de pobreza, quando estas situações
acontecem simultaneamente e ambiente
social de proximidade urbana.
Este tipo de pobreza tende a aumentar
rapidamente em situação de crise económica. Ela está aí. Parece escondida por
baixo de tantas medidas de apoio sociais
do Governo e das Autarquias: sejam
apoios aos trabalhadores (ainda) com programas como o Lay-off; aos empregadores (ainda com esperança); ou os apoios à
quebra de rendimentos como os dados às
famílias com guarda de filhos; ou a quem
soube e quis aproveitar a facilidade das
moratórias aos bancos e no arrendamento.
Ocerto é que isto não lhes resolveu os
problemas, apenas os deixou – momentaneamente- com menos aperto diário na
solvência das suas obrigações.
As vacinas aí estão. Os casos de contágio pandémico em desaparecimento. Estamos todos ansiosos e esperançados.
Queremos o regresso à normalidade, com
o se fosse um recomeço de vida. Acontece que a vida não se repete.
Na Europa haverá muito dinheiro para
recuperar a economia, mas temo que o dinheiro venha tarde e mal direcionado. As
famílias de maior risco não verão os seus
compromissos desaparecer, mas verão as
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suas dívidas aumentadas. Não terão a certeza de nova empregabilidade e muito
menos com maiores salários. Os serviços
comerciais e os ligados ao turismo abrirão com força redobrada, mas veremos a
quantidade e a capacidade que trazem os
seus clientes.
Haverá recuperação certamente, mas
não será igual para todos. Temo que sejam justamente aquelas famílias que andam no limiar da pobreza, quem veremos
aumentar as dificuldades e o risco de contribuir para o aumento do número de cidadãos e viver em pobreza.
Posso estar a ser pessimista, mas é o
meu realismo perante aquilo que vou lendo e ouvindo dizer do famoso PRR, a tal
“bazuca financeira”. Parece que já assisti
a isto.
De estradas, passamos à ferrovia. Da renovação das infra-estrura do Estado (hospitais, escolas e grandes edifícios públicos) passamos para a modernização da
administração pública. Da formação para
todos, passamos para a formação mais
qualificada, sem saber a quem é dirigida,
para que fim e quem a ministra. Provavelmente mais do mesmo, com outras figuras na formação.
Qual é o grande desígnio nacional?
Saber aproveitar (gastar) rapidamente o
dinheiro que nos puserem à disposição. O
estado diz aos portugueses: lembrem-se
que até 2026 teremos que executar (leiase gastar) os milhares de milhões de euros
que nos são colocados à disposição. Nós
seremos os primeiros, diz o Governo!
Aos Portugueses devia-se dizer: Não
gastem. Invistam. Invistam com o objetivo de ganhar dinheiro.
Todos aqueles que o conseguirem fazer,
criarão riqueza. Espero que criem também mais emprego e melhor remunerado,
pois da ambição do individualismo humano, também só se altera coim melhor educação.
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Opinião
Ideias políticas

Braga, Capital Europeia
do Voluntariado, porque não?
DIOGO CUNHA
Presidente da JS Braga

A cidade mudou

Esquerda

O

voluntariado é, hoje, ainda mais

importante que no passado. A
pandemia veio aumentar de forma colossal o fosso para os os mais desfavorecidos.
Se por um lado, a pandemia trouxe desconfiança e individualismo, por outro,
veêm-se diariamente milhares de atos de
solidariedade para com o próximo, de entre ajuda, sem esperar nada em troca (para muitos. provavelmente, um sorriso,
um olhar de agradecimento ou até a sua
própria consciência do acto já que grande
parte destes atos são feitos no anonimato).
Recordo-me, em especial, na necessidade específica de viseiras e máscaras em
tecido, da entrega de refeições, alimentos
e cabazes, mas também das compras de
bens essenciais e medicamentos aqueles
que, pela idade ou pela sua condição de
saúde não tinham capacidade para o fazer.
Recordo-me, da mesma forma, de todas as organizações tiveram que, face à
situação, se adaptaram e reinventaram,
pois, em muitas delas, os voluntários permanentes encontravam-se dentro do grupo de risco, e por isso, confinados.
O voluntariado é um dos maiores atos
de cidadania e tem hoje um papel fundamental na realização pessoal de cada um.
Em Portugal, apesar de o número de organizações e voluntários ter aumentado
nos últimos anos ainda estamos abaixo
da média europeia.
Em Braga, existem centenas de associações com voluntários que dedicam
diariamente o seu tempo aos
outros, desde a saúde à

