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Braga

Empreender@Braga é “bom exemplo”
do que se pretende para a cidade

EM SETE ANOS a Startup Braga faz um “balanço muito gratificante” do trabalho realizado e o Empreender@ Braga é “um bom
exemplo” do que o município pretende. De 60 candidaturas, sete projectos foram seleccionados e ontem três foram premiados.
STARTUP BRAGA
| Patrícia Sousa |

O programa Empreender @Braga é “um bom exemplo” daquilo
que o Município de Braga quer
para a cidade. Para o vereador da
Inovação e Tecnologia, João Rodrigues, que esteve ontem na
sessão de abertura do Empreender@Braga Demo Day, é com
“particular satisfação” que viu
as mais de 60 candidaturas, das
mais diversas áreas, que “dão
oportunidade a que mais pessoas
beneficiem” do empreendedorismo existente em Braga.
O Empreender@Braga Demo
Day, que aconteceu ontem à tarde no Altice Forum Braga, juntou stakeholders, empreendedores e investidores, servindo para
o fortalecimento de relações de
networking e que premiou os
três melhores projectos com cinco mil euros para a criação de
empresas. “É o culminar de uma
etapa para sete empreendedores
que foram seleccionados para
este programa de pré-aceleração
de negócio Empreender@Braga”, explicou o director executivo da Startup Braga, Luís Rodrigues, lembrando que este desafio do Município de Braga surgiu com o objectivo de desenhar
este “programa de pré-aceleração de ideias de negócio direccionado para empreendedores
locais que queiram empreender
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Dos sete projectos seleccionados para o programa Empreender@Braga, ontem, foram premiados três

a partir de Braga e que queiram
escalar negócios inovadores de
base tecnológica e com potencial de escalar para mercados internacionais”.
Ao longo das últimas quatro
semanas através da rede de formadores, de mentores, de investidores e parceiros estratégicos
“contribuiu-se para a validação
de negócio, definição de mercado e potencial cliente, facilitando dinâmicas desde o processo
inicial de criatividade e de inovação à criação de negócio de
proposta de valor, às questões
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§balanço
Sete anos de Startup Braga

Em tempos de crise já se sente
“vaga crescente” de empreendedores
Sete anos depois da criação da Startup Braga, o director executivo faz um
“balanço muito gratificante”, desde logo pela dimensão da comunidade
criada. “Temos 159 startups na nossa comunidade, que criaram mais de 700
postos de trabalho altamente qualificados e foram responsáveis pela captação de 86 milhões de euros de investimento, grande parte dele capital de
risco, mas também algum financiamento público”, revelou Luís Rodrigues.
Num contexto actual “difícil e desafiante”, só em 2021, a Startup Braga “já
bateu o valor máximo de investimento angariado com 26 milhões de euros”,
revelou o director executivo, adiantando que, até este momento, “foram
acompanhados 78 projectos de pré-aceleração, mais de 70 startups que
passaram pelo programa de aceleração e mais de 70 startups que passaram
pelo programa de incubação, sendo que são 18 as startups incubadas num
total de superior de 60 empreendedores”.
Todo o trabalho feito teve como base “elementos diferenciadores” como a
nanotecnologia, as tecnologias digitais para a saúde e a economia digital.
“Agora há um conjunto de novos desafios que o tempo actual levanta e
acreditamos que este contexto de crise poderá gerar oportunidades”, admitiu Luís Rodrigues, confirmando que já se sente “uma vaga crescente de empreendedores, sendo importante apostar neste fortalecimento e na aproximação aos centros de investigação como a UMinho, INL, IPCA, IPVC e
Universidade Católica e fazer este trabalho de sementeira para estimular esta cultura empreendedora e procurar transferir o conhecimento, tecnologia
e inovação dos centros de conhecimento para o mercado”.

associadas ao marketing, às vendas, à captação e gestão de talento e criação de equipa de sucesso
até à criação de empresa com
questões legais e captação de financiamento. Foram várias as
temáticas que foram abordadas
para capacitar o mais possível
estes projectos”, justificou Luís
Rodrigues.
Os projectos apresentados são
de áreas distintas desde a área da
saúde, de tecnologias digitais, de
tecnologias da comunicação, de
sustentabilidade e de energias
renováveis. “Acabamos por ter
uma transversalidade grande, o
que representa uma riqueza
maior e demonstra maturidade
cada vez maior do nosso ecossistema”, assegurou o director
executivo da Startup Braga.
O programa Empreender
@Braga representa “um desafio
adicional”, porque foi opção da
Startup Braga criar este acompanhamento diferente e fazê-lo
num formato presencial, quase
na totalidade, à excepção das
sessões de mentoria. “Isto acabou por beneficiar o desenvolvimento dos projectos e dos empreendedores e permitiu aqui um
compromisso muito grande por
parte das equipas. Estes projectos contam com uma equipa
multidisciplinar muito interessante, algumas delas com investigadores da Universidade do
Minho (UMinho) e do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL)”, contou.
O programa terminou, mas o
que se pretende agora é continuar a acompanhar os projectos.
“Há efectivamente uma necessidade do mercado bem identificada com base nestes projectos. A
ideia não chega, é preciso agora
validar e fazer chegar ao mercado e reunir recursos financeiros
que ajudem a escalar”, referiu.
Dos sete projectos seleccionados ontem foram premiados o
IPlexmed (1.º lugar), o Pluggable Al (2.º lugar) e o FucusCurl
(3.º lugar).
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Primeira fase da reabilitação
COVID-19
da antiga Francisco Sanches
841,379
orçada em 1,7 milhões

MORTES
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RECUPERADOS

Casos Confirmados

MAIORIA DA COLIGAÇÃO ‘JUNTOS POR BRAGA’ deve aprovar segunda-feira, em reunião de câmara, a versão final do projecto de execução para
a primeira fase da reabilitação da antiga escola Francisco Sanches.
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Em Fevereiro do ano passado, a Câmara de Braga anunciou a transformação da entiga escola num centro cívico de matriz cultural

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Braga deve aprovar segunda-feira, em reunião do
executivo municipal, a versão final do projecto de execução para
a primeira fase da reabilitação
da antiga escola Francisco Sanches, sita na Rua D. Pedro V, em
São Victor, que vai ser transformada num Centro Cultural.
De acordo com a proposta, a
primeira fase de reabilitação do
edifício para a criação do Centro
Cultural Dr. Francisco Sanches
terá um custo estimado de
1.746.871 euros (mais IVA),
com um prazo de execução de
um ano.
Esta primeira fase da empreitada contempla a requalificação
total do piso zero para aí instalar
todo o Arquivo Municipal, incluindo o arquivo histórico. Serão criadas salas de consulta e
uma biblioteca, uma zona de tratamento e higienização de documentos.
A obra contemplará igualmente
a preparação de todas as infraestruturas para a implementação
da segunda fase da reabilitação
da antiga escola.

De realçar que a primeira fase
integra a reabilitação geral de todo o edifício, concretamente no
que se refere a coberturas, fachadas, vãos e arranjos exteriores.
Aprovado o projecto de execução, e tendo já todos os pareceres favoráveis necessários, a
obra está apta para concurso público.
Foi em Fevereiro do ano passado que o Município anunciou a
criação do Centro Cultural Dr.
Francisco Sanches, transformando a antiga escola “num equipamento de referência alinhado
com a estratégia cultural da Cidade para 2030 e com a candidatura a Capital Europeia da Cultural em 2027”.
Estima-se que a reabilitação total do edifício e a sua transformação em centro cultural representa um investimento global na
ordem dos 4,5 milhões de euros.
Na ocasião, a vereadora Olga
Pereira, que tutela a Gestão e
Conservação de Equipamentos,
realçou que o Município irá
aproveitar todas as oportunidades de financiamento comunitário que possam surgir.
“Vamos permitir que o público
se vá apropriando progressiva-

mente da utilização do edifício,
colocando à disposição as zonas
que forem ficando disponíveis.
Vamos também garantir a continuidade da utilização de algumas das estruturas que já se encontram sediadas aqui e incorporar novas dinâmicas que possam resultar o debate em torno
da estratégia cultural 2030”,
afirmava, então, Olga Pereira.
Já para a vereadora da Cultura
realçou este projecto representa
“um passo concreto na definição
de uma política cultural para a
cidade, que pretende transformar Braga numa cidade ainda
mais vibrante e cosmopolita, capaz de responder aos desafios
actuais do mundo global”.
“A antiga Francisco Sanches,
um ícone da cidade, será um espaço dedicado à criação artística
multidisciplinar. Os espaços da
capela e do ginásio serão dotados de todas as condições necessárias para a realização de concertos, ensaios, showcases e
outros eventos”, disse Lídia
Dias. O edifício terá ainda espaços para residências artísticas,
de acolhimento de artistas emergentes e irá ainda albergar a Galeria do Eixo Atlântico.
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Portugal
Rt sobe e incidência volta a descer
O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus em Portugal subiu para
os 0,95, enquanto a incidência de casos de infecção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 50,3.
Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, indicavam um Rt de 0,93 e uma incidência de 51,0 casos por 100.000 habitantes.
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Carolina Santos vence ‘Fora da Caixa’
‘DO MEDO À PAZ’ deu a Carolina Santos o 1.º lugar no concurso de banda desenhada ‘Fora da Caixa’.
Guilherme Monteiro e Bruna Apresentação conquistaram o 2.º e 3.º lugares, respectivamente.
BANDA DESENHADA
| Marlene Cerqueira |

Foi com a obra ‘Do Meda à Paz’
que Carolina Santos venceu a
primeira edição do concurso de
banda desenhada ‘Fora da Caixa’, uma iniciativa do Município
de Braga.
Com o trabalho ‘A Incógnita’,
de Guilherme Machado Monteiro ficou em 2.º lugar, e ‘Reencontro’ deu a Bruna Apresentação o 3.º lugar.
Os vencedores receberão vouchers para descontar em livrarias e papelarias locais contempladas no protocolo entre a
Associação Comercial de Braga
(ACB) e o Município de Braga,
“prémio esse que servirá também de estímulo para o comércio local, numa época tão fragilizada”, explica a autarquia bracarense em nota à imprensa.
Os trabalhos submetidos a este
concurso vão integrar uma exposição que decorrerá na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, entre
os próximos dias 18 de Junho e
9 de Julho.
Na apreciação dos trabalhos, o
júri constituído por Lídia Dias,
vereadora da Cultura, pelo escritor e ilustrador Pedro Seromenho e pela ilustradora bracarense
Raquel Costa, teve em consideração “a legibilidade e adaptabilidade da proposta, a originali-

dade e criatividade das soluções
gráficas apresentadas e o domínio técnico”, explica a autarquia
em comunicado.
Este concurso, dirigido a jovens entre os 16 e os 20 anos, teve como objectivo desafiar a
criatividade da juventude e, ao
mesmo tempo, despertar o seu
interesse nos processos criativos, estimulando hábitos de escrita, leitura e desenho.
“A sensibilização à procura de
perspectivas para conceitos de
‘Paz’, trouxe diversas propostas
com múltiplas interpretações do
tema, resultando assim num
quadro de trabalhos interessante
e variado”, explica a autarquia.
Numa outra iniciativa que também desafia o talento dos jovens, continuam abertas as inscrições, até 6 de Junho, para
‘Sonhos nos pés’.
Este concurso de dança destina-se a jovens naturais ou residentes no concelho de Braga,
com idades entre os seis e os 16
anos, que actuem individualmente ou em grupo.
A final do concurso ‘Sonhos
nos Pés’ decorrerá nos dias 29 e
30 de Junho, à porta fechada, no
Theatro Circo. As apresentações
serão divididas em dois escalões: 1.º escalão – seis 6 aos dez
anos; 2.º escalão – 11 aos 16
anos. Há prémios para os três
vencedores em cada escalão.

DR

Obra ‘Do Medo àPaz’ de Carolina Santos venceu o concurso

§agenda
Hoje e amanhã
Festival Entre Cidades
passa pelo Centro de
Juventude de Braga

O Festival Entre Cidades, resultante da união de municípios,
associações, profissionais de cultura e instituições públicas e privadas, passa hoje e amanhã pelo
Centro de Juventude de Braga.
Pelo palco passarão momentos
de música, dança, poesia e teatro, num festival que visa promover a cultura e o património
natural e artístico da cidade.
Hoje, pelas 19 horas, actua Marta Ferreira e ‘Albas’ de Sebastião
Alba, numa performance que
tem como tema principal o sujeito e a sua liberdade.
Já amanhã, pelas 17 horas, o
poema ‘Entre mim e o meu silencio’ de Marta Moreira, marcará a
performance composta por 13
poemas de Herberto Hélder, Mário Cesariny, Eugénio de Andrade, Sofia de Mello Breyner Andresen, entre outros autores.
Por fim, pelas 18.30 horas, a
Companhia de Teatro Tin.Bra sobe ao palco com a peça ‘Familia
Vroculis’, num momento que
conta a história de uma família
de vencedores, apaixonada por
lendas que apregoa o teatro e
todas as suas formas enriquecedoras.
Os espectáculos agendados para
o Centro de Juventude de Braga
são gratuitos, sendo o acesso limitado ao número de espectadores permitidos pelo recinto. Os
ingressos estão disponíveis em
www.centrojuventudebraga.pt.
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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

§ambiente
Através das Juntas de Freguesia

Município de Braga
e BRAVAL oferecem
9500 sacos-ecopontos

O Município de Braga e a BRAVAL vão oferecer
9.500 sacos-ecoponto, com a distribuição a ser
efectuada nas Juntas de Freguesia do concelho.
Quem tiver interesse em usufruir desta campanha
deve efectuar a respectiva inscrição na Junta de
Freguesia da sua área de residência.
Segundo a informação divulgada pela autarquia,
a iniciativa decorre ao abrigo da operação
‘Res2ValHum’, um projecto inter-regiões Portugal-Espanha que conta com a participação da BRAVAL, da Universidade
do Minho, do CVR – Centro para a Valorização de Resíduo da Lipor, da SOGAMA – Sociedade Galega do Medio Ambiente, do Centro de Valorización Ambiental del Norte e da Universidade de Santiago de Compostela, co-financiado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP)
2014-2020.
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Nicho foi inaugurada no 13 de Maio, com a presença de centenas de pessoas

Junta materializou aspiração da população local

Esporões erige nicho à Senhora de Fátima

JUNTA construiu um nicho da Nossa Senhora de Fátima na Rua Nova Além do Rio, local onde há décadas a população venerava
a imagem da Senhora. Projecto está integrado na primeira fase do arranjo urbanístico desta zona que estava ao abandono.
FREGUESIAS
| Paula Maia |

A Junta de Freguesia de Esporões inaugurou, no dia 13 de
Maio, um nicho com a imagem
de Nossa Senhora de Fátima. O
novo espaço está integrado na
primeira fase do arranjo urbanístico que o executivo está a levar
a cabo na Rua Nova de Além do
Rio. Como explicou ao CM o
presidente da junta local, o executivo decidiu, nesta primeira
fase, dar corpo a uma pretensão
da população local, que durante
anos construiu estruturas provisórias que serviram de altar à
imagem da Senhora no dia 13 de
Maio. “Este é um terreno da jun-

ta de freguesia que estava abandonado à décadas e achamos por
bem, nesta primeira fase, fazer
este nicho, sendo que estão projectadas outras melhorias para
aquele espaço”, explica João
Oliveira.
Para colocação da imagem procedeu-se à limpeza do espaço,
colocação de pavimento e respectiva iluminação, uma obra
que rondou os 10 mil euros. “Ali
fazia-se o culto a Nossa Senhora
de Fátima há muitos anos e decidimos materializar, nesse mesmo espaço, uma estrutura mais
duradoura”, continua o autarca,
acrescentando que as próximas
fases da obra incluem a criação
de uma zona de lazer e uma zona