alimentação, passando pela reinserção
social, ação social, defesa dos animais e
ambiente, entre outros, algumas destas
até nasceram durante este período, face
às necessidades urgentes que a sociedade
não consegue antecipar. No último ano, o
Banco Local de Voluntariado da Câmara
Municipal de Braga teve todas as atividades suspensas. Se por um lado nos eram
impostas regras de distanciamento social,
por outro nunca esta organização, desde a
sua criação, foi tão importante.
A prática do voluntariado deve ser promovida junto da comunidade.
Exemplo disso é a Capital Europeia da
Juventude em 2012 e a forma como impulsionou a juventude e todas as áreas
que se interligam e até o património que
nos deixou(GNRation), e os louros que
ainda colhemos passados dez anos.
5 de dezembro celebra-se o dia internacional do voluntariado e fica a pergunta:
o que falta para sermos escolhidos pelo
Centro Europeu de Voluntariado?
Este é um desafio que Braga devia abraçar, um desafio nobre.
É por isso que, enquanto presidente da
Juventude Socialista de Braga irei propôr
ao candidato à Câmara Municipal de
Braga pelo Partido Socialista, Hugo Pires, que inclua esta proposta no seu programa eleitoral.
Escrevo-vos desde Guadalupe, São Tomé e Príncipe, onde me encontro a participar através de duas organizações em
três projectos de voluntariado, de âmbito
educativo, nos quais espero conseguir fazer a diferença, influenciado positivamente o presente e futuro dos jovens e
desta comunidade. “

JOÃO FREITAS ALCAIDE
Presidente da JSD Braga

Direita

N

os dias de hoje, o tempo corre
de forma alucinante. Todos os
dias, a todas as horas, há novas
notícias que requerem a nossa atenção,
suscitam-se problemáticas às quais temos de oferecer uma resposta, e nascem
matérias que merecem a nossa apreciação. O tempo acelerou, e o volume de informações com que somos confrontados
ao segundo, a facilidade de acesso a novos dados e a influência das redes sociais
estimularam essa aceleração. Hoje em
dia, as nossas prioridades, por vezes, são
determinadas post a post, e a cada post
surge uma temática que pede uma resolução imediata. O que tem sido terreno
fértil para a germinação dos populismos,
que, da noite para o dia, proclamam todas as soluções para todos os problemas.
E todas estas realidades repercutem-se
na política, na gestão da coisa pública e
na construção da cidade.
No entanto, quando perspetivamos a
evolução da cidade, designadamente no
que diz respeito ao que a mesma revela
de mais estrutural, a visão tem, necessariamente, de ser mais ampla, vasta e
abrangente. Isto é, um olhar de médio/
longo prazo. E a verdade é que, nos últimos 8 anos – e 8 anos são ‘apenas’ 8
anos –, Braga mudou bastante, tornou-se
numa cidade muito diferente e fê-lo para
melhor. Braga é, hoje, uma cidade mais
aberta, próxima, dinâmica e com mais
vontade e capacidade de se projetar aqui
e além-fronteiras. No domínio da economia, o concelho, nos últimos anos, tornou-se mais atrativo para o investimento
e a fixação de novas empresas, o que
contribuiu para a criação líquida de mais
de 8 mil postos de trabalho. O território
tornou-se mais competitivo, ascendendo
Braga à 4.ª posição como concelho mais
exportador do país. No desporto, multiplicaram-se os programas desportivos
municipais; foram reforçados os apoios