+ mais
Esporões vive, no mês
de Julho, a Festa de Santa
Marta das Cortiças que,
à semelhança do que
aconteceu em 2020,
será celebrada ainda
com condicionantes
devido à pandemia,
embora o autarca local
considere que as
celebrações estão
dependentes do evoluir
da situação pandémica
nos próximos tempos.

desportiva para o usufruto da
população local.
Já na sua fase final está também o Parque de Lazer do Loteamento das Boucinhas. Segundo o presidente da junta, dentro
de um mês a população poderá
usufruir de um conjunto de equipamentos como baloiços, escorregas destinados ao público infantil, mas também um conjunto
de mesas para a população mais
idosa e equipamentos de fitness.
“Está localizado justamente ao
lado dos Caminhos de Santiago
(que une a freguesia de Trandeiras a Esporões), e, por isso, servirá de apoio aos peregrinos”,
esclarece João Oliveira.
No dia 1 de Junho será ainda

inaugurado aquele que será o
primeiro grande baloiço do concelho de Braga. Ficará situado
na Santa Marta das Cortiças, o
ponto mais alto de Braga, e garantirá uma vista privilegiado
sobre a Veiga de Penso. “Existe
um pequeno baloiço no Picoto,
mas com esta dimensão será o
primeiro em Braga”, garante o
autarca de Esporões, adiantando
que o baloiço terá cerca de 4 metros de altura e será concebido
com material totalmente ecológico, recorrendo-se à madeira.
“Pretendemos atrair novos públicos à zona de Santa Marta das
Cortiças”, diz João Oliveira, garantindo que o baloiço estará
aberto durante todo o ano.
Publicidade
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Bloco de Esquerda quer eleger para
a vereação e reforçar representatividade

CATARINA MARTINS, coordenadora do Bloco de Esquerda esteve ontem em Braga na apresentação da candidatura do partido à
Câmara Municipal de Braga. Alexandra Vieira é candidata à câmara e António Lima à Assembleia Municipal de Braga.
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
| Patrícia Sousa |

A candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de
Braga, Alexandra Vieira, apontou como metas eleger para a vereação e reforçar a representação
do partido na Assembleia Municipal. “Em Braga não há ninguém que não conheça a profunda determinação do Bloco. Onde
o Bloco está há avanços. Que seja esta eleição uma eleição que
permita o avanço. Que falta faz a
Alexandra Vieira na Câmara
Municipal de Braga”, apelou ontem a coordenadora nacional do
BE, Catarina Martins, na apresentação dos candidatos do partido aos órgãos locais.
A candidata à Câmara Municipal de Braga pelo BE lamentou
que “pouco mudou” em Braga
nos últimos quatro anos. “O executivo diz que é o melhor destino europeu, mas não fez nada
durante a pandemia nesse sentido, nem aprendeu com as outras
cidades”, lamentou Alexandra
Vieira, alertando para “os pilaretes mais pilaretes” existentes na
cidade. Braga como melhor destino europeu, “classificação que
custou mais de 80 mil euros aos
bracarenses, não se concretizou
na melhoria da qualidade de vida das pessoas, pelo contrário”,
criticou. Alexandra Vieira foi
mais longe: “há automóveis por
todo o lado e longos engarrafamentos, a gentrificação acelerou, os moradores de há décadas
são expulsos do centro histórico,
escasseiam as árvores e as zonas
verdes, as rendas de casa são incomportáveis e o centro histórico está em avançado estado de
descaracterização”.
Durante o momento mais difícil da crise pandémica, continuou Alexandra Vieira, “não se
conhece uma única medida de
monta para acudir às famílias
mais vulneráveis”. A candidata
foi peremptória: “toda a resposta
à crise social e económica foi
descarregada na caridade ou no
assistencialismo, e a reacção foi,

DR

Coordenadora do BE, Catarina Martins, marcou presença na apresentação dos candidatos do partido à autarquia bracarense

lll
“Se dois deputados
municipais e quatro eleitos
em assembleias de
freguesia fizemos tanto,
estou certa de que mais
conseguiremos fazer.
O BE é definitivamente
a oposição em Braga. O BE
é a lufada de ar fresco
e inovador nesta cidade que
alguns sectores teimam em
manter bolorenta e atávica.”

Alexandra Vieira
Candidata do BE

quando inquirido o presidente,
que isso não é da competência
do município”.
Alexandra Vieira admitiu que
“há muito por fazer”, desde logo, o “problema grave da habitação”. A “falta de consciência”
deste problema fez com que até
o momento “o município não tenha tido uma política para a habitação e o problema se tenha
agravado”.
Nestas eleições o BE quer “responder à crise com a força da so-

DR

Alexandra Vieira é a candidata do BE à Câmara Municipal de Braga

lidariedade, juntar forças no
apoio aos mais vulneráveis e na
resposta às crises estruturais do
país”.
Alexandra Vieira concluiu que
o BE prosseguirá nesta candidatura o objectivo de continuar “a
construir soluções locais à es-

querda”.
Já o candidato à Assembleia
Municipal de Braga, António Lima, começou por assumir que o
seu desejo “era que Braga fosse
não só o melhor destino da Europa mas do mundo, mas que
não precisasse de pagar para is-

so, e se impusesse pelo desenvolvimento cultural e pelo bemestar e qualidade de vida dos cidadãos”.
Ainda na sessão de apresentação, António Lima apontou o dedo aos milhões que a autarquia
gasta. “Temos o caso do ‘elefante branco’ que é o Estádio Municipal. O BE foi o único partido
que se debateu desde o início pela não construção. Infelizmente
temos sempre razão, mas estas
são vitórias de pirro, porque o
mal está feito”, lamentou.
Com duas universidades na cidade, o candidato criticou ainda
as tradições e costumes que “impedem o progresso”. António
Lima apontou o dedo aos credos
e preconceitos de uma das universidades e ao credo económico da outra, alertando que “sem
revolução cultural não iremos a
lado nenhum”.
Ainda na sessão de apresentação dos candidatos do partido
aos órgão locais, a coordenadora
do BE, Catarina Martins, afirmou que qualquer nova injecção
do Fundo de Resolução no Novo
Banco seria um “insulto” a um
país que “precisa tanto dos seus
recursos”.
Catarina Martins deixou bem
claro: “construir soluções de futuro passará também por este
primeiro passo fundamental de o
Parlamento ser claro e recusar
que o Fundo de Resolução faça
qualquer nova injecção no Novo
Banco, porque ela não é necessária, porque ela seria um insulto
a um país que precisa tanto dos
seus recursos para apoiar quem
está mais vulnerável”.
Para a líder do BE é preciso
“haver justiça na resposta à crise”, o que passa por “não permitir que à banca seja dado tudo o
que é negado às pessoas que tanto precisam”.
Numa alusão ao poder local, a
coordenadora do BE vincou ainda a necessidade de haver mais
escrutínio. No poder local o escrutínio “é muito pouco” e a
transparência “deixa muito a desejar”, assegurou.
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UMinho descobre
novo método para
armazenar energia
MÉTODO para armazenar energia com rapidez
e densidade é inovação que pode ter aplicações
em veículos eléctricos e dispositivos médicos.
UMINHO

| Redacção |

A Universidade do Minho anunciou que uma equipa internacional liderada pelo seu Centro de
Física conseguiu armazenar com
eficiência pequenas quantidades
de energia num condensador,
que pode ser carregado/descarregado em nanossegundos. “Admite-se que esta inovação possa
ter aplicações em veículos eléctricos e dispositivos médicos,
entre outros”, realça a instituição
em comunicado.
De acordo com a informação
divulgada, a investigação em
causa está em destaque nas redes
do Consórcio Europeu de Infraestrutura de Investigação e saiu
no ‘Journal of Materials Chemistry A’.
O projecto teve a parceria das
universidades Estadual da Pensilvânia (EUA), Central Tamil
Nadu (Índia), Abdelmalek Essaadi (Marrocos) e do Instituto
Nacional de Física dos Materiais
(Roménia).
“A transição urgente para a
energia verde está a empurrar a
agenda científica para desenvolver novas soluções de armazenamento de energia. As baterias
são usadas principalmente para
o fornecimento de energia estável e durante um longo período
de tempo, devido ao seu lento
processo de descarga. Por outro
lado, os condensadores podem
armazenar uma pequena quanti-

dade de energia e serem carregados e descarregados rapidamente, na ordem dos nanossegundos.
Este condensador pode assim ser
usado em aplicações onde o fornecimento rápido de energia é
necessário”, explica a UMinho.
A equipa científica verificou
então que uma camada fina de
um óxido cerâmico (dióxido de
zircónio), com cinco nanómetros de espessura, acoplado com
uma camada isoladora (óxido de
háfnio e de alumínio), com dois
nanómetros, armazena 54.3 joules por centímetro cúbico, com
uma eficiência de 51%. Isso corresponde a um aumento de 55%
da densidade de energia armazenada e a um acréscimo de 92%
em termos de eficiência quando
comparada com um condensador de dióxido de zircónio comum. “Desta forma, demonstramos que materiais ferroeléctricos à nanoescala, permitindo o
armazenamento eficiente e de
alta densidade de energia, são
fortes candidatos para este tipo
de aplicações”, diz o coordenador do trabalho, José Pedro Silva. Estes materiais à escala nanométrica são fabricados no
Laboratório de Filmes Finos do
Centro de Física da Escola de
Ciências da UMinho, em Braga.
O estudo envolveu uma dezena
de autores, incluindo ainda, do
Centro de Física, Maria de Jesus
Gomes, João Miguel Silva, Mário António Pereira e José Santos.

§agenda
Fundo Social dos Trabalhadores da Câmara

Assembleia Geral na terça-feira
Realiza-se na próxima terça-feira, dia 18, pelas 17.15 horas, uma Assembleia Geral Ordinária do Fundo Social Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Braga e Empresas Municipais, no auditório da
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS). Da ordem de trabalhos consta a
apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas de 2020.
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Equipa da UMinho, junto ao equipamento onde se produzem os filmes finos
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Esposende

Minho

Prémios Viana de Lima distinguem mérito
de alunos de Belas Artes e Arquitectura
OS VENCEDORES da edição deste ano foram João Miguel Ramos (Belas Artes) e Marta Faustino (Arquitectura). Cada um
dos premiados recebeu dois mil euros. Presidente da Câmara de Esposende destacou a importância da cultura para o concelho.
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

Os alunos de Belas Artes, João
Miguel Ramos e de Arquitectura, Marta Faustino, foram os
vencedores da VII Edição dos
Prémios Viana de Lima.
Marta Faustino foi contemplada com o Prémio Silvia Viana de
Lima. Aluna da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do
Porto (FAUP) admitiu nunca ter
pensado ser arquitecta, mas tudo
se alterou depois de ingressar na
Universidade do Porto. “Foi um
espaço de aprendizagem multidisciplinar, em atelier e em visitas a obras. Foi numa dessas visitas que contactei pela primeira
vez com a obras do arquitecto
Viana de Lima, na Casa das Marinhas. Nessa visita dei atenção
aos detalhes, às cores, à proporção dos espaços e à humanidade
do traço”, disse a aluna de Arquitectura.
João Miguel Ramos, aluno da
Faculdade de Belas Artes recebeu o Prémio Alexandre Viana
de Lima e enalteceu a iniciativa
do prémio por “valorizar o trabalho dos jovens que vão iniciar

DR

Benjamim Pereira com os vencedores dos Prémios Viana de Lima e representantes das Faculdades de Arquitectura e de Belas Artes

a vida profissional após um percurso académico exigente”.
Cada um dos alunos recebeu
dois mil euros.
Dirigindo-se aos premiados, o
presidente da Câmara Municipal
de Esposende, Benjamim Pereira, também ele arquitecto de formação, destacou que “trabalham
para tornar o mundo melhor”. O

autarca aproveitou a ocasião para elencar a realização de alguns
investimentos culturais no concelho e destacou a importância
de aliar o ambiente e a arquitectura. “Os valores ambientais são
o maior activo do concelho e,
através de um bom planeamento
urbanístico e de intervenções arquitectónicas, Esposende garan-

te qualidade de vida a quem se
fixa no território. E, à nossa escala, o município de Esposende
não encontra paralelo em termos
de investimento na Arte e na
Cultura. Isso apenas é possível
devido à estabilidade económica
que suporta o investimento”,
disse Benjamim Pereira.
O reitor da Universidade do

Porto, António Pereira, revelou
que “o reconhecimento do mérito destes estudantes enriquece a
Universidade do Porto. O sucesso dos premiados é o sucesso da
Universidade”.
O reitor deixou ainda o “cumpromisso de contribuir para a
preservação da memória de Viana de Lima. A Universidade do
Porto tem a obrigação de manter
vivo o legado do arquitecto Viana de Lima”.
O presidente da FAUP, João
Pedro Xavier, defendeu que os
Prémios Viana de Lima “influenciam gerações” e que “Viana de Lima teve uma importância decisiva” na faculdade.
Lúcia Matos, directora da Faculdade de Belas Artes frisou
que os prémios estimulam “a articulação entre artes” e que “irão
ser uma referência” no país.
Os Prémios Viana de Lima resultam de uma vontade do arquitecto esposendense, vertida num
acordo de cooperação entre a
Câmara Municipal de Esposende e a Universidade do Porto.
Todos os anos são premiados
alunos de Belas Artes e de Arquitectura.

Publicidade

Promessa de Benjamim Pereira

“Esposende vai dar salto habitacional”
ESPOSENDE

| Miguel Viana |

O concelho de Esposende vai
dar um salto habitacional. A promessa foi deixada pelo presidente da Câmara Municipal de Esposende na entrega dos Prémios
Viana de Lima, que ontem decorreu no Auditório Rodrigues
Sampaio. Benjamim Pereira
destacou que “o desenvolvimento harmonioso do território não é
feito a todo o custo e assenta no
planeamento”. Prova disso são
as várias intervenções que estão
a decorrer no concelho, nomeadamente na zona litoral.

“Nós não sacrificamos o nosso
teritório em função das intervenções que carecem de ser feitos. É
uma forma de olhar que assenta
nos conceitos de planeamento,
da gestão territorial. Talvez por
isso haja investidores que querem cá construir, porque sabem
que há uma garantia de preservação do território. Aquilo que
eu posso dizer é que Esposende
está e vai dar um grande salto
em termos habitacionais. Esposende, nos próximos anos vai
explodir em termos de habitação
e de fixação da população”, vaticinou Benjamim Pereira.
O autarca esposendense mos-

trou-se, também, satisfeito pela
aquisição da Casa Manuel Boaventura. “Uma coisa que me deixou muito feliz foi a aquisição
da casa de Manuel Boaventura
(na quinta-feira), o patrono da
nossa Biblioteca. Andamos há
quatro anos para concretizar este
negócio. É uma casa museu,
com todo o espólio lá dentro, Temos muitas ideias para ela”, disse o autarca.
A casa foi adquirida por cerca
de 150 mil euros, mas significa
um investimento total situado
entre os 300 e os 400 mil euros,
tendo em conta a necessidade de
remodelação do espaço.
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Póvoa de Lanhoso

Prozis investe na expansão da produção
A EMPRESA revelou que este ano será também iniciada a laboração de mais duas fábricas na Póvoa de Lanhoso, culminando,
assim, um investimento de cerca de 25 milhões de euros realizado nos últimos dois anos neste concelho.
PÓVOA DE LANHOSO
| Rui Miguel Graça |

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso visitou
os mais recentes investimentos
da Prozis, no Parque Industrial
de Fontarcada. Avelino Silva foi
acompanhado pelo fundador da
empresa, Miguel Milhão, que
deu conta dos próximos projetos. Avelino Silva destaca o espírito empreendedor desta empresa. “A Prozis é um bom
exemplo da capacidade dos nossos jovens de inovar, de ousar,
de sonhar mais longe e de construir empresas com presença
mundial. Temos muito orgulho
por sermos parceiros, desde o

DR

Avelino Silva e o vereador André Rodrigues acompanharam os representantes da instituição na visita às instalações

início, do crescimento e da afirmação deste projecto”. A Prozis
tem uma capacidade de desenvolvimento e industrialização
que abrange uma ampla variedade de produtos, entre os quais
produtos alimentares, suplementos, gelados, roupa, calçado,
plásticos e eletrónica. O Parque
Industrial da Prozis é actualmente composto por oito fábricas,
estando quatro situadas na Póvoa de Lanhoso, local onde a
empresa tem a expectativa de
contratar, ainda este ano, 100
novos colaboradores para as recentes linhas de produção. A
Prozis revela que este ano será
também iniciada a laboração de
mais duas fábricas na Póvoa.
Publicidade

Apartamento T3+1, no Centro
da Póvoa de Lanhoso

Ref. 6151 | 114.900 €
Perfeito Estado, Garagem Individual, Recuperador de Calor.
Vistas Panorâmicas e Excelente Exposição Solar!
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Barcelos

Mário Constantino na corrida à Câmara
com apoio da coligação ‘Barcelos + Futuro’
MOVIMENTO é constituído pelo Partido Social Democrata, pelo CDS-PP e pelo Barcelos - Terra de Futuro. Candidatura
deve ser formalizada dentro de dias e assenta em valores como a estabilidade, a coerência e a credibilidade.

lll
“A estabilidade é uma regra
de ouro da democracia,
é com estabilidade que se
consegue construir, em
segurança, uma estratégia
de desenvolvimento
e progresso, alicerçada
em ideias estruturantes
e que potencia a formação
de equipas coesas
e equilibradas.”

BARCELOS

| Redacção |

Mário Constantino assumiu-se
ontem como candidato à Câmara
Municipal de Barcelos, com o
apoio da coligação ‘Barcelos +
Futuro’, composta pelo Partido
Social Democrata (PSD), CDSPP e Barcelos - Terra de Futuro
(BTF).
Assumindo que a sua candidatura pretende discutir o futuro do
concelho com todos os barcelenses, Mário Constantino lembrou
os 12 anos de governação socialista “marcados por sucessivos
incidentes, contradições e descoordenações que contribuiram
para o desprestígio do executivo”. Por isso assumiu uma “cultura de compromisso”, considerada “indispensável para a
estabilidade, credibilidade e para a sustentabilidade de qualquer
opção política”, apontou o candidato.
Frisando que o cumpromisso é
com Barcelos e com os barcelenses, Mário Constantino destacou que “a estabilidade é uma
regra de ouro da democracia, é
com estabilidade que se consegue construir, em segurança,
uma estratégia de desenvolvimento e progresso, alicerçada
em ideias estruturantes e que potencia a formação de equipas
coesas e equilibradas. A coerência é a receita para afirmar projectos e vencer obstáculos.A credibilidade, a transparência, o
rigor e uma cultura de exigência
dão a confiança para alcançar
patamares superiores de envolvimento e participação, permitindo uma gestão democrática e
competente.”
Em representação do BTF, Domingos Pereira, considerou que
o PSD e o CDS-PP são parceiros
“que entenderam os problemas
que os barcelenses vivem e comungam das mesmas preocupações. Só nos move servir Barcelos”.
O responsável pelo BTF disse
ainda que o problema de Barcelos “não é ideológico, é um pro-

Mário Constantino
PSD Barcelos
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Mário Constantino lidera a candidatura do movimento ‘Barcelos + Futuro’

lll
“O PSD e o CDS-PP
são parceiros “que entenderam os problemas que
os barcelenses vivem
e comungam das mesmas
preocupações. Só nos move
servir Barcelos”. Somos
a única alternativa
para o desenvolvimento
e progresso.”
Domingos Pereira
Barcelos Terra de Futuro

DR

Filipe Pinheiro, Mário Constantino e Domingos Pereira

blema mais pragmático” e que
só com a vontade de todos é que
daremos novo rumo. Somos a
única alternativa para o desenvolvimento e progresso”.
Pela voz de Filipe Pinheiro, o
CDS-PP manifestou “o privilé-

gio que é sentir que isto (a coligação) é mudança.”
O representante do CDS-PP
lembrou, também, que “a onda
do progresso parou há 12 anos.
Foram muitas oportunidades
perdidas”. Por isso “tem de ha-

lll
“Isto é a mudança. É um
movimento que inclui
pessoas conhecedoras da
realidade. Esta é a última
oportunidade para alterar
o estado de governação.
A onda do progresso parou
há 12 anos em Barcelos”.
Filipe Pinheiro
CDS-PP de Barcelos

ver mudança” e justificou o porquê do CDS-PP integrar a coligação.
“É um movimento que inclui
pessoas conhecedoras da realidade. Esta é a última oportunidade para alterar o estado de governação”, realçou Filipe Pinheiro.
A candidatura conjunta deve
ser formalizada em breve, depois de ratificada pelas comissões políticas concelhias de Barcelos do PSD e do CDS-PP.
“A formalização será uma
coordenação entre o PSD e o
CDS-PP, apenas. Será formalizada pelas comissões políticas
concelhias e distritais dos dois
partidos. Já existe a minuta do
protocolo assinada pelos presidentes nacionais dos dois partidos e a formalização ocorrerá
brevemente”, explicou Mário
Constantino. O BTF fica de fora
da assinatura formal da coligação, apesar de integrar as listas,
porque “não pode haver coligações com movimentos independentes”, indicou Mário Constantino. Os lugares elegíveis serão
defenidos por acordo entre as
forças políticas. Quanto à Assembleia Municipal, não foram
indicados nomes, mas o presidente será “alguém que sinta
Barcelos, reconhecido pelos barcelenses, e um exemplo de política pela positiva”, frisou Mário
Constantino.
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Fafe

Fafe destaca-se na protecção ambiental

RELATÓRIO do Carbon Disclousure Project coloca Fafe entre as 25 cidades portuguesas que estão preparadas para atenuar danos
das alterações climáticas. Raul Cunha destaca o reconhecimento, contudo acrescenta que a aposta municipal “vai continuar”.
FAFE

| Rui Miguel Graça |

De acordo com um relatório do
Carbon Disclousure Project
(CDP) foram analisadas 25 cidades portuguesas, que a nível europeu têm planos de adaptação.
Fafe está entre as cidades que registam um valor muito acima da
média global (57%). Estas cidades fazem ainda parte de uma
lista de 148 cidades europeias
que assumem boas práticas neste
sentido.
Esses planos incluem medidas
de eficiência energética, de geração de fornecimento de energia
com baixo ou zero carbono e de
redução de CO2 emitidos por
veículos motorizados e transportes públicos. O CDP, no que respeita às práticas, destacou o mapeamento de cheias, plantação

ou criação de espaços verdes e a
incorporação do factor alterações climáticas em documentos
de planeamento a longo prazo.
No caso da cidade de Fafe
existe uma política integrada e
de sustentabilidade ambiental
que justifica um especial enfoque de medidas locais em áreas
como a mobilidade, as energias
renováveis, a eficiência energética, a gestão da água e a gestão
de resíduos. O município assume, igualmente, que as políticas
sociais como a promoção da
educação, da habitação digna e o
combate à pobreza e à exclusão,
são também formas de tornar o
território e as populações mais
resilientes aos extremos climáticos e melhor preparadas para as
ações de mitigação e adaptação
às alterações climáticas.
A adoção de instrumentos es-

lll
“A referência feita a Fafe,
destacando-a entre as 25
cidades portuguesas,
neste âmbito, e entre
as 148 cidades europeias
que cumprem estes
critérios, é um dos maiores
reconhecimentos feitos
ao trabalho da autarquia”.
Raul Cunha
Presidente da CM Fafe
tratégicos como o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o Plano de
Energia Sustentável, o Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável
e o Programa de Apoio à Redução Tarifária, bem como o Programa Estratégico de Reabilita-

ção Urbana, permitiu que Fafe
alcançasse esta distinção.
Ao nível de medidas concretas,
pode destacar-se o apoio, através
de investimento contínuo, à ação
de combate e prevenção dos incêndios e ao combate a espécies
invasoras, a preservação e a renaturalização das linhas de água
e na recuperação de áreas ardidas, o investimento em infraestruturas de abastecimento e consumo de água, que garantam a
qualidade e a autosuficiência
desse recurso, a realização de
mercados/feiras de produtos biológicos, o permanente investimento em modos de iluminação
pública e em obras em edifícios
públicos energeticamente mais
eficientes, nestas procurando envolver a população e os parceiros institucionais como os bombeiros voluntários, a cooperativa

de produtores agrícolas, as escolas do concelho e as universidades parceiras, bem como os diversos concessionários dos
diversos serviços transportes públicos, de gestão da água e gestão de resíduos.
Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, afirmou que “a referência feita a Fafe, destacando-a entre as 25 cidades portuguesas, neste âmbito,
e entre as 148 cidades europeias
que cumprem estes critérios, é
um dos maiores reconhecimentos feitos ao trabalho da autarquia na preservação dos recursos
naturais e na sustentabilidade
ambiental. É fundamental que o
Município continue a apostar,
em conjunto com os diversos organismos e instituições do sector
e com os cidadãos, no combate
às alterações climáticas”.
Publicidade
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Famalicão
Esta quinta-feira

Oficina de apoio
às candidaturas
aos Selos Visão 25

DR

A grande meta é apoiar os cidadãos na melhoria das suas competências escolares

Centro Qualifica com metas
e financiamento assegurados
ESTÁ GARANTIDA a continuidade da estrutura em Famalicão. O objectivo é acompanhar
mais 2.200 pessoas nos próximos dois anos do projectos.
FAMALICÃO

| Rui Miguel Graça |

Está garantida a continuidade do
funcionamento do Centro Qualifica de Famalicão para um novo
biénio. Esta estrutura, promovida autarquia de Famalicão em
articulação muito próxima com
todas as entidades da Rede Local de Educação e Formação, já
acompanhou mais de 5.500
adultos desde 2017 e tem como
meta fazer o acompanhamento
de mais 2.200 pessoas nos próximos dois anos. Está previsto um
orçamento global de cerca de
450 mil euros, 85% do financiamento garantido pelo Fundo Social Europeu e 15% da autarquia. A operação do Centro
Qualifica de Famalicão é cofinanciada pelo POCH – Programa Operacional Capital Humano, do Portugal 2020, através do
Fundo Social Europeu.
A qualificação dos recursos humanos é uma das maiores garantias para o sucesso dos negócios.
O capital humano assume-se,
cada vez mais, como um factor
diferenciador e de elevado valor
acrescentado. Trabalhadores
motivados, com formação atua-

lll
Estes serviços estão disponíveis em horário diurno ou noturno,
em regime presencial nas instalações das Escolas Secundárias
do concelho ou então através da modalidade à distância.
A estrutura acompanhou mais de 5.500 adultos desde 2017.
Pretende acompanhar mais 2.200 nos próximos dois anos.
lizada e orientada para as necessidades das empresas, são um fator decisivo para a sua competitividade.
É com este propósito que o
Centro Qualifica de Famalicão
tem atuado junto de milhares de
adultos, permitindo aumentar os
níveis de escolaridade e melhorar a empregabilidade dos ativos, dotando-os de competências ajustadas às necessidades
do mercado de trabalho.
Esta estrutura que atua em estreita articulação com todas as
entidades da Rede Local de Educação e Formação, reconhecido
a nível nacional, vai continuar
no próximo biénio a desenvolver
a sua atividade com a recente
aprovação da candidatura pelo
Programa Operacional Capital
Humano (POCH) e pelo Fundo
Social Europeu.
Esta é uma aposta sempre re-

novada, pelo que o Centro Qualifica de Famalicão continua a
desenvolver a sua atividade, nomeadamente no apoio especializado, na orientação e no encaminhamento para formação qualificante ou no desenvolvimento e
certificação dos processos de
Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências
(RVCC) escolares e profissionais, no sentido de assegurar a
resposta adequada aos adultos
que pretendem aumentar os níveis de qualificação.
O universo de ativos apoiados
pelo Centro Qualifica de Famalicão tem vindo a crescer sustentadamente. Entre Março de 2017
e Setembro de 2018, foram
acompanhadas 1500 pessoas e o
investimento foi de cerca de 300
mil euros (85% do Fundo Social
Europeu e 15% da autarquia).
De Outubro de 2018 a Dezem-

bro de 2020, na mesma lógica de
financiamento 85%/15%, foram
aplicados quase 430 mil euros
no acompanhamento de 2.025
pessoas.
O Programa Qualifica visa reaproximar Portugal das metas de
convergência em matéria de
aprendizagem ao longo da vida
com a média dos países da
União Europeia, dando um novo
impulso à mobilização da população adulta na procura de qualificações. Recorde-se o Plano de
Ação, apresentado pela Comissão Europeia em março, que
propõe um conjunto de iniciativas e estabelece três metas principais a atingir até 2030 ao nível
europeu, nomeadamente a taxa
de emprego de pelo menos 78%
na União Europeia, pelo menos
60% dos adultos devem participar anualmente em formação e a
redução do número de pessoas
em risco de exclusão social ou
de pobreza em pelo menos 15
milhões de pessoas, entre as
quais 5 milhões de crianças.
O grande desafio colocado é
que os cidadãos aproveitem esta
fase para aumentar a escolaridade e preparar-se para os tempos
futuros.

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai promover, na próxima quinta-feira, dia
20 de maio, uma oficina online
de preparação e apoio às candidaturas aos Selos Famalicão Visão’25 que estão a decorrer até
ao final do mês.
A iniciativa vai decorrer via digital, através da plataforma Google Meet, a partir das 16 horas.
As inscrições decorrem em
www.famalicao.pt/selos-visao25 e o link de acesso será enviado para os emails de inscrição
no dia anterior à sessão.
A oficina destina-se aos interessados em conhecer as tipologias de projetos, iniciativas ou
ações que podem ser reconhecidas. Além disso, serão prestados
apoios na identificação da categoria mais adequada a cada candidatura e esclarecidas as dúvidas sobre o formulário.
Refira-se que neste momento
estão abertas as candidaturas aos
Selos Famalicão Visão’25, promovidos pela Câmara Municipal
para reconhecer as iniciativas
que têm contribuído para a valorização e afirmação do concelho.
O período de candidaturas decorre até 31 de maio e o formulário de inscrição está disponível
online, na página oficial do município.