às associações e coletividades desportivas; a cidade afirmou-se como palco da
realização de eventos desportivos de relevo; e, em 2018, Braga foi considerada
a melhor Cidade Europeia do Desporto.
Na cultura, Braga é, atualmente, Capital
da Cultura do Eixo Atlântico; foi impulsionada e elaborada, de forma aberta e
participada, a Estratégia Cultural de Braga 2020 – 2030; e a cidade aspira a ser,
em 2027, Capital Europeia da Cultura. E,
relativamente às infraestruturas, requalificaram-se o Parque Desportivo da Rodovia, o Altice Forum Braga, o Centro/
/Pousada de Juventude e o Mercado Municipal, investimentos que totalizaram,
aproximadamente, 21 milhões de euros,
com benefícios diretos para Braga e os
Bracarenses.
O facto é que se tem feito tudo isto – e
mais noutros setores – em simultâneo
com o pagamento, a peso de ouro, de erros irresponsáveis e desastrosos do passado: As dívidas das obras do Estádio
Municipal sugam, anualmente, 7,5 milhões de euros aos cofres municipais; e a
parceria público-privada dos campos sintéticos sorve, por ano, 6,5 milhões de euros aos bolsos dos Bracarenses.
E a tudo isto juntou-se e junta-se, também, a necessidade de combater a pandemia da doença Covid-19 e de dar respostas às gravosas consequências económico-sociais, combate em que Braga interveio e tem intervindo de modo atento,
célere e proativo.
É absolutamente fundamental fazer este exercício. Refletir sobre o que éramos,
o que somos e o que podemos e queremos ser. E, percorrendo este caminho –
reconhecendo que, evidentemente, há
desafios que têm de ser correspondidos
–, não tenho dúvidas de que Braga é, hoje, uma cidade muito diferente. Uma cidade que mudou. E que, hoje, está mais
preparada para o futuro.
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ID:124391058-3 -

135.000 €

C.E.:(C) Excelente T3 no centro da cidade,
com elevador e garagem individual.
Venha conhecer!

ID:124391013-168 -

128.000 €

C.E.:(D) Apartamento T4 no centro da cidade
de Braga – Junto à Estação de Comboios.
Entregue totalmente remodelado!
Visite já!

ID:124391010-186 -

99.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3, próximo ao centro
da cidade.
O imóvel encontra-se renovado e dispõe
de garagem individual fechada.
Marque já a sua visita!

ID:124391005-555 -

132.500 €

C.E.:(C) Apartamento T3 remodelado
no centro da cidade.
Marque já a sua visita!
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL
DE S. PEDRO DE MERELIM
CLUBE DE INFÂNCIA, IPSS

AVISO DE CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Convoco os sócios do CHB – Centro Hípico de Braga, para
reunirem em assembleia geral, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 16º, dos Estatutos, no dia 25 de Maio de 2021,
pelas 19,00 horas, nas instalações associativas, sitas na Rua da
Marginal, nº 9M – 4700-713 Palmeira, Braga, com a seguinte
ordem do dia:
Ponto único: Eleição dos órgãos sociais – direção e conselho fiscal, e da mesa da assembleia geral.
A lista contendo a identificação dos candidatos aos órgãos sociais e a composição da mesa da assembleia geral, deve ser
entregue ao presidente da mesa da assembleia geral até oito dias
após a publicação da presente convocatória.
A assembleia geral só poderá deliberar validamente se estiverem
presentes mais de metade dos associados com direito a voto ou
trinta minutos depois, com qualquer número de presenças.
Braga, 07 de Maio de 2021

Joel Alexandre Martins da Silva, na qualidade de presidente da
Mesa da Assembleia, vem por este meio ao abrigo do artigo 30º –
alínea 1 dos Estatutos da Associação C. S. S. Pedro de Merelim –
Clube de Infância, IPSS, convocar os associados para reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, na sede social sita na Rua da
Escola (Edif. Junta Freguesia), no dia 28 de Maio de 2021, pelas
20.30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Apresentação, discussão e votação do relatório de contas
de gerência do ano de 2020
2- Assuntos do interesse da Instituição
Como para a Assembleia Geral funcionar em primeira convocação, é exigível a presença de pelo menos metade dos associados efectivos, com direito a nela participarem (art. 31º-alinea 1),
número que é de admitir não consiga alcançar-se, designo o
mesmo dia, pelas 21.00 horas, para a Assembleia reunir em
segunda convocação, podendo então deliberar com qualquer
número de associados.
S. Pedro de Merelim, 10 de Maio de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. José Alexandre Rocha

CORREÇÃO AVISO

SINTONIZE 106.0 FM

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 12/1987
António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Esposende, torna público que em cumprimento do disposto no nº 5 do art.º B-1/11º do Código Regulamentar do Município
de Esposende, se encontra em discussão pública a alteração ao
licenciamento de operação urbanística de loteamento aprovado
pelo Alvará de Loteamento nº 12/1987 – processo nº 270/86, alteração esta requerida por Amanda Fernandes Leal Carreira e Outro
– proprietária do lote nº 11, residente na Rua 25 de Abril, nº 227 –
Edifício Park Ofir – Apartamento 43 - 1º Direito – Fão – 4740 – 398
Esposende, e que incide sobre o prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Esposende sob o nº 269/19871209, inscrito
na matriz Urbana sob o nº 2320, da União de freguesias de Apúlia
e Fão.
Mais torna público que a discussão pública se fará por um período
de 10 dias contados após a data da publicação deste edital, sendo
certo que o processo se encontra patente para consulta na Divisão
de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no
edifício dos Paços do Concelho, Praça do Município em
Esposende.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser
entregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de
discussão pública.
Esposende e Paços do Município, 03 de maio de 2021
O Presidente da Câmara,

RESTAURANTE
CARVALHEIRO

FUNCIONÁRIO

BRAGA
ADMITE COZINHEIRO/A
COM EXPERIENCIA
Tlm. 967 832 598

PARA MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
BRAGA
Tlm. 966 536 875

ADMITE-SE

COMPRO!!!

Corrige-se para:
“1.8. A decisão de contratar, consubstanciada na autorização de abertura do procedimento de hasta pública, foi determinada por deliberação
tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 06 de maio de 2021”;

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

Esposende e Paços do Município, 07 de maio de 2021

(Benjamim Pereira, Arq.)

EDITAL

(Benjamim Pereira, Arq.)

Na edição do anúncio do jornal Correio do Minho, de 09 de maio de
2021 foi escrito:
“1.8. A decisão de contratar, consubstanciada na autorização de abertura do procedimento de hasta pública, foi determinada por deliberação
tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de___de____ de 2021”;

O Presidente da Câmara,

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

www.antenaminho.pt

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

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

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

PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

Tlm. 968 651 479

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

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

* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
AUDI A4 1.6
ANO 2001
102CV
1600 GASOLINA
225384 KM
5.200 €

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

MERCEDES GLK 220CD
ANO 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 PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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§breves

Biblioteca de Viana
exibe exposição
‘Oficina de Afectos’

Terras de Bouro

Município procede a
alargamento do Lugar
de Romão de Vilar da Veiga
O Município de Terras de Bouro, dando continuidade à sua politica de investimento no melhoramento e ampliação das vias de comunicação rodoviárias no concelho e após a
intervenção na rede de abastecimento de
água, no lugar de Romão, na freguesia de Vilar
da Veiga, procedeu agora também a uma nova
intervenção comprendendo a ampliação e melhoramento na estrada de acesso a este local,
continuando assim a contribuir, para a criação
de condições básicas de segurança de circulação da população.

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A exposição ‘Oficina de Afectos’, de
Marta Madureira, pode ser visitada na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo
até ao próximo dia 4 de Julho. A mostra
inclui a obra gráfica publicada em livros,
revistas e jornais.
Marta Madureira é designer de comunicação e ilustradora. Lecciona no Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave na licenciatura de Design Gráfico e no mestrado
de Ilustração e Animação. É licenciada e
mestre pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto (FBAUP) e doutoranda pela mesma universidade e foi distinguida com algumas distinções de relevo, entre as quais: prémio Jovens Criadores Bienal de Atenas, Grécia 2003; Prémio Jovens Criadores Bienal de Nápoles,
Itália 2005; Menção especial Prémio Nacional de Ilustração 2010; Menção especial Prémio Nacional de Ilustração 2011,
1.º prémio – 3×3 Magazine of Contemporary Illustration 2012.
Conta com cerca de 20 livros ilustrados
para a infância com textos de Álvaro Magalhães, Vergílio Alberto Vieira, Manuel
António Pina, Adélia Carvalho, Ana Luísa Amaral, entre outros. É autora e realizadora da série de animação ‘As Máquinas de Maria’, financiada pelo Instituto

Guimarães

Hospital da Senhora
da Oliveira celebra Dia
Internacional do Enfermeiro

DR

Obra da artista para admirar na Biblioteca de Viana

do Cinema e do Audiovisual. É, juntamente com Adélia Carvalho, fundadora
da editora ‘Tcharan’.
‘Exposição de Obra Gráfica’ é um projecto de exposições da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo cujo tema é a
obra de um artista convidado, de reconhecido valor, publicada em livros e revistas
por editoras e instituições nacionais e estrangeiras.

Iniciativa decorre até ao próximo dia 16

O Hospital da Senhora da Oliveira- Guimarães,
no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, que se realiza na próxima quarta-feira, assinala a data com uma cerimónia que pretende elogiar o papel destes
profissionais de saúde, neste ano de pandemia
Covid 19, especialmente exigente.
A cerimonia celebrativa contará com a presença de várias individualidades e terá lugar no
auditório do Hospital às 12 horas.