§nota
Engenho
Associados aprovam
documentos de gestão
Os associados da Engenho –
Associação de Desenvolvimento
do Vale do Este, reunidos em assembleia geral, aprovaram, por
unanimidade, o Plano de Actividades e Orçamento para ano de 2021,
bem como o Relatório de Actividades e Contas de 2020.
Ambos os documentos de gestão
estão marcados, de forma inquestionavelmente pela pandemia
provocada pela Covid-19.
“A única certeza que temos é a
complexidade e imprevisibilidade
do tempo e das situações que vivemos, os desafios que temos forçosamente que enfrentar”, afirmou o
presidente da direcção, Manuel
Augusto de Araújo.
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Cultura volta a sofrer com
cancelamento de espectáculos

TEATRO DIOGO BERNARDES viu-se obrigado a proceder ao cancelamento de alguns dos espectáculos
e eventos que tinha programados, principalmente por questões de dificuldades de reagendamento.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A programação cultural de um
Teatro, está, nos tempos difíceis
a que a pandemia obriga e a que
a Cultura atravessa, sujeita a imponderáveis de diversa natureza.
O Teatro Diogo Bernardes, em
Ponte de Lima, não é excepção.
Por isso mesmo, por questões
de dificuldades de reagendamento ou mesmo por impedimento dos seus protagonistas, a
equipa directiva do teatro limiense viu-se obrigada a avançar com o cancelamento de alguns espectáculos que já tinham
sido anunciados e divulgados.
Mozartini, teatro para bebés,
actividade que sofreu sucessivos
reagendamentos que se prendiam com o estado de emergência e, posteriormente, com as
restrições de horários de funcionamento dos teatros, é um desses espectáculos que foi cancelado, uma vez que não foi possível
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Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, tem alguns espectáculos cancelados

encontrar nova data disponível,
dado que a temporada do espectáculo termina no decorrer do
presente mê de Maio.
Já o recital ENOCH ARDEN,
um melodrama para narrador e
piano, da autoria de Richard

Strauss sobre poema de Tennyson, e que contava com Albano
Jerónimo e Nuno Vieira de Almeida como protagonistas, estando previsto para o dia 5 de Junho, acaba também por ser
cancelado por impossibilidade

de um dos seus intervenientes.
No entanto, este espetáculo vai
ser substituído e em breve será
divulgado o novo evento/especátulo que vai assumir o lugar,
juntamente com a restante programação relativa a Junho.

Entre 17 e 29 de Maio

Viana do Castelo
promove inclusão
e diversidade
A Câmara Municipal de Viana
do Castelo volta a promover,
de 17 a 28 de Maio, os Encontros Interculturais, iniciativa
que visa promover a inclusão
e a diversidade cultural. A 21
de Maio celebra-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural
para o Diálogo e o Desenvolvimento, proclamado pela Assembleia Geral da ONU em
2002, em comemoração da
aprovação (2001), da Declaração Universal da UNESCO
sobre a Diversidade Cultural.
O Município de Viana do Castelo, no âmbito do Plano Municipal para a Integração de
Migrantes, junta-se a estas comemorações com um conjunto de iniciativas destinadas aos
migrantes e à comunidade em
geral, com o objectivo de destacar o papel da diversidade
como agente de inclusão e de
mudança, já que conhecer melhor as diferenças entre os povos permite obter maior compreensão das vicissitudes, assim
como cimentar maior união.
Destacam-se as acções de sensibilização e seminário para
técnicos das instituições e migrantes, bibliotecas humanas,
um ‘Chá Intercultural’ e uma
‘Cozinha do Mundo’.

Miguel Alves e Joaquim Guardão estiveram no local a observar o desenrolar da obra

Intervenção na rua do Fêlo vai custar 237 mil euros
CAMNHA

| Rui Miguel Graça |

Dotar as freguesias do concelho
das infraestruturas necessárias
para melhorar a qualidade de vida dos munícipes é uma das
apostas do executivo caminhense. Ontem, o presidente da Câmara Municipal de Caminha,
Miguel Alves, e o presidente da
União de Freguesia Moledo/
Cristelo, Joaquim Guardão, estiveram na rua do Fêlo, em Moledo, onde está a ser executada a
rede de águas residuais, a fim de
verificarem a evolução da mesma. Esta obra vai custar 237 mil
euros.
Esta intervenção de construção
da rede de águas residuais na
Rua do Fêlo em Moledo, vai
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Miguel Alves acompanhou de perto a evolução da obra

abranger 35 ramais, 220 metros
de coletor gravítico e 200 metros
de conduta elevatória. A obra

ainda abrange a execução de
uma estação elevatória. É de referir ainda que as Águas do Alto

Minho na área de intervenção
estão a substituir a conduta de
abastecimento de água.

Esta obra a decorrer em Moledo faz parte da empreitada de
execução de sistemas de abastecimento de Água e Águas Residuais que vai construir mais de
14 quilómetros de rede de saneamento e cinco estações elevatórias, permitindo ainda alargar a
rede de abastecimento de água.
Esta empreitada vai permitir
construir rede de saneamento em
Venade, Azevedo, Moledo e Âncora, e expandir a rede de abastecimento de água em Moledo.
Na globalidade, esta intervenção
vai servir 493 habitações e 558
habitantes.
A empreitada foi aprovada no
âmbito da aprovação da candidatura ao POSEUR, cujo investimento total supera os dois milhões de euros.
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GIL VICENTE GARANTE MANUTENÇÃO
COM ‘SURPRESA’ NA CAPITAL DO MÓVEL
EQUIPA DE BARCELOS precisava de um ponto para assegurar a permanência no escalão maior,
mas conquistou três pontos no reduto do ‘europeu’ quinto classificado.
33.º JORNADA

| Rui Serapicos |

Surpresa, ou talvez nao, o Gil
Vicente que nas últimas semanas
ganhou na Luz ao Benfica e em
casa empatou com o SC Braga,
foi ontem a Paços de Ferreira
impor um triunfo por dois golos
sem resposta, dando expressão a
uma regularidade de resultados
positivos e carimbando com selo
de qualidade a continuação na
próxima época na I Liga.
Aos 11 minutos, com um toque
de subtileza, Pedro Marques pisa
a bola e assiste do lado esquerdo
do ataque gilista Lourency, que,
já nas imediações da pequena
área, de ângulo apertado, com
remate colocado junto ao poste,
surpreende o guardião do Paços
de Ferreira, Michael.
A reacção dos ‘castores’ vê-se
aos 22 minutos, quando Jorge
Silva, no coração da área, tem
ensejo para igualar, mas Denis, o
guardião gilista, defende bem
atento.
O Paços de Ferreira continua
em busca do empate. Uilton, aos
23 minutos, em remate com o pé
esquerdo, Maracás aos 25, num

ESTÁDIO CAPITAL DO MÓVEL

P. FERREIRA

GIL VICENTE

0

2

Árbitro Hugo Silva (AF Santarém).

Michael
Marco Baixinho
Maracás
Pedro Rebocho
Jorge Silva
Stephen Eustáquio
Matchoi Djaló
João Amaral
Uilton
Bruno Costa
Douglas Tanque
Pepa

Intervalo
0-1

Denis
Joel Pereira
João Talocha
Rodrigão
Ruben Fernandes
Pedrinho
Antoine Leautey
Vitor Carvalho
Lourency
Claude Gonçalves
Pedro Marques
Ricardo Soares

Substituições João Amaral por Hélder Ferreira (54 m),
Uilton por Luther Singh (54 m), Matchoi Djaló por Luiz
Carlos (55 m), Bruno Costa por João Pedro (72 m), Lourency por Samuel Lino (81 m), Claude Gonçalves por Lucas
Mineiro (81 m), Pedrinho por Diogo Silva (90 m), Pedro
Marques por Kanya Fujimoto (90 m) e Joel Pereira por
Paulinho (90+ 3 m).
Disciplina cartão amarelo a Douglas Tanque (76 m) e
Marcelo (86 m).
Golos Lourency (11 m) e Pedro Marques (52 m).

§cabines
Pepa
(treinador do P. Ferreira)
Gil Vicente “não merecia
ter sofrido até duas
jornadas do fim”
JOSÉ COELHO / LUSA

Lourency, de ângulo apertado, surpreende o guarda-redes do Paços de Ferreira com o primeiro golo aos 11 minutos

cabeceamento, e aos 28 Douglas
Tanque, de fora da área, falham
por pouco.
O intervalo chega com o 0-1 no
marcador e Léautey, aos 48 minutosaos 52 minutos, esteve per-

Publicidade

to de fazer o segundo.
Mas o golo que selou o triunfo
gilista na capital do móvel surge
aos 52 minutos. Com tempo e
espaço na área da casa, Pedro
Marques concretiza, depois de

+ mais

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

Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

Na última jornada, que se
disputa toda no dia 19 de
Maio com apito inicial às
16 horas e previsivelmente
com autorização para que
haja público na
assistência, o Gil Vicente
recebe no Estádio Cidade
de Barcelos o Boavista.
A equipa axadrezada, que
ainda luta por um lugar
na I Liga, joga hoje a
jornada 33, no Bessa,
com o Portimonense.

interceptar um passe, em remate
de pé esquerdo o segundo para o
Gil Vicente. Pepa opera quase de
imediato três alterações no onze
do Paços de Ferreira, renovando
a zona de criação ofensiva.
Mas a equipa pacense teve uma
quebra anímica e foi o conjunto
de Barcelos que esteve mais perto de voltar a marcar, quando Pedrinho serviu Pedro Marques e
este viu o seu remate, em jeito
sobre o corpo do guarda-redes,
interceptado na trajectória para
a baliza já desguarnecida, por
um defesa.
Um indicador do domínio dos
gilistas é o tempo das substituições. O Paços de Ferreira tinha
operado as cinco alterações
quando, já aos 81 minutos, o
treinador da equipa de Barcelos
operou as suas primeiras mudanças.
Foi com fair-play que no fim
do encontro jogadores e técnicos
se felicitaram mutuamente, com
um reconhecimento expresso da
superioridade do Gil Vicente
neste encontro e da merecida
manutenção.

“Eu tenho de começar por dar os
parabéns ao Gil, ao grande trabalho
que o Ricardo fez.
Foi um justo vencedor. Se calhar
não merecia ter sofrido até duas
jornadas do fim, pela qualidade de
jogo e do plantel.
Parabéns ao Gil, pelo grande jogo
que fez aqui e pela manutenção.
Da nossa parte, é uma pena que
no nosso último jogo em casa não
tenhamos correspondido”.

Ricardo Soares
(treinador do Gil Vicente)
“Atingimos o principal
objectivo mas há outros
para irmos buscar”
“Fizemos um excelente jogo. Penso
que estávamos em dia sim. Tivemos
mais oportunidades de golo, mas o
resultado é justo.
Não me apetecia mexer na equipa,
estava a um nível elevadíssimo,
a jogar muito bem, com jogo por
fora e jogo por dentro, a pressionar
muito alto e uma reacção à perda
de bola muito forte. Parabéns aos
jogadores.
Atingimos o principal objectivo,
mas há outros que ainda queremos
buscar”.
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SC Braga

“Criação de uma identidade guerreira
e de profissionalização das modalidades”
JOEL PEREIRA é uma das novidades da lista de António Salvador às eleições do SC Braga, no próximo dia 21. Actual director
geral das modalidades integra lista de vice-presidentes da direcção. Aposta passa pela profissionalização das modalidades.
ELEIÇÕES

+ eleições

| Joana Russo Belo |

Criar uma identidade guerreira,
assente no ADN de vitória do
SC Braga, de braços dados com
a comunidade e os bracarenses.
É este um dos grandes desafios
de Joel Pereira para o próximo
mandato ao serviço do SC Braga. O actual director geral das
modalidades é uma das novidades apresentadas pelo presidente
António Salvador na recandidatura à presidência do clube (lista
única) - cujas eleições estão
marcadas para o próximo dia 21
-, integrando a lista de vice-presidentes da direcção e falou ao
Correio do Minho sobre os principais desafios para este quadriénio 2021/25.
“O grande objectivo é a criação
de uma identidade guerreira e de
profissionalização das modalidades, com uma ligação muito
forte com a comunidade. Um
clube como o SC Braga tem que
criar impacto nas freguesias, nas
empresas, nas escolas e universidades, só assim é possível
crescer ao nível desportivo e
também social”, sublinhou Joel
Pereira, assumindo como meta
“acrescentar valor nos jovens e
atletas que representam o clube”

Lista de António Salvador,
actual presidente do
SC Braga, é a única na
corrida às eleições do próximo dia 21, garantindo,
assim um novo mandato
(quadriénio 2021/25). Na
lista de vice-presidentes
da direcção, destaque para
a novidade de Joel Pereira,
actual director geral das
modalidades.
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Joel Pereira, actual director geral das modalidades, é uma das novidades da nova direcção

para que possa “crescer de dia
para dia e estar muito bem organizados em todas as modalidades, porque assim, estaremos
mais perto de vencer”.
Destacando a importância de
os atletas estarem “cientes dos
valores de representar um clube

como o SC Braga”, o candidato
a vice-presidente diz ser um “desafio maior e com outra responsabilidade”, fruto “do trabalho
desenvolvido nos últimos quatro
anos”.
“Estarei cá para dar o melhor
de mim, quem me conhece sabe

o trabalho que tem sido feito e o
objectivo é continuar a evoluir e
trazer títulos, tentar ser ganhadores e vencedores nas mais diversas modalidades. Quando cheguei, há quatro anos, fizemos
um trabalho de levantamento,
uma espécie de radiografia das
modalidades, e ficou definido
apostar na profissionalização de
todas as modalidades, por forma
a criarmos equipas competitivas
e capacitar os recursos humanos
de excelência que temos no clube. O êxito de novas modalidades, como, por exemplo, o futebol feminino, futebol de praia,

karaté ou esports, que são as
mais recentes e têm trazido muitos títulos para o clube, reflecte
isso mesmo e é fruto também
das excelentes condições que a
direcção proporciona”, realçou.
A criação de “valores junto dos
jovens e das famílias” bracarenses, para que “percebam que há
um desenvolvimento desportivo
e humano no SC Braga vai ser
sempre a nossa filosofia”.
Nesta política de crescimento
do clube, acrescenta o director,
há duas palavras que não podem
ficar de fora: “sustentabilidade e
formação”. “É um trabalho de
base para o topo, para criar impacto na comunidade e que os
jovens de Braga pratiquem as
modalidades e sejam os rostos
do futuro do clube. Há uma
questão transversal ao clube que
é a vertente formativa”.
Joel Pereira diz não prometer
títulos, mas é claro. “Há uma
frase que digo sempre aos atletas: lutar sempre para vencer.
Faz parte do ADN do SC Braga
dar tudo para vencer. Se trabalharmos bem, se dermos tudo,
estaremos muito perto de conseguir trazer títulos e dar alegrias
aos sócios. Não gosto de prometer títulos, mas vamos lutar por
isso, para conquistar títulos”.

Nova casa das modalidades do SC Braga permitirá aumentar o número de atletas

“Pavilhão vai ser uma peça-chave para o crescimento qualitativo”
ELEIÇÕES

| Joana Russo Belo |

Com cerca de dois mil atletas, a
aposta do SC Braga na Cidade
Desportiva permitirá consolidar
as 14 modalidades do clube, assim como a vertente formativa.
“O pavilhão será a nova casa
das modalidades, o que vai permitir crescermos ainda mais. Actualmente, usamos 28 instalações diferentes e é difícil criar
uma mística e uma identidade
com o atleta, porque basta perceber que o atleta entra num pavilhão onde nem sequer vê o sím-

bolo do SC Braga. Quando tivermos a nossa casa, vamos conseguir crescer ainda mais e teremos espaço para treinar mais
equipas ao mesmo tempo. O pavilhão vai ser uma peça-chave
para o crescimento qualitativo e
quantitativo”, destacou Joel Pereira, reforçando a aposta nas
modalidades que mais têm crescido nos últimos anos.
“Pretendemos apostar em todas, mas sabemos que há modalidades que têm outro tipo de orçamento. É o caso do futsal, vai
ser uma modalidade na qual vamos apostar mais. Sabemos as

dificuldades de bater o poderio
de clubes como o Sporting e
Benfica, dos melhores da Europa, mas queremos combater estas diferenças e estar nas decisões”, revelou o director geral,
destacando, ainda, o trabalho
feito no futebol feminino, futebol de praia e nas modalidades
históricas como o atletismo, natação e boccia. Outra das preocupações passa pelos “guerreiros de elite”, atletas garantidos
nos Jogos Olímpicos, como Tamila Holub (natação) e José Carlos Macedo (boccia), num trabalho de “alto profissionalismo”.
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Futebol de praia e futsal vão ser apostas fortes do SC Braga nos próximos quatro anos
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Onze metros para se quebrar jejum

SC BRAGA venceu o Moreirense, em jogo da 33.ª jornada, e voltou aos triunfos depois de quatro jogos sem vencer. Abel Ruiz
colocou guerreiros na frente, Rafael Martins empatou ao cair do pano e, nos descontos, um penálti de João Novais deu a vitória.
33.ª JORNADA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

| Joana Russo Belo |

Foi na marca dos onze metros e
já no último suspiro que se quebrou o jejum de vitórias. Depois
de quatro jogos sem vencer, o
SC Braga voltou aos triunfos ao
vencer de forma suada o dérbi
minhoto diante do Moreirense,
da 33.ª jornada da I Liga. Guerreiros mostraram, desta vez,
uma eficácia tremenda, colocaram-se em vantagem na segunda
vez que chegaram com perigo à
baliza do estreante Miguel Oliveira, viram os cónegos empatar
ao cair do pano e foram salvos
por um penálti algo polémico já
em tempo de descontos. Uma estrelinha da sorte a fazer sorrir os
arsenalistas.
Com o quarto lugar certo e as
contas fechadas em termos de
campeonato, Carlos Carvalhal
deixou claro que o objectivo era
vencer para terminar com o
maior número de pontos e manteve, praticamente, a mesma
equipa que alinhou em Barcelos,
frente ao Gil Vicente, mudando
apenas uma peça: Bruno Rodrigues deu lugar no eixo da defesa
a Raúl Silva. Vasco Seabra também mudou apenas um jogador,
trocando de guarda-redes com
Miguel Oliveira a titular.
Num início de jogo com pouca
intensidade e longe das balizas,
coube aos cónegos criar a primeira oportunidade, com Pires a
atirar à malha lateral, depois de
ter sido isolado por Franco.
A resposta dos guerreiros surgiu dos pés de Ricardo Horta.

SC BRAGA

MOREIRENSE

2

1
Intervalo
1-0

Árbitro João Bento

Matheus
Esgaio
Tormena
Raúl Silva
Sequeira
Fransérgio
Al Musrati
Castro
Galeno
Ricardo Horta
Abel Ruiz
Carlos Carvalhal

SC BRAGA

SC Braga voltou aos triunfos frente ao Moreirense, com golos de Abel Ruiz e João Novais

Primeiro arriscou com um remate de meia distância que saiu por
cima e, logo de seguida, atirou
ao lado quando tinha tudo para
marcar, depois de Fransérgio ter
isolado o avançado com um toque de calcanhar. Apesar de ter
mais bola e mais iniciativa de jogo, o SC Braga sentiu algumas
dificuldades para construir situações de perigo e só conseguiu
desbloquear o marcador aos 41
minutos. Cruzamento milimétrico de Sequeira no lado esquerdo
e Abel Ruiz, no coração da área,
rematou de pé direito para o fundo das redes. Foi o terceiro golo
do espanhol no campeonato, a

quebrar o jejum do avançado.
Verdadeiramente eficaz, o SC
Braga marcou na segunda vez
que chegou com perigo efectivo
à baliza de Miguel Oliveira, mas
acabou a primeira parte em sofrimento, por culpa de Pires, que
foi uma autêntica dor de cabeça
para a defensiva arsenalista. O
avançado só não festejou o empate nos descontos, porque Tormena salvou em cima da linha
de golo, já com Matheus batido
na jogada.
Com tudo em aberto para o segundo tempo, o SC Braga intensificou a pressão, encostou o
Moreirense à defesa, Tormena e

Galeno colocaram à prova os
instintos de Miguel Oliveira,
mas os arsenalistas acabaram
por não conseguir matar o jogo e
viram os cónegos equilibrar a
balança e empatar ao cair do pano. Aposta certeira de Vasco
Seabra, que lançou Rafael Martins e fez o empate, na primeira
vez que tocou na bola, após cruzamento de Conté.
Nos descontos, o árbitro João
Bento considerou braço na bola
de David Simão, num lance em
que o jogador diz ter tocado com
a cabeça, e, na cobrança do penálti, João Novais atirou potente
para a vitória.

Miguel Oliveira
Ferraresi
Rosic
Abdoulaye
Walterson
Franco
Fábio Pacheco
David Simão
Conté
Pires
André Luís
Vasco Seabra

Substituições Fransérgio por Piazon (46m), Al
Musrati por João Novais (60m), Fábio Pacheco por
Filipe Soares (69m), Ricardo Horta por Gaitán
(78m), Abel Ruiz por Sporar (78m), Walterson por
Yan Matheus (80m), Pires por Galego (80m), Franco por Rafael Martins (84m) e Galeno por Rui Fonte (89m).
Disciplina cartão amarelo para Ferraresi (30m),
Franco (32m), Fransérgio (36m), Al Musrati (58m),
Pires (79m) e David Simão (90+2m).
Golos Abel Ruiz (41m), Rafael Martins (87m) e
João Novais (90+5m gp).

+ onzes
Carlos Carvalhal fez
apenas uma mudança em
relação ao último duelo
com o Gil Vicente: Bruno
Rodrigues saiu do onze
para dar lugar a Raúl Silva.
No Moreirense, o técnico
Vasco Seabra também fez
uma alteração: o guarda-redes Miguel Oliveira
ocupou o lugar de Kewin.

Publicidade

Largo da Confeiteira - Dume
BRAGA • Tel. 253 626 524
• Fax 253 638 150

Pq. Industrial de Adaúfe
Rua Soldado Manuel
Pinheiro Magalhães - 28
Adaúfe - 4710-167 BRAGA

Avenida Frei Bartolomeu
dos Mártires, 42 a 58 R/C
4715-385 BRAGA • Tel. 253 774 393

Publicidade

facebook.com/jornalmariadafonte

MARIA

da

FONTE
7 a 20 de Maio 2021 QUINZENÁRIO 0,70€ IVA inc.

ANO 136 N.º 4304 DIRECTOR: Rui Miguel Graça

MEDALHA DE HONRA DE OURO

A alegria dos seniores
no regresso ao convívio

O CONCELHO DE PÓVOA DE LANHOSO

Demissões levam a eleições
nos Bombeiros Voluntários

António Sanfão faz da pedra
o seu modo de vida
Págs. 6 e 7

Págs. 4 e 5

Pág. 10

AUTARQUIA PREPARA SEGUNDO PLANO MUNICIPAL

PROJECTO IGUALDADES
COMBATE A DISCRIMINAÇÃO

Vão ser auscultadas
instituições,
colaboradores municipais
e população geral
Pág. 8
Publicidade

Um passado histórico e um
presente com identidade

Calvos e Frades

Suplemento

Geraz do Minho

Ampliar a qualidade de vida
é “desafiante e gratificante”
Suplemento
Publicidade

MARIA DA FONTE

2

Coluna Jurídica
Jorge Pereira
Advogado

Percursos e memórias
por José Bento Silva

A DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE CALAMIDADE PÚBLICA
Com a não renovação da declaração do estado de emergência, o
Governo, face à necessidade do controlo da pandemia da doença
Covid-19, decretou a situação de calamidade pública para vigorar
desde as 00:01 horas do dia 1 de Maio do corrente ano.
Nos termos da Resolução do Concelho de Ministros, foram estabelecidas cinco regras face ao seu âmbito de aplicação territorial.
Assim há normas de âmbito nacional, aplicáveis a todos os municípios que incidem, designadamente, em matéria de voos,
tráfego aéreo e fronteiras terrestres; regras correspondentes à 4.ª
fase de desconfinamento, aplicáveis à generalidade dos municípios portugueses; regras correspondentes à manutenção na 3.ª
fase de desconfinamento, aplicáveis a três municípios do território nacional continental; regras, correspondentes à regressão à
2.ª fase de desconfinamento, aplicáveis a três municípios do território nacional continental; e regras correspondentes à regressão
à 1.ª fase de desconfinamento, aplicáveis a dois municípios do
território nacional continental, embora, no caso do município de
Odemira, apenas às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve
Destacaremos algumas das regras aplicáveis nos municípios que
estão abrangidos pela dita 4.ª fase de desconfinamento que são,
felizmente, a grande maioria.
O atendimento no interior dos restaurantes, cafés e pastelarias,
passa a ter o limite máximo de seis pessoas por mesa no seu interior, sendo também fixado um novo limite de 10 pessoas por
mesa em esplanadas.
Os horários de encerramento dos estabelecimentos culturais,
restaurantes, cafés e pastelarias passam a fixar -se às 22:30 h nos
dias úteis, sábados, domingos e feriados.
As actividades de comércio a retalho não alimentar, de comércio
de retalho alimentar, de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento passam a encerrar às 21:00 h durante os
dias úteis e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.
Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção-Geral da
Saúde (DGS), a prática de todas as modalidades desportivas,
aulas de grupo de ginásios e academias, bem como a atividade
física ao ar livre sem limite de pessoas.
Por fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos da resolução, a realização de eventos
interiores e exteriores, embora com diminuição de lotação, e de
acordo com as orientações da DGS, bem como a realização de
casamentos e batizados com um limite máximo de 50 % da
lotação permitida.
De referir que é estabelecido o dever cívico de recolhimento
domiciliário e o dever de uso de máscaras ou viseiras.
Quanto ao primeiro, os cidadãos devem abster -se de circular
em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas
equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo
domicílio, evitando deslocações desnecessárias.
O Uso de máscaras ou viseiras é obrigatório para o acesso ou
permanência em locais de trabalho que mantenham a respetiva
atividade sempre que o distanciamento físico recomendado pelas
autoridades de saúde se mostre impraticável, a menos que os trabalhadores quando estejam a prestar o seu trabalho em gabinete,
sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA:
“IR A TI: EU QUERO SEMPRE”
IRATI é uma cidade brasileira do estado do Paraná, que
teve origem numa vila chamada Covalzinho e, quando,
na década de 1890, foi construída a linha férrea que liga
São Paulo ao Rio Grande do Sul, o nome dado à estação
ferroviária aí edificada foi IRATY; depois, a partir daí, a
vila cresceu e desenvolveu-se e o nome da estação foi
ganhando o estatuto e a dimensão de topónimo, reduzindo o mimoso Covalzinho à sua condição natural de
diminutivo… Em 1907,
a 15 de Julho, foi decretada a “emancipação
politica” da cidade,
sendo esta a data oficial
da sua fundação. A
palavra Irati significará
“Rio de mel”, pelo que
uma cidade com tal
nome “só pode ter doçura e beleza em seu esplendor”.
Por sua vez, JOSÉ
AUGUSTO DA SILVA
era português e nasceu
na Póvoa de Lanhoso,
no lugar de Valdemil, a
8.5.1892, filho de Bento José da Silva e de
Custódia Maria Moraes, pequenos agricultores. Depois de concluir o “1º Grau de
escolaridade” na escola de Lanhoso, em
8.7.1903, foi trabalhar
para a farmácia do Vale
Rego, na vila de Póvoa
de Lanhoso. Em 1906,
tinha ele 14 anos, mandaram-no para o Brasil;
e isto aconteceu com
muitas outras crianças e
adolescentes desse tempo; teria então embarcado a partir de Espanha e
desembarcou no Rio de
Janeiro. O seu irmão
mais velho, de nome
Francisco, também emigrou em 1912 e os dois
encontraram-se lá e,
nesse encontro, José
Augusto disse ao irmão
que o seu sonho era es-
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tudar para médico e que esse ideal lhe havia sido transmitido pelo avô materno António José Moraes. E ele
nessa altura (quando se encontrou com o irmão) já estudava e, em 1919, já se encontrava na cidade de Curitiba,
pois casou nesse ano com Maria Doroteia Gonçalves de
Quadros e para ganhar a vida e pagar os estudos na universidade fundou o Colégio Internacional de Curitiba,
que dirigia e onde ensinava. Concluiu o curso médico
em 19.12.1923, na universidade de Curitiba, tinha 31
anos; e em 16.11.1924, instalou-se com a família em
IRATI, onde abriu clínica, tendo sido, o primeiro médico
a residir na cidade. Durante a sua vida profissional, praticou uma medicina social intensa, com a colaboração
da esposa, e foi cofundador do Hospital de Caridade
da cidade, do qual foi director clínico. Deu-se de corpo
e alma à sua missão, mas não enriqueceu, apenas formou e educou bem os seus sete filhos: Atys, Luís,
Clarisse, Doris, Maria José, António e Maria Teresa.
Faleceu em 21.8.1954 e em 18.3.1959, a Perfeitura Municipal de Irati atribuiu o seu nome a uma das ruas da
cidade. Quando o médico José Augusto chegou a Irati, em 1924, nenhum dos
memorialistas que assinam as suas “memórias”
no livro “Irati” era nascido, mas sim os seus avós
e, com toda a certeza, José Augusto encontrou
uma cidade acolhedora,
uma comunidade formada
por gente muito boa e que
havia conquistado a pulso
a sua felicidade.
E eu, sobrinho neto
desse longínquo familiar,
ao ler estas memórias,
sinto-me identificado
com a odisseia de quem
percorreu diariamente
muitos quilómetros para
estudar e obter o seu
diploma, ou de quem tinha também de andar muita distância para buscar
água para casa. Neste livro memorialista perpassa uma comunidade que
sonha e trabalha, por-que
“sonhar e trabalhar faz
bem”, uma cidade que lê
e para quem uma biblioteca é “um mundo de fantasia e descoberta”; um
povo que se diverte, que
ama a família e para
quem “cada visita é uma
festa”.
Um belo livro que narra
lindas histórias da cidade
de Irati e que reflete um
povo maravilho-so. As
expressões entre aspas
pertencem aos autores
dos textos, a quem agradeço este intercâmbio
muito rico e carinhoso.
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Editorial
José Abílio Coelho

“Ganha fama e deita-te na cama”