Monção

Coração na Praça
Deu-la-Deu alerta
para a prevenção das
doenças cardiovasculares

feito de madeira, e assente numa base de ferro
pintada a branco. Com uma altura próxima de
dois metros, simula batimentos regulares.
Realizada no âmbito do ‘Maio, Mês do Coração’,
a iniciativa tem como principal objectivo sensibilizar a população local para a prevenção de
doenças cardiovasculares.

Viana do Castelo

‘Pais das Canções
de Embalar’ para ver
no Teatro Sá de Miranda
‘País das Canções de Embalar’, de Vânia Geraz
estreia na próxima quinta-feira, às 19 horas,
na Sala Experimental do Teatro Municipal Sá
de Miranda, em Viana do Castelo, uma produção de Ariadne coproduzida pelo Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana e Creta Laboratório de Criação Teatral.
O espectáculo com texto de Daniela Silva e Vânia Geraz é a primeira coprodução que o Teatro
do Noroeste – CDV apoia em 2021, no âmbito
das comemorações dos 30 anos da companhia. ‘País das Canções de Embalar’ é apresentado entre os próximos dias 13 e 15, com sessões às 19 horas, na Sala Experimental do
Teatro Municipal Sá de Miranda.

PSD denuncia suspensão
de formação financiada
nos Centros do Minho
O Grupo Parlamentar do PSD tomou conhecimento, no passado dia 30 de abril, que o Centro de Formação Vale do Minho, o Centro de
Formação Guilhermina Suggia e o CFAE Barcelos e Esposende tiveram de suspender toda a
formação de professores financiadas pelo Programa Operacional Capital Humano.

Monção, Município Saudável, colocou na Praça
Deu-la-Deu Martins, um coração vermelho,

Primeira fase

Vizela arranca Semana Concelhia
Cerveira investe 300 mil euros
da Leitura com propostas para todos na requalificação da antiga EN302
VIZELA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela, através
da Biblioteca Municipal arrancou ontem
a Semana Concelhia de Leitura de 10 em
parceria com os Agrupamentos e a Rede
de Bibliotecas Escolares, com uma vasta
série de iniciativas para a promoção do livro, da leitura e da escrita. A efeméride
decorre até ao próximo dia 16 com uma
série de iniciativas para o público em geral.
A abertura oficial da iniciativa teve lugar na manhã de ontem, na EB 2,3 Infias
e contou com a presença do presidente da

Câmara Municipal de Vizela, da Vereadora da Educação e dos Presidentes dos
Agrupamentos de Escolas de Vizela e de
Infias.
A Semana Concelhia de Leitura apresenta um programa envolvendo alunos,
professores e comunidade em geral, com
o mote associado ao Ambiente, com actividades diversas, como encontros com escritores, contadores de histórias, leituras,
poesia, dramatizações, exposições, teatro,
etc, a realizar nas várias escolas.
Há também axtividades dirigidas ao público em geral, com destaque para a exposição ‘Livros Abertos’, que acontecerá
também online.

CERVEIRA
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira apresentou, na passada sextafeira, na Freguesia de Covas, o projecto
de requalificação da antiga EN302, que
liga Covas a Candemil. De um investimento total de 2.1ME, a empreitada será
dividida em três fases, com os primeiros
trabalhos a avançar ainda durante este
mês de maio, na zona mais urbana de
Covas.
Durante a apresentação pública, o autarca cerveirense realçou uma intervenção
“que potencia a coesão territorial, com in-

cidência nos territórios menos próximos
dos centros e que precisam de melhores
condições, nomeadamente de vias de comunicação, viária e digital (fibra ótica já
implementada no concelho)”. Fernando
Nogueira explicou ainda que “neste momento, a viação rural não está sujeita a
qualquer financiamento, pelo que as
obras são feitas, exclusivamente, à custa
do orçamento municipal”. E exemplificou: “Esta 1ª fase corresponde a um investimento de 300 mil euros, mas se houvesse candidaturas para esta área, esse
valor corresponderia a uma obra superior
a 1 milhão de euros”, declarou Fernando
Nogueira.
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Agenda
Publicidade

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
14:23
15:05
17:30
19:06
19:59
21:01
23:05
00:01