“G

anha fama e deita-te na cama” era
um aforismo impressionista que a
minha mãe usava como coisa velha
de milénios. Naquele tempo, a frase referia-se a
carpinteiros, pintores da construção civil,
picheleiros, pedreiros e outros profissionais de todos os dias, dado que, por exemplo advogados ou
médicos, eram tão raros nas redondezas que o difícil era arranjar um, fosse ele bom, mau ou assimassim para resolver qualquer questão. Ainda me
lembro de um dia ter comprado um boxer e de, tendo ele adoecido meses volvidos, me meter a procurar Braga inteira à procura de um veterinário que
mo tratasse. Acabei a inominável peregrinação numa quinta agrícola dos arrabaldes da cidade, com o
único médico de animais disponível, que me atendeu no meio dum campo coberto por um chapéu de
palha do tempo das invasões francesas, a dizer-me
que a especialidade dele era assistir vacas e bois, e
que, se queria um colega mais voltado para cães ou
para gatos de estimação, teria que ir ao Porto... Já
no tocante a obras menos improváveis, fosse a
construção de um muro em granito ou o retelhamento de uma casa, havia muito por onde escolher. Jornaleiros, trolhas, ferreiros ou sarreiros eram
tantos que os seus habituais contratadores davamse ao luxo de escolher entre as muitas ofertas
disponíveis e, aos melhores, oferecer condições
muitas vezes pouco épicas.
Hoje tudo mudou. O difícil, no tempo que corre, é
muitas vezes encontrar disponível um homem capaz de desentupir o esgoto de uma banca ou de nos
pintar a sala ou o corredor de casa, ou de tratar da
telha onde entra a pinga de água da chuva,
porquanto advogados ou dentistas nos aparecem às
dezenas em qualquer cidade do país. Claro está
que o destinatário do aforismo “ganha fama…”
mudou de destinatário, deixando de ser o homem
vestido de fato-macaco para passar a ser o do fato e
gravata.
O provérbio do “ganha fama…” relembrou-me, aliás, a história que há anos um amigo que já partiu
me contava quando de vez em quando íamos almoçar. Dizia-me que, umas décadas antes, iam, de
vez em quando, ele e mais três, ou às vezes quatro
amigos da Póvoa de Lanhoso à Bairrada comer um
leitão. Hoje em dia há muito bom leitão à venda
aqui pelas redondezas, mas, há cinquenta anos,
leitão que se prezasse era o cozinhado e comido na
Bairrada.
- Nunca iam - dizia - se eu não fosse, pois achavam

que, das muitas vezes que fomos, nunca tínhamos
sido enganados… por eu ser especialista na escolha do leitão.
Também sou apreciador de leitão e também eu
queria saber como se escolhia um bom leitão. E um
dia, tocando-se mais uma vez no assunto, perguntei-lhe:
- E, então, como se faz para escolher o melhor
leitão?
O meu amigo olhou-me com um sorriso matreiro e
disse-me:
Achas que eu sei? Eu gostava, quando o leitão
chegava inteiro à mesa, de pegar na faca e de, com
o cabo, dar umas pancadinhas no bicho… Como o
toque parecia sempre de um tambor, perfeito no
ritmo e no som, eu dizia, com o ar mais sério do
mundo, que aquele leitão era uma primeirinha;
que, sim senhor, nos tinham servido o melhor que a
casa tinha. E eles, achando que eu percebia muito
da matéria, passaram a não ir sem mim e a não dispensar a minha opinião. - Nessa altura, comigo já a
rir à gargalhada, concluiu: - Sabes? É como quando se diz que quem ganha fama pode deitar-se na
cama… Só que eu ganhei fama e sentava-me à
mesa…
PS: Chama-se Samuel, tem vinte e dois ou vinte e
três anos, uma licenciatura em gestão e um
mestrado concluído em área afim. Para além da
excelente formação académica é educadíssimo,
prestativo, inteligente e empenhado. E enquanto a
pandemia não o deixa encontrar o emprego que
deseja, na sua área, mas dentro dela sabendo bem
o que quer, anda de porta-em-porta a trabalhar
nos Censos 2021.
Tocou-me em sorte que fosse o encarregado do
censo em minha casa. Há dias, enquanto me explicava como se mexia no suporte informático dos
Censos, falámos um pouco e eu fiquei admirado
com a sua maturidade e com a cultura que está
subjacente ao seu pensamento crítico.
Espero que o Samuel encontre, em breve, o emprego que tem em mente. Ele ficará certamente feliz por ter iniciado um caminho de vida interessente e o seu empregador passará a contar com
um quadro do mais alto profissionalismo. Este desejo faz-me confessar que, num tempo em que há
tanto profissional que deixa a desejar até Almeida,
saber que existem jovens como o Samuel dá um
alento enorme a quem gosta de acreditar que há
futuro para além da mediocridade. Os jovens salvarão o mundo.

ALGO ASSIM
“Ele aprendeu o que é liberdade quando descobriu quais eram as suas
prisões.”
Sabem aquela imagem do cão que vai à
janela do carro e, com uma serenidade
suprema e até arrepiante, vai apenas
sentindo o vento? Há quem admire a sua
postura, há também quem a inveje e há
Rui Miguel Graça
quem consiga viver um pedaço desse
momento e fotografá-la na memória.
Creio também já fomos invadidos por esse átomo num final de
tarde, onde até o tempo parece parar. Apenas desfrutamos. Saboreamos. O sol, as vistas, o vento. Um grande momento de liberdade.
Num destes dias voltei a experimentar esse momento. No rádio
do carro tocava uma música dos Coldplay chamada ‘Something
Just Like This’, o que traduzido para a língua de Camões significa podemos ler como ‘Algo Assim’. “Estive a ler livros antigos,
As lendas e os mitos, Aquiles e seu ouro, Hércules e seus dons, O
controle do Homem-Aranha, E Batman com seus punhos, E
claramente não me vejo nessa lista”, diz-nos Chris Martin, vocalista do grupo na abertura da música. “Mas ela disse: Aonde você
quer chegar? Quanto você quer arriscar? Eu não estou procurando por alguém com dons sobre-humanos, Um super-herói,
Uma felicidade de conto de fadas, Apenas algo para que eu possa recorrer, Alguém que eu possa beijar”, prossegue a canção.
“Eu quero algo assim” sente-se no refrão.
Escassos dias depois da exaltação dos valores da liberdade, vieram novamente sensações únicas com um novo passo no desconfinamento. Não daquelas dos contos de fadas, ou das histórias dos
mitos. Creio que só aprendemos verdadeiramente as nossas liberdades quando descobrimos quais são as nossas prisões. Por vezes
basta saborear o vento. Eu quero algo assim...
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REPORTAGEM

Os mais velhos
CENTRO COMUNITÁRIO DO VALE DO CÁVADO, EM MONSUL

estão de regresso...

n Lurdes Marques

E

stiveram ausentes mais de um
ano e agora estão de regresso.
Entre sorrisos e lágrimas de
alegria, os mais velhos regressaram
ao convívio no Centro Comunitário
do Vale do Cávado, em Monsul. O
jornal Maria da Fonte foi sentir o momento do reencontro, do ‘novo normal’ na vida dos seniores. E dos antigos rostos vieram novos sorrisos entre
todos.
De Março de 2020 até agora, os dias
passaram devagar, a passo de caracol.
Os dias tinham a mesma cor e sabor.

Agora, ganharam um novo brilho e
uma nova alegria. Um pouco de alívio
até.
Era um regresso ansiado por todos.
Foi um regresso pensado, devidamente planeado e feito com todas as
cautelas e cumprindo as indicações
das autoridades de saúde.
Os traços mais tristes, mais fechados
deram lugar às sonoras gargalhadas.
Saudade. Era este o sentimento que
pairava no coração de todos. Estavam
ansiosos por voltar. Contavam os
dias, acompanhavam as notícias e
rezavam para que tudo passasse rápido e o país voltasse a ‘abrir portas’.

Alguns, vivem sozinhos, entre quatro
paredes, driblando a solidão com as
idas ao Centro Comunitário.
Os momentos ali passados enchem-lhes a alma e aquecem o coração.
Muitos deles, têm os filhos longe de
casa, no estrangeiro, apenas regressando por ocasião das férias.
É aqui que os colaboradores da ‘Em
Diálogo’ desempenham um extraordinário papel, que extravasa, em
muitos casos, as obrigações inerentes
aos cargos que desempenham na instituição. Substituem os familiares no
acompanhamento ao médico, na resolução de problemas de vária ordem,

na aquisição de bens alimentares e
medicamentos. Mas, são muito mais
que isso. São o ombro amigo, o ouvido que escuta o desabafo, são o conselho sábio. São a presença. Talvez
única nos últimos tempos.
Durante mais de um ano, foram os
colaboradores da ‘Em Diálogo’ a ir ao
encontro dos seus utentes, levando
com eles alguns jogos, desenhos e
outros trabalhos e também alguns momentos de conversa.
Com o desconfinamento veio agora
a tão desejada abertura de portas e o
regresso dos vários utentes ao Centro
Comunitário do Vale do Cávado.
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Amélia Coelho
78 Anos - Verim
Foi uma das primeiras utentes do Centro Comunitário.
Com 78 anos e residente em Verim, Amélia Coelho
sente-se contente por voltar a uma instituição que já
frequenta há 11 anos.
“Para nós, era uma tristeza isto estar fechado. Estou
contente por estar aqui. Este tempo fora daqui foi
muito triste. Sentia-me sozinha. Perdi o meu marido e
sinto muito a falta dele pois dava-me muito apoio.

5

Agradeço as visitas que me fizeram. O que valia era o
quintal que tenho e onde me distraía. Senti falta das
minhas colegas e das funcionárias”, conta Amélia
Coelho. “Tinha saudades dos convívios e dos passeios. As funcionárias são muito atenciosas, dão-nos
muito carinho e é disso que precisamos na nossa
idade. Somos um bebés. Quanto mais carinho nos
dão, nós mais gostamos. Estamos contentes pelas
funcionárias que temos aqui pois são nossas amigas e
continuam a ser. Não sei jogar às cartas mas gosto
muito de fazer trabalhos manuais”, acrescenta.

Adelaide Oliveira

Domingos Silva

90 Anos - Águas Santas

60 Anos - Friande

Com 90 anos, Adelaide Oliveira, residente em Águas
Santas, está há duas semanas no Centro Comunitário.
Tem um jeito especial para trabalhos manuais e adora
música, em especial a concertina.
“Antigamente, a ginástica eram as sacholas e os engaços. Gosto de pintar, de fazer trabalhos manuais. O
convívio é importante. Gosto de ouvir tocar a concertina e de ouvir cantar”, explica Adelaide Oliveira.

Com 90 anos, Adelaide Oliveira, residente em Águas
Santas, está há duas semanas no Centro Comunitário.
Tem um jeito especial para trabalhos manuais e adora
música, em especial a concertina.
“Antigamente, a ginástica eram as sacholas e os engaços. Gosto de pintar, de fazer trabalhos manuais. O
convívio é importante. Gosto de ouvir tocar a concertina e de ouvir cantar”, explica Adelaide Oliveira.

uma outra senhora que me auxilia. O sábado e o
domingo é que custam a passar. Tenho vindo às
tardes. Gosto de jogar à sueca e de fazer alguns trabalhos, apesar de não poder muito. Custou tanto a
passar este tempo”, explica Augusta Antunes.
“Fazia falta o convívio. Até que enfim que começou.
Mal saía de casa. Tinha medo. Ninguém vinha à minha
casa sem máscara. Desinfectava tudo.

Augusta Antunes
81 Anos - Geraz do Minho
Frequenta o Centro Comunitário há vários anos. “Gosto de tudo, da companhia, das pessoas. Agora, estou
sozinha. Os filhos estão todos na França. Tenho uma
senhora que vem dormir comigo e durante o dia tenho

Maria de Fátima Pereira
74 Anos - Geraz do Minho
Maria de Fátima Pereira frequenta há vários anos as
actividades do Centro Comunitário. “Não passei bem
este tempo. Estava ansiosa por vir para aqui. Passei

o tempo entretida no quintal mas sentia muita falta
disto. Estava sempre a lembrar-me disto e fiquei muito contente por voltar”, relata Fátima Pereira, dando
conta da saudade da ginástica, das aulas de música,
dos trabalhos manuais e do convívio com os colegas”

Maria Odete Silva

Glória Silva

81 Anos - Friande

83 Anos - Covelas

“Foi muito triste. Andava de um lado para o outro
mas sem o Centro era um tempo muito triste.
Estava desejosa que o Centro Comunitário abrisse.
Quando iam a minha casa, era uma alegria.
Tinha saudades de tudo, das colegas e de tudo o que
aqui é feito. A maneira como nos tratam, a meiguice é
o mais importante.Aqui é uma alegria. Em casa é
uma tristeza. Gosto de tudo aqui”, confidencia Maria
Odete Silva, de 81 anos, residente em Friande.

Para Glória Silva, de 83 anos, residente em Covelas, o
tempo foi passado em casa. “O tempo custava mais a
passar mas fui-me entretendo a fazer crochet e a pintar. Não ia para a casa de ninguém. Estava ansiosa
por regressar pois isto faz muito bem. É bom conversar e fazer trabalhos. Gosto de tudo, de jogar à sueca,
ao dominó, de fazer trabalhos manuais, de pintar. Foi
tão bom regressar e espero que não volte a fechar. Já
ando aqui há 8 anos e é o convívio o que mais aprecio.

Leopoldina Martins
85 Anos - Monul
Com 85 anos, Leopoldina Martins, residente em Monsul, é outra das utentes do Centro Comunitário. Vive
na companhia da filha Maria Alice, do genro e dos netos. “O tempo foi passado em casa. Trabalhar, trabalho pouco. “Aqui, gosto de fazer tudo. É bom estar
acompanhada por outras pessoas. Adoro ginástica.
Gosto quando vem o professor Capela pois gosto
muito de música. A Alice é muito divertida e deixa-nos
muito animados”, confidencia esta utente.
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A HISTÓRIA DE VIDA DE UM EMPRESÁRIO DE SUCESSO NO CONCELHO

Com as pedras que surgiram
foi construíndo o seu castelo
n Redacção

C

resceu a ver o pai trabalhar a
pedra e hoje faz da pedra o seu
modo de vida. António Alves
Pereira, por todos conhecido como
António Sanfão, nome pelo qual se
orgulha de ser chamado, tinha um
sonho de menino: comprar um terreno
para aí explorar uma pedreira. Esse
sonho apareceu aos 7 anos. Nessa altura, todos os dias, percorria a pé a
distância entre a sua casa, em Padim,
na freguesia de Fontarcada, e a pedreira da Lage Grande, junto ao Pilar,
para levar o almoço ao seu pai. Pelo
caminho, passava pelo terreno que
agora é sua propriedade e pensava:
um dia vou comprar este terreno.
Fazia todos os dias 8 quilómetros
para levar o almoço a seu pai. Corria
no caminho de volta a Fontarcada
para não chegar atrasado pois as aulas
iniciavam às 13 horas. O atraso valia-lhe umas valentes reguadas todos os
dias. “Uma dúzia de bolos em cada
mão”, como explica António Sanfão.
Valeu-lhe no terceiro ano de escola
uma nova professora, a D. Olímpia.
“Saiu-me a sorte grande nesse ano.
Do fundo da sala vim para a primeira
fila e era o melhor aluno da turma”,
diz, sorrindo, recordando os tempos
de menino.
São dez irmãos, cinco rapazes e cinco raparigas. “São todos vivos e
damo-nos todos bem”, revela, emocionado. O pai trabalhava na pedreira.
Era o sustento da casa. Logo cedo,
António e os irmãos, partiram para a
vida, começando a trabalhar de pequenos. António, com 9 ou 10 anos,
juntou-se a seu pai na pedreira, onde
ele trabalhava 'ao metro'. “O meu pai
fazia perpianho, a pedra trabalhada, e
eu comecei a fazer também. Comecei
a trabalhar para o meu pai, que trabalhava ao metro quadrado”, conta.
Muito trabalhador e empenhado, logo cedo partiu para outros rumos. Fez
três contratos na Suíça, cada um de
nove meses. E assim, aos 21 anos, e

DR

António Sanfão cresceu a ver o pai trabalhar a pedra e actualmente lidera uma das empresas de referência no sector

depois da primeira temporada na
Suíça, comprou o terreno por onde
passava para levar o almoço a seu pai,
na Quintã. Assim se começou a
cumprir o sonho de menino.
“Não me esqueço desse tempo. Trabalhava das 6 da manhã às 17 horas
num patrão e, depois, trabalhava num
outro local até à meia-noite. Como
nós chamávamos, trabalhava ao negro. Com o dinheiro do primeiro ano
na Suíça, comprei o terreno por 400
contos. Depois da segunda temporada, comprei um compressor e no último ano uma máquina retroescavadora
usada. Comecei a pedreira sem praticamente dinheiro nenhum”, explica.
Foram épocas duras mas António
Sanfão não esmoreceu e assim cumpriu o sonho de menino, ter uma pedreira.
“O começo de uma pedreira é sempre muito difícil. Trabalhava das 6.30
horas às 19 ou 20 horas. De manhã,
vinha cheio de força mas acabava de-

sanimado à noite. O meu irmão Fernando também me ajudou muito. Vinha a pé do trabalho na pedreira da
Lage Grande e passava por aqui. Cá
ficava a ajudar até perto das 21 horas.
O meu falecido pai também vinha
ajudar sempre que podia. Cheguei a
fazer muitas directas aqui na pedreira.
Ficávamos toda a noite a arranjar as
máquinas para se poder trabalhar de
dia. Às vezes, só ia a casa uma ou
duas horas. O importante de uma pedreira é encontrar o lagim. Se estiver
levantado, a pedreira é de sucesso.
Assim foi. Encontrei o lagim e comecei logo a tirar pedra, a vender, a comprar máquinas melhores”, explica.
António Sanfão cumpriu o sonho de
menino aos 21 anos e aos 26 contraiu
matrimónio com Aida Vaz. É pai de
três filhos: a Joana, de 28 anos; a Andreia, de 26 anos; e o António, de 20
anos. Já tem quem lhe siga os passos.
Joana seguiu Engenharia Civil e não
tem medo do trabalho, sendo comum

vê-la ao volante dos camiões de seu
pai. Andreia está a dias de terminar a
sua licenciatura como médica dentista
e pretende seguir um curso na área de
gestão. António é o mais novo e
prossegue a sua licenciatura em Engenharia de Minas.
A caça e a pesca e as caminhadas
preenchem o tempo livre de António
Alves Pereira, que não esquece a terra
que o viu nascer, apoiando as várias
instituições do concelho. No lado associativo, destaca-se a participação
nos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
da Póvoa de Lanhoso e Clube de
Caçadores.
Hoje, com 57 anos, António Alves
Pereira é, de entre outras, proprietário
dos Granitos Sanfão, uma empresa
que se dedica à extracção e transformação de granitos, construção civil e
obras públicas. Uma empresa reconhecida pelo excelente trabalho e seriedade.
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 7

Foto 6

Foto 8

AAP GRANITOS SANFÃO
UNIPESSOAL, LDA
OBRAS PÚBLICAS Foto 1 – Santo Emilião (em fase de conclusão) Foto 2 – Praia Fluvial de Verim (a iniciar em breve)
MUROS DE PEDRA DE ALTA DIMENSÃO Fotos 3 e 4 OBRAS PARTICULARES Fotos 5 e 6
SERRAGEM - TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS Fotos 7 e 8

Granitos Sanfão, Unipessoal, Lda
• Extração e Transformação de Granito
• Construção Civil e Obras Públicas
• Muros em Pedra

ALVARÁS

Rua de Padim, n.º 765 - 4830-199 Fontarcada PVL • Tlf. 253 635 733 • 969 010 113 • 962 148 931 • Email: info@aap-pedreiras.pt • url: www.aap-pedreiras.pt
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PÓVOA DE LANHOSO
PROJECTO ‘IGUALDADES’ FOI APRESENTADO NO DECORRER DE UM SEMINÁRIO ONLINE

Autarquia prepara segundo
Plano Municipal para a
Igualdade e Não Discriminação
n Lurdes Marques

A

autarquia da Póvoa de Lanhoso encontra-se a desenvolver o processo que visa
elaborar o Plano Municipal para a
Igualdade e Não Discriminação para
o Concelho.
Igualdades é a designação do projecto que dará origem ao segundo Plano
Municipal para a Igualdade para o
Município e que, no âmbito do SIGO
– Serviço para a Promoção da Igualdade de Género e de Oportunidades, a
autarquia desenvolve e executará nos
próximos quatro anos.
O projecto Igualdades foi apresentado no decorrer de um seminário online, realizado no dia 4 de Maio.
Objectivando elaborar um Plano
Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação nas vertentes interna e
externa, o projecto Igualdades auscultará os colaboradores e colaboradoras
da autarquia, as entidades e colectividades concelhias e a população em
geral, público tão heterogéneo para o
qual também programou dirigir as 33
acções que integram o projecto até ao
seu término.
Neste momento, o Igualdades encontra-se na fase do diagnóstico,
Publicidade

DR

Projecto ‘Igualdades’ será para executar nos próximos quatro anos

sendo objectivo que todos os colaboradores e colaboradoras respondam a
um questionário, através do qual se
pretende obter a sua opinião sobre a
situação da autarquia, enquanto entidade empregadora, e do concelho, enquanto local para viver, assim como
sobre as percepções individuais sobre
a igualdade, a conciliação, estereótipos e pré-conceitos.
Concluído o diagnóstico interno,
seguir-se-á a fase do diagnóstico externo, que pretende auscultar a popu-

lação.
A partir deste processo de auscultação – diagnóstico –, será construído
o segundo Plano Municipal para a
Igualdade e Não Discriminação para a
Póvoa de Lanhoso, o qual se pretende
que inclua factores inovadores e mudanças, que vão de encontro às necessidades e anseios da população.
A execução deste projecto decorre
da aprovação de uma candidatura apresentada ao POISE, no âmbito do
Portugal 2020, devendo ser con-

cretizada até ao terceiro trimestre de
2022 e para a qual conta com a CIG –
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género como mecanismo intermédio.
Prevê-se que este projecto termine
em Setembro de 2022. O mesmo tem
associado um investimento total de
34.999.99 euros e conta com um
apoio do FSE de 34.151.30 euros, que
corresponde a uma taxa de comparticipação de 100% do valor do investimento elegível.
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE LANHOSO

Garfe

Demissões levam
a eleição na direcção

Câmara requalifica
Rua de São Cosme
e São Damião
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso tem em curso a requalificação da Rua de São Cosme e São
Damião, na freguesia de Garfe.
O valor do investimento é de
383.500,00 euros. Esta obra é mais
um exemplo do conjunto alargado
de intervenções que estão a decorrer um pouco por todo o concelho,
visando que as populações das
freguesias e uniões de freguesias
da Póvoa de Lanhoso tenham cada
vez mais qualidade de vida e uma
rede viária renovada. Um pouco por
todo o território povoense, estão em
curso obras no valor total global de
11,5 milhões de euros. No caso da
Requalificação da Rua de São
Cosme e São Damião, em Garfe,
está a ser executada a pavimentação.
DR

O novo acto eleitoral resulta de um conjunto de demissões e renúncias de alguns membros da direcção
n Lurdes Marques

E

stão agendadas, para o dia 28
de Maio, eleições intercalares
para a direcção da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. O acto
eleitoral resulta de um conjunto de
demissões e renúncias de membros da
direcção da instituição.
O acto eleitoral decorre entre as 15 e
as 21 horas no Salão Nobre do quartel-sede e a eleição da direcção visa
completar o mandato social de 2020 a
2022.
Em comunicado, o presidente da Assembleia-geral da instituição, Rui Rebelo, esclarece que “considerando a
renúncia ao mandato apresentada em
29 de Abril por quatro membros da
Direcção – José Joaquim Torcato

Soares Baptista, António Alves
Pereira, Álvaro André Vilela Oliveira
e Filipa Castilho Vieira de Carvalho
–, sendo que o acto de renúncia configura-se potestativo e independente
de aceitação e atendendo a demissão
do cargo apresentada em 4 de Maio
corrente pelo presidente da direcção e
restantes membros da direcção, demissões que foram consideradas legítimas e atendíveis, pelo que efectivamente aceites por despacho do presidente da Assembleia Geral exarado
na presente data e tendo em consideração que todos os quatro suplentes
previstos na direcção manifestaram
desde logo vontade de recusar o
chamamento para preenchimento da
vacatura dos lugares, embora tal
posição já não fosse susceptível, por
razões óbvias, de alterar e obstar a

Publicidade

Faça um check-up à sua saúde com o
diagnóstico de medicina quântica

perda de quórum constitutivo do
órgão colegial”, pode ler-se.
Assim, as renúncias e demissões implicam a perda de mandato dos referidos membros, logo a queda do Órgão
social por impossibilidade de quórum
constitutivo e deliberativo.
Logo, e como explica o presidente
da Assembleia Geral, a falta de quórum deliberativo por impossibilidade
de preenchimento de lugares vagos
em qualquer órgão implica a convocação de eleições intercalares para
esse mesmo órgão.
De imediato, foi emitida a convocatória para uma Assembleia-geral
extraordinária a realizar a 28 de Maio.
Até à posse da nova direcção, os
membros demissionários apenas têm
poderes para actos de mera administração.

Brunhais
Município requalifica
Centro Cívico
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso tem a decorrer as obras
de requalificação do Centro Cívico
de Brunhais, na União de Freguesias de Esperança e Brunhais, num
investimento de 77.000 euros.
Este é mais um exemplo do conjunto alargado de intervenções que estão a decorrer um pouco por todo o
concelho, visando que as populações das freguesias e uniões de
freguesias da Póvoa de Lanhoso
tenham cada vez mais qualidade de
vida e, neste caso, um espaço
público central renovado.
Um pouco por todo o território do
concelho da Póvoa de Lanhoso, a
Autarquia encontra-se a realizar ou
já concluiu obras no valor total global de 11,5 milhões de euros.
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ROTARY CLUB DA PÓVOA DE LANHOSO

Bodas de prata com homenagens
n Lurdes Marques

O

s 25 anos do Rotary Club da
Póvoa de Lanhoso foram
assinalados, no dia 27 de
Abril, com a visita do Governador do
Distrito 1970, Sérgio Almeida. A visita do governador integrou uma passagem pela Câmara Municipal, onde
foi recebido pelo presidente Avelino
Silva, também ele membro do Rotary
Club da Póvoa de Lanhoso, e pelo
marco rotário, localizado próximo da
rotunda do foral, onde aí foi descerrada uma inscrição alusiva à passagem
dos 25 anos do clube rotário.
As cerimónias culminaram no auditório do Centro Interpretativo Maria
da Fonte, no Largo António Lopes,
onde aí forma homenageados quatro
membros do rotary povoense, todos
eles no activo e como mais de 20 anos
de ligação ao clube. Cristiano Lopes,

DR

Governador marcou presença na celebração dos 25 anos do Rotary

Manuel Martins, Avelino Silva e José
Diego foram os membros distinguidos. No âmbito do projecto do presente ano rotário – promoção da
saúde, e com o apoio da Fundação
Rotária Portuguesa, o clube povoense ofereceu dois desfibrilhadores, aos

Bombeiros Voluntários da Póvoa de
Lanhoso e à Escola EB 2,3 Prof.º
Gonçalo Sampaio.
“Em Rotary, acreditamos que pequenas acções podem mudar o mundo”,
realçou Filipa Castilho, presidente do
Rotary Club da Póvoa de Lanhoso.

Protecção
contra incêndios
É obrigatório até ao dia 15 deste
mês, proceder à gestão de combustível junto aos edifícios numa
largura mínima de 50 metros
sempre que esta faixa abranja espaços rurais (por exemplo: terrenos ocupados com floresta,
matos ou pastagens naturais).
São obrigados a fazer a gestão
de combustível todos os proprietários, arrendatários, usufrutuários e entidades que detenham
terrenos inseridos nas áreas
referidas anteriormente, mesmo
que não sejam proprietários das
edificações. A não realização da
gestão de combustível implica
coimas no valor de 280€ a
10.000€ (pessoa singular) e de
1.600€ a 120.000€ (pessoa colectiva). De referir ainda que, no âmbito da Defesa da Floresta contra
Incêndios, o Município vai proceder à manutenção de faixas de
gestão de combustíveis da rede
secundária em locais estratégicos
do concelho.

Publicidade

Identificação do imóvel: 125311026-63

Identificação do imóvel: 125311026-53

EQUIPA
ANDRÉ FERNANDES
E PEDRO XAVIER VIEIRA
EQUIPA NÚMERO 1 DE VENDAS
EM CALVOS E FRADES
MORADIA T2
com TERRENO E ÁGUA
Calvos - Póvoa de Lanhoso

MORADIA T2
mais duas Moradias para restauro
Calvos - Póvoa de Lanhoso
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MOMENTOS PRESENCIAIS E TAMBÉM VÁRIOS APONTAMENTOS DIGITAIS

Póvoa de Lanhoso assinalou
47.º aniversário do 25 de Abril
n Redacção

A

Câmara Municipal assinalou
o 47º aniversário do 25 de
Abril, com um programa que
englobou propostas presenciais e digitais. A cerimónia do Hastear da
Bandeira realizou-se de forma presencial muito restrita nos Paços do Concelho. Este momento representou
uma singela homenagem a todos
aqueles que tudo fazem para podermos voltar a gozar da liberdade de
que tanto sentimos falta. Desta forma,
coube a representantes dos profissionais de saúde e da Protecção Civil
hastearem as bandeiras de Portugal,
da Póvoa de Lanhoso e da União Europeia.
Este evento esteve limitado aos
membros do executivo municipal, ao
representante da mesa da Assembleia
Municipal e aos líderes das bancadas
parlamentares da Assembleia Municipal, por forma a cumprir as indicações
da DGS. O Hastear da Bandeira teve
também um vídeo online, que permitiu recordar edições anteriores.
Sob o mote 'Desporto e Liberdade', o

DR

A cerimónia do Hastear da Bandeira realizou-se de forma presencial nos Paços do Concelho

programa continuou a apostar na
componente desportiva. No dia 24
de Abril, foi disponibilizado, na página do facebook do Município (municipiodapovoadelanhoso) e no site
(www.povoadelanhoso.pt), um jogo
de tabuleiro, uma actividade para toda

a família. No mesmo dia, também
através das redes sociais do Município, foi lançado mais um desafio, um
Peddy Paper com o mote ‘Aventura-te
pelos Caminhos do Concelho’. Esta
actividade decorrerá até segunda-feira.

PS exaltou valores da liberdade
n Redacção

Num programa alargado que se iniciou no passado dia 19 de Abril, o
Partido Socialista da Póvoa de Lanhoso, assinalou os 47 anos do 25 de
Abril. No dia 24 de Abril, realizou-se
a sessão comemorativa, no Theatro
Club. Nesta sessão intervieram o
presidente da Juventude Socialista,
Luís Novais, que apelou à participação dos jovens na construção de sociedade mais justa e livre “os jovens
não devem prescindir da sua liberdade”. A presidente do Departamento
das Mulheres Socialistas, Elisabete
Cunha, evidenciou a importância do
25 de Abril na conquista dos direitos
das mulheres e o presidente da Fede-

ração Distrital do Partido Socialista,
Joaquim Barreto também esteve presente. Esta sessão contou ainda com a
participação especial da Ministra da
Solidariedade e da Segurança Social,
Ana Mendes Godinho, que aludiu à
importância de Abril no alcance de
muitas conquistas como o SNS, o
acesso à educação nomeadamente nas
creches e no pré-escolar, as pensões e
a coesão social. Afirmou que há ainda
muitos desafios pela frente e que a
pandemia trouxe a necessidade de
repensarmos o futuro “Temos que
continuar a investir. Este é um momento de transformação social”.
O momento mais marcante da sessão
foi assumido pelo presidente do Partido Socialista da Póvoa de Lanhoso e

DR

Frederico Castro

candidato à Câmara Municipal, Frederico Castro que colocou a tónica da
sua intervenção na situação local e na
forma como se vive e se sente a liberdade no concelho. “Este slogan é pos-

A encerrar as comemorações foi ainda apresentado nas redes sociais um
vídeo que permitiu recordar as edições anteriores do 25 de Abril. O Município apresentou ainda vídeos com
testemunhos de ex-combatentes, reflectindo sobre o antes e o depois.

sível em 2021 porque atingimos o
ponto de rebuçado na maturidade
política”, afirmou, acrescentando que
“temos que dizer a verdade e temos
que dizer o que tem que ser dito”.
Frederico Castro assumiu que o Partido Socialista será a voz daqueles
que sentem a opressão e não podem
falar.
Numa plateia constituída por candidatas e candidatos às Juntas de Freguesia, dirigiu-se aos presidentes de
Junta do Partido Socialista mostrando
a sua solidariedade e compreensão
pelo facto de estes terem optado, nos
últimos dois anos, por votar contra o
Plano e Orçamento. A todos pediu
“coragem e resistência”.
Relativamente ao futuro afirmou que
muita coisa vai mudar na Póvoa de
Lanhoso. O Partido Socialista assumirá esta mudança. Para isso pediu
uma “oportunidade”.