18:24 Power Players
18:46 Dennis e Gnasher:
Os Aventureiros
19:08 Chovem Almôndegas
19:30 Os Vizinhos Piratas
19:55 Muito Fora
20:23 Peanuts
20:30 Banda Zig Zag
20:38 Tesouros da Europa
21:30 Jornal 2
22:05 Os Doze Jurados
22:59 Nada Será Como Dante
00:35 E Quem Fica Com o Cão?
01:05 The Highschool Of
01:29 Eurodeputados
02:00 E2 - Escola Superior
02:27 Sociedade Civil
03:28 Euronews
05:44 Lusitana Paixão

05:35
06:00
08:30
10:10
13:00
14:50
16:10
18:30
19:57
21:40
22:25
00:20
00:15

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Joker 7
É ou Não É? O Grande Debate
Ascensão e Queda:
Os Momentos Decisivos
a II Guerra Mundial
00:58 Nunca Deixes de Olhar
04:05 Europa Minha

TVI

Camilo, O Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Amor, Amor: A História
de Linda
01:00 Passadeira Vermelha
02:00 Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:50
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:30
00:00
01:15
02:45
03:15

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Ver P’ra Crer
Cristina Comvida
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem Me Quer
Mulheres
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1- aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante; figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro; abetarda. 6 - comércio;
exercer. 7 - tanso; peúvas. 8 - seguida. 9 - pobre; amortiza;
fiúza. 10 - querido. 11 - freira; descanso.
VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá; balança;
disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto. 6 - bar; impelir.
7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes.
10 - enfureca. 11 - areias; cadeira.

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

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

5

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

4

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

8

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

8

1

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

1

2

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

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

HENRIQUINA T. 253 617 824
Rua de São Victor, 92

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

R. da Cumieira, 32

Largo da Lapa

FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Av. de França, 1361

Praça da República 43

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

R. de Santo António, 70

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Av. António Feijó, Loja M

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699
Largo de São Domingos 54

4

3

5

4
1

7

2

3
7

3
1

6

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

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

1.ª vez em Braga
Profissional, massagem
relaxante íntima...
SÓ HOJE

Publicidade 31

PRIMEIRA VEZ

Morena pele cor de canela,
bronzeada. Atende em Lamaçães,
espaço super limpo.
Oral divinal, 22 anos
espaço em marquesa.

911 197 983

927 938 981

TRAVESTY

BRAGA
TÁXIS

Corpo
escultural,
pxxl,
bumbum
carnudo,
massagem
obs
Adoro
iniciante.

24 HORAS

911 155 103

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt
LOIRAÇA
21 ANOS
MEGA NOVIDADE
CORPO
ESCULTURAL
MENINA
DE GINÁSIO
RECEBO SÓ

964 131 762

NESSA TENSÃO
QUE VIMEMOS
RELAXAR
É O QUE
PRECISAMOS.
MASSAGISTA
PERFEITA
C/ SEX...

933 121 077

JOGOS

TRINTONA
ATRAENTE

Segunda 10/05/21

Apresentação
em lingerie.
Não atendo
números
privados.

910 716948

253
916
966
936

253
233
233
233

Sorteio 19/2021

253
602
602
602

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Oral Picante. Garganta
Profunda. Adoro tudo bem
enfiadinho. Completa.
Adoro língua. Meiguinha.
Toda Boa. 69 molhadinho.

938 241 212

54 349
2.º Prémio 17 348
3.º Prémio 04 223
1.º Prémio

Terça 04/05/21

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11
Quarta 05/05/21

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 06/05/21

Insólitos

Mulher sequestrada
52 vezes por extraterrestres
Uma britânica diz que foi sequestrada 52 por
extraterrestres e diz ter provas disso mesmo.
Paula Smith afirma que a primeira vez foi
quando era apenas uma criança e desde
então, multiplicaram-se os alegados raptos.
A britânica partilhou fotografias das nódoas
negras que sofreu, alegadamente, às mãos
de extreterrestres. As imagens foram
divulgadas pelo jornal britânico Daily Star.

Victoria

LANE
Victoria tem nome
de vencedora e as
suas conquistas têm
mostrado isso
mesmo. Lane é dona
de uma beleza
singular e sabe como
enfrentar uma
objectiva.

Paula desenhou ainda aquilo que se recorda
de ter visto e que alega ser o aspecto de um
‘alien’. A britânica afirma ainda ter visto na
nave onde esteve, tecnologia dos alienígenas
nunca antes vista por si.
Paula diz ter voltado para casa com um
hematoma triangular no rosto e marcas de
impressões digitais no braço. A mulher
afirma que não contou nada antes por medo
que pensassem que estaria louca, mas
garante que há milhares de pessoas com
experiências como a sua.