JORNAL MARIA DA FONTE

CALVOS E FRADES
PÓVOA DE LANHOSO
Na União de Freguesias
de Calvos e Frades
encontramos dois
dos ex-libris do concelho:
o Carvalho de Calvos
e o Monte de S. Mamede.
Em Calvos, com mais
de 500 anos, o Carvalho
de Calvos, com o seu
Centro Interpretativo
e o recente Centro de BTT
convidam a uma visita.
Em Frades, o Monte de
S. Mamede é o ponto mais
alto do concelho,
a 750 metros de altitude.

Contribuir para a qualidade de vida
“é uma experiência gratificante”

N

a União de Calvos e Frades encontramos um executivo jovem mas muito
empenhado em resolver
os problemas das suas
gentes, em captar investimentos e projectos que permitam melhorar a qualidade de
vida das populações de Calvos e Frades.
Dois territórios unidos num só que apresentam dois dos mais importantes pontos
paisagísticos do concelho: o Carvalho de
Calvos e o Monte de S. Mamede ou Monte de Penafiel. Pedro Antunes, Adelina
Goreti Carvalho e Davide Soares inte-

gram o executivo de Frades, num projecto
iniciado há cerca de 4 anos.
“Tem sido uma experiência boa, desafiante e gratificante. É um cargo que exige muita dedicação e muito do nosso tempo para podermos atender a todas as
necessidades da população. No cômputo
geral, considero que é uma experiência
muito boa. Estamos a cumprir um sonho
nosso, realizando obras e respondendo às
necessidades das pessoas. Com as obras e
iniciativas que realizamos contribuímos
para a melhoria da qualidade de vidas das
pessoas e isso é gratificante”, explica o

presidente da Junta, Pedro Alcindo Vieira
Antunes. As obras realizadas neste mandato permitem uma avaliação muito positiva.
“Podemos traçar um balanço muito positivo, atendendo ao facto de conseguirmos
concretizar as obras a que nos propusemos e até mais ainda”, aponta Pedro Antunes. O trabalho realizado neste primeiro
mandato foi transversal a várias áreas de
actuação. A rede viária canalizou a maior
atenção mas o trabalho relaizado passou
também pela área cultural e social. O incentivo à natalidade e o apoio aos alunos

do ensino supeiror são dois dos exemplos.
No primeiro caso, as famílias de Calvos e
Frades recebem um apoio de 250 euros.
Incentivar os alunos de Calvos e Frades a
prosseguir os estudos no ensino superior
e contribuir para um bom desempenho na
carreira estudantil dos alunos da freguesia
são alguns dos objectivos do apoio atribuído aos alunos do ensino superior. Do
lado cultural, a grande obra do historiador
José Bento Silva - Memorial de São Gens
de Calvos, editado pela União de Freguesias de Calvos e Frades, une o passado e o
presente das gentes de Calvos.
Publicidade
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Presidente da Junta

Pedro Alcindo Vieira Antunes
Idade: 37 anos
Profissão: Sócio-gerente
Equipa: Adelina Goreti Costa Carvalho
(secretária) e Davide Emanuel Silva
Soares (tesoureiro).
Eleito pelo PSD
Habitantes: 800 (resid. permanentes)
Eleitores: 830

Associações
Banda Musical de Calvos

Em Calvos e Frades, a edição de um livro sobre a história de S. Gens
de Calvos, da autoria do historiador José Bento Silva foi um
dos momentos que ficará gravado na memória das suas gentes.

Rede viária, cultural e acção
social marcaram mandato

Carvalho de Calvos e Monte
de S. Mamede.

Padroeiros
S. Gens (Calvos) e Santo André (Frades)

Festividades
S. Gens de Calvos: Santa Marta
(29 de Julho), Senhora da Encarnação
(25 de Março) e S. Gens (Agosto).
Frades: S. Roque (16 de Agosto)
e S. Mamede (17 de Agosto).

A

intervenção na rede viária
mereceu especial atenção
neste primeiro mandato da
equipa liderada por Pedro
Antunes.
“Foram várias as obras realizadas até ao
momento. Apenas vou mencionar algumas como a requalificação da Rua Central, em Frades, numa obra que integrou
também a colocação das condutas da rede
de água pública, a requalificação da Rua
de Requeixo, também em Frades; a colaboração na requalificação da área envolvente à capela de S. Mamede e capela de
S. Roque, ambas em Frades, e a intervenção na Rua de Nasce, em Calvos, que está
em curso e integra, de entre outros, a
construção de muros de suporte de terras,
a colocação da rede de água pública e a
pavimentação. Todas estas obras só são e
só foram possíveis com o apoio da Câmara Municipal, pelo que agradecemos ao
executivo municipal, na pessoa do seu

Locais de Interesse
Público

presidente Avelino Silva”, revela o presidente da União de Freguesias de Calvos e
Frades.
Em ambas, foi também colocada iluminação Led e rede de fibra óptica, tal como
vem acontecendo nas restantes freguesias

do concelho. “Da mais pequena à maior,
todas as obras são importantes pois respondem às necessidades da população”,
salienta Pedro Silva, satisfeito com o trabalho desenvolvido em prol das gentes de
Calvos e Frades.

Publicidade

CASA DE VICENTE
FRADES - PÓVOA DE LANHOSO
Ao alcance de todos esta magnífica experiência de
passeio a cavalo pelos caminhos envolventes da
aldeia de Frades. Grupos de até 6 pessoas.
Passeio acompanhado. Equipamento de protecção.
Seguro. Marcação prévia obrigatória.
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES TLM.968021478

JORNAL MARIA DA FONTE

GERAZ DO MINHO
PÓVOA DE LANHOSO
Com um rico e vasto
passado histórico, a
freguesia de Geraz do
Minho convida a uma visita.
Localizada no baixo
concelho, dista 6
quilómetros da sede do
concelho e 18 quilómetros
da cidade de Braga.
Um belo recanto do
território povoense
que alia a excelente
gastronomia ao seu
importante património
natural e edificado.
Aqui fica o convite.

Do passado ao presente se constrói
uma freguesia e uma identidade

H

oje, o passeio leva-nos até
Geraz do Minho, um belo
recanto do concelho da
Póvoa de Lanhoso. Parámos na berma da Estrada
Nacional 103 e, do alto, admiramos o
‘Vale de Geraz’. Identificamos um ou outro ponto na paisagem, num manto verde
salpicado por pelas várias habitações da
freguesia. O dia soalheiro surge como um
verdadeiro convite a um passeio pela freguesia. Partimos à descoberta. Em Arcas,
viramos à esquerda e descemos até ao
centro da freguesia. Pelo caminho, sabo-

reamos um café no Restaurante Ponto de
Encontro e ali reservamos mesa para o almoço. Dali, partimos para admirar a igreja matriz, uma magnifíca construção com
mais ou menos 800 anos, constuída por
capela e nave central, sendo que, esta última, deve ter sido construída no século XI
ou XII. Para além da gastronomia, quem
se dirige àquelas paragens pode ainda
apreciar os vários elementos do património religioso e aproveitar para pernoitar
numa das unidades de turismo rural da
freguesia. No restaurante do sr. Berto, o
Ponto de Encontro, uma vitela assada, su-

blimemente preparada pela sua esposa,
dá-nos o alento para prosseguir viagem.
Mas não só de comida se fez o almoço.
Um vinho verde da região, bem fresquinho, juntou-se à mesa. Um verdadeiro
banquete. A vitela estava divinal, a desfazer-se na boca. Mais um exemplo de como se come bem nas Terras da Maria da
Fonte. Apetite satisfeito, retemperadas as
energias, fizemo-nos novamente à estrada. Viemos ao encontro da estrada nacional 205, que liga ao concelho de Amares e
passa também pelas freguesias vizinhas
de Monsul e União de Freguesias de

Águas Santas e Moure. Páramos junto à
capela Santa Tecla. O templo está deterioriado mas, pelo que apuramos, irá receber
importantes melhoramentos em breve.
Dalí, rumamos à capela de Santo António, mais no alto, e ali nos perdemos em
dois dedos de conversa. Para uma idosa
que por ali passava, é importante ter boas
estradas, ter água e saneamento. Mas,
também é importante o apoio aos mais
velhos, sobretudo aqueles que vivem
mais isolados. A viagem prosseguiu numa
visita às várias casas de turismo rural
existentes em Geraz do Minho.
Publicidade

BRAGAMÁQUINA
Augusto Oliveira, Terraplanagens, Lda.

Muros em pedra • Todo o tipo de aterros e desaterros • Exploração de águas
• Preparação de terrenos e plantação de todo o tipo de árvores e plantas.

Rua Veiga D’Agra, 180 - 4830-325 Geraz do Minho • Tlm. 963 033 414 - bragamaquina@gmailcom
Este suplemento faz parte da edição do jornal Maria da Fonte de 7 de Maio de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Presidente da Junta

FRANCISCO JOEL SILVA
Idade: 48 anos
Profissão: empresário
Equipa: Stephen Rocha (secretário)
e Isabel Conceição Carvalho Pereira
(tesoureiro).
Eleito pelo PS
Habitantes: 521 (resid. permanentes)
Eleitores: 544

Locais de Interesse
Público
A freguesia de Geraz do Minho apresenta um importante património
edificado. As casas senhoriais que a integram, a sua igreja e capelas
são o convite a uma visita.

Uma freguesia com uma
grande história para contar

A

o consultarmos a página da
freguesia de Geraz do Minho, deparamo-nos com um
conjunto de informações
sobre a sua história e património, onde as casas senhoriais têm lugar
de destaque.
“Apesar de pouco se conhecer sobre os
primórdios da sua fundação, há referências sobre a existência no Museu Martins
Sarmento, em Guimarães, de alguns monumentos funerários (antas) e restos de
cerâmica do tempo da pré-história, encontrados em terras do lugar de Infesta. O
mesmo acontece com outros vestígios,
como a anta e um ‘cadeirão’ ainda existentes no cume do Monte de Santo Tirso.
Escavado numa rocha, a posição deste último sugere ter sido o local onde o ‘chefe’
presidiria às diversas cerimónias e comunicaria com o seu povo”, lê-se no documento, que explica também que, no tocante à igreja, em 1614, o senhor da Casa

da Costa Jorge da Costa Mesquita mandou construir a capela que se encontra do
lado esquerdo da nave central. Na ombreira da porta que lhe dá acesso podem
ler-se as seguintes inscrições: N. S. Da
LUS 1615. Na outra porta do mesmo lado

Publicidade

Rua de Berredo, 136 - 4830-303 Geraz do Minho
Tlm. 917 544 559 - Fax. 253 635 019 • lanhosoflorestal@hotmail.com

lê-se: Deste Senhor com a sua esmola.
Em 1674, foi construída a capela do lado
direito da nave central. Restaurada em
1979, foi de novo intervencionada ao nível do seu interior em 2003.O altar que
existe na capela é lindíssimo.

Igreja Paroquial
Capela de Nossa Senhora do Sameiro
Capela de Santa Tecla
Capela de Santo António

Padroeiros
Santo Estêvão

Festividades
Festa de Santo António
(terceiro domingo de Agosto)
Festa de Santo Estêvão
(26 de Dezembro)
Festa da Senhora
(último fim-de-semana de Maio)

III
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Depois da requalificação da Capela de Santo António, segue-se a capela de Santa Tecla,
um templo voltado ao abandonado que se prepara para, dentro em breve, ganhar nova
vida. Garantido já está o apoio da Câmara Municipal com 35 mil euros.

Património religioso requalificado

A

manutenção do patromónio
edificado é uma das preocupações da paróquia de Geraz do Minho. Na Igreja Paroquial, em finais de 2020,
procederam ao restauro do Altar de Nossa
Senhora das Graças, numa obra muito
apreciada e que vem embelezar ainda
mais aquele magnífico templo.
As intervenções estenderam-se também
à capela de Santo António, espaço que
acolhe, em Agosto, as festividades em
honra daquele santo, num momento muito participado pelas gentes da terra, sobretudo a procissão que integra vários an-

dores.
De acordo com o padre Rafael Poças,
naquele templo foi intervencionado o altar-mor, colocadas novas portas e criado
um passeio à volta do templo, que recebeu também pintura interior e exterior.
A próxima obra passa por intervir na
Capela de Santa Tecla, numa obra de
grande envergadura e investimento. Garantido já está o apoio da Câmara Municipal em 35 mil euros. O apoio financeiro
foi aprovado em sede de reunião de Câmara.
Ainda segundo o sacerdote, o restauro
será total na Capela de Santa Tecla, dado

35mil
euros
A Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso
já garantiu o apoio
de 35 mil euros para
as obras de restauro.

o seu estado de deterioração.
As obras passam, de entre outras, pela
colocação de um novo telhado, restauro
interior e exterior, intervenção no pavimento e tecto, com a colocação de novo
forro e instalação eléctrica. Intervenções
necessárias para dar dignidade ao espaço,
que se encontra muito degradado.
Um dos sonhos é também intervir na residência paroquial, onde aí é ministrada a
catequese.
Aí, as intervenções passariam pela colocação de novas portas, nova pintura e novo telhado. Investimentos necessários para a preservação do património.
Publicidade

COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA
• Churrasco de Porco Assado na Brasa
• Bacalhau • Cabrito • Vitela
• Papas de Sarrabulho com Rojões
Geraz do Minho - Rua de Santo Estêvão, n.º 365
4830-300 Póvoa de Lanhoso - Tlf. 253 633 230 • Tlm. 964 731 458
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A requalificação da Rua de Longaínho e da Rua da Calva foram duas das
melhorias operadas pela Câmara Municipal. A estas, junta-se a iluminação
LED e trabalhos na rede de água e saneamento.

Rede viária melhorada
e ruas requalificadas

175 mil
euros
A renovação da iluminação
pública, com a passagem para
a tecnologia LED envolveu,
em Geraz do Minho,
um investimento no valor
de 175 mil euros.
Ganhos no consumo
e eficiência energética.

A

requalificação da Rua de
Longaínho, em Geraz do
Minho, foi uma das obras
realizadas pela Câmara Municipal em Geraz do Minho.
A artéria faz a ligação da Rua de Santo
Estêvão à Rua Cremildo Pereira e envolve um investimento de valor superior a 63
mil euros. Para além da pavimentação, os
trabalhos compreenderam o alargamento
da via, numa extensão de 430 metros. A
par desta, foi também requalificada a Rua
da Calva. Aqui, de acordo com a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, tratouse da pavimentação de mais uma acessiPublicidade

bilidade, que visou melhorar a circulação
automóvel e pedonal. O valor desta obra
foi superior a 24 mil euros.
A freguesia de Geraz do Minho foi também uma das primeiras, juntamente com
Covelas, Ferreiros, Lanhoso, Monsul,
Rendufinho, São João de Rei e União de
Freguesias de Águas Santas e Moure, a
ter disponível fibra óptica em toda a freguesia, com o serviço a ficar concluído no
final do mês de Março. No concelho, os
trabalhos estão a desenrolar-se a bom ritmo. E como explicou o presidente da Câmara, Avelino Silva, a pandemia fez sobressair outras necessidades de comu-

nicação, como o teletrabalho e as videochamadas. Atenta às necessidades pessoais e profissionais dos povoenses e
ciente da importância deste serviço para
as famílias e para as empresas, a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso encetou,
desde a primeira hora, diligências para
que este reforço seja agora uma realidade,
proporcionando uma maior qualidade de
vida às populações. Além destas, destaque para a iluminação LED em toda a freguesia (175 mil euros), assim como um
investimento de 123 mil euros em água e
saneamento, duas respostas muito ansiadas pela população de Geraz do Minho.

OLHAR

Municipal
“O investimento realizado pela
autarquia nas freguesias do concelho,
ao longo deste mandato, é bem visível
e evidente.
Temos realizado, em colaboração com
os executivos