Sorteio 18/2021

1.º Prémio

07.850

2.º Prémio 24.810
3.º Prémio 73.538

74.764
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

Sexta 07/05/21

Sorteio 37/2021

14 22 33 38 47
*8 *9

Sorteio 19/2021

PNZ 06420
Sábado 08/04/21

Sorteio 37/2021

4 18 23 29 41
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Vida amorosa favorecida, o seu
poder de conquista está em alta.
Saúde: Mantenha o bom humor
comendo arroz integral.
Dinheiro: Poderá mudar de trabalho ou
começar um novo projeto. Chegará a
bom porto.
Números da Sorte: 4, 12, 25, 28, 39,
47

Balança
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Sentirá que tudo corre sobre
rodas no amor. Desfrute da paz que
reina no seu lar.
Saúde: Coma abacate com umas
gotas de limão. É bom para a anemia.
Dinheiro: Evite gastar mais do que
precisa. No poupar está o ganho.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Abra as portas à paixão.
Permita-se viver momentos
inesquecíveis.
Saúde: Possíveis dores de estômago.
Beba chá de cidreira para as acalmar.
Dinheiro: Conseguirá gerir as finanças
de forma equilibrada.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 24, 38,
47

Escorpião
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: Tome iniciativa e surpreenda a
sua família com um jantar especial.
Saúde: Faça análises com
regularidade. Vigie a saúde.
Dinheiro: Terá energia para lutar pelos
seus objetivos. Os astros estão a seu
favor.
Números da Sorte: 7, 8, 11, 29, 36,
43

Gémeos
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 longo passeio ao ar livre
pode ajudá-lo a recuperar o ânimo.
Dinheiro: Os nativos de Gémeos
adoram ter novas ideias. Concentre-se
mais nos seus afazeres e tudo vai
correr bem.
Números da Sorte: 1, 8, 21, 24, 42,
43

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Um amigo pode fazer-lhe um
favor. Mostre-lhe a sua gratidão.
Saúde: Previna-se contra
constipações. Coma mais tangerinas e
kiwis.
Dinheiro: Período intenso no que toca
a afazeres profissionais. Faça um
esforço extra.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37

Caranguejo
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Boas energias a nível familiar.
Passe bons tempos com o seu amor.
Saúde: Para libertar o stress queime
incenso de alfazema.
Dinheiro: Poderá ter uma mudança
profissional.
Números da Sorte: 9, 12, 18, 25, 36,
41

Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Controle os ciúmes. Tenha uma
postura mais madura com o seu par.
Saúde: Alivie crises de sinusite com
inalações de vapor de camomila.
Dinheiro: Possível mudança a nível
profissional. Arrisque e sinta-se útil.
Números da Sorte: 7, 11, 23, 35, 37,
42

Leão
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Seja mais cuidadoso nas
atitudes com a pessoa amada.
Controle o humor.
Saúde: Faça todos os dias algo que
lhe dê prazer!
Dinheiro: Não permita que os afazeres
profissionais afetem outras áreas da
sua vida. Descontraia.
Números da Sorte: 1, 5, 19, 23, 37,
42
Virgem
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Faça novos planos com o seu
par. Pense no futuro com otimismo.
Saúde: Para fortalecer o cabelo coma
gérmen de trigo.
Dinheiro: Podem surgir alguns
problemas no campo material. Tudo
se resolverá. Mantenha a calma!
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Aquário
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Deixe de se preocupar com
situações que não merecem
importância.
Saúde: Se anda com problemas
urinários tome chá de aipo.
Dinheiro: Um amigo pode precisar de
conselhos a nível profissional. Ajudeo.
Números da Sorte: 9, 11, 21, 24, 39,
47
Peixes
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: Se anda com um desgosto
converse com o seu par e esclareçam
a situação.
Saúde: Anda mais em baixo. Coma
papas de aveia e tome vitaminas.
Dinheiro: Procure uma nova forma de
aumentar os rendimentos. Crie um
futuro sólido.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49

Publicidade

C
m

BALANÇA
EQUA 7000

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS
Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905

www.amembalagens.pt

Viana do Castelo

TERÇA, 11 MAIO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Braga

Casal por tráfico
e cultivo de droga

Simulacro testa Aeródromo Municipal

A PSP de Viana do Castelo deteve de
um homem com 25 anos de idade,
distribuidor, e uma mulher com 27
anos, ‘youtuber', ambos residentes
na cidade, pelo crime de tráfico e
cultivo de estupefacientes.
Em comunicado, a PSP de Viana do
Castelo adiantou que a detenção
ocorreu na sexta-feira e foi
efectuada pelo Núcleo de
Investigação Criminal.
No decurso da operação “foi
realizada uma busca domiciliária da
qual resultou a apreensão de uma
estufa devidamente montada, bem
como todos os utensílios
necessários ao seu funcionamento e
ainda 18 doses de liamba”.
A situação foi detectada “após a PSP,
juntamente com o Bombeiros de
Viana do Castelo, terem sido
chamados para um incêndio numa
habitação” e, “durante a resolução
desta ocorrência, os agentes no
local aperceberam-se que o casal
detido tinha instalado num dos
quartos da sua habitação uma
estufa para cultivo de canábis”.

Póvoa de Lanhoso

Ferido ligeiro em queda de ravina

O Aeródromo Municipal de Braga foi palco de um simulacro para testar a eficácia do seu
Plano de Emergência. O exercício, que contou com a participação de 40 elementos, envolveu várias entidades: Autoridade Nacional da Aviação Civil, Protecção Civil Municipal, Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, Bombeiros Sapadores, Bombeiros Voluntários, INEM, GNR, Cruz Vermelha de Braga, associações e clubes sediados no aeródromo.

Braga

Casal confessa que inventou quatro filhos

A queda de um camião, numa ravina com cerca de 30 metros,
provocou ferimentos ligeiros no condutor e único ocupante da
viatura. O acidente, ontem, pelas 11.45 horas, ocorreu na Estrada
Municipal 595, em Friande, e no socorro estiveram envolvidos os
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a VMER de Braga. A
vítima, de 39 anos, reside em Bouro (Santa Maria), no concelho de
Amares, e deslocava-se para Parada de Bouro, onde tem um
estaleiro. Segundo foi possível apurar, tinha levado material de
construção a uma obra e seguia, já vazio, para o estaleiro.
O camião, por razões que estão por apurar, entrou em despiste,
acabando por ficar capotado no fundo da ravina. O condutor ficou
retido no interior da cabina e os bombeiros tiveram necessidade de
proceder a um resgate com técnicas de grande ângulo. Depois de
assistido no local, o homem foi conduzido ao Hospital de Braga.

Um casal de Braga confessou ontem, em tribunal, que “inventou” quatro filhos, levando a
Segurança Social (SS) a atribuir-lhe apoios indevidos no valor de 37.658 euros, mas manifestou arrependimento e vontade de ressarcir integralmente aquele organismo.
No início do julgamento, no Tribunal de Braga, a mulher, de 42 anos, assumiu a liderança do
processo, mas confirmou a cumplicidade do marido, de 50 anos. “Eu queria parar mas não
sabia como”, referiu a mulher. Disse que só ainda não começou a devolver o que recebeu indevidamente da SS porque, entretanto, foi operada de urgência e ficou desempregada, mas
garantiu que quer pagar tudo, em prestações. Afirmou que até solicitou um plano faseado
de pagamento. O homem também confessou tudo e manifestou-se arrependido.
O casal tinha-se divorciado mas entretanto reconciliou-se, alegadamente em nome da saúde e da felicidade de uma filha de 9 anos, que tem problemas de saúde.
Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos arguidos por quatro crimes de burla tributária contra a SS e ainda por dois crimes de falsidade informática. No entanto, pediu que o tribunal tenha em consideração a confissão e o facto de o casal ter uma
filha menor com problemas de saúde.

Viana do Castelo

Preventiva para
suspeito de furtos
Um jovem de 21 anos vai aguardar
em prisão preventiva o desenvolvimento do processo onde é suspeito
da prática dos crimes de dano e furto qualificado.
Em comunicado, a PSP de Viana do
Castelo adiantou que o jovem foi
detido pelo Núcleo de Investigação
Criminal “pelo crime de dano, tendo
o mesmo sido igualmente detido
dois dias antes por tentativa de furto qualificado”.

Publicidade

Guimarães

Fuga de gás retardou vacinações no Multiúsos
O programa de vacinação contra a Covid-19 agendado para ontem no Multiúsos de Guimarães arrancou com hora e meia de atraso devido a uma fuga de gás numa obra em local
próximo. Por precaução, foi determinada a retirada de todos os profissionais que na altura
já se encontravam no interior do pavilhão a preparar o início da vacinação.
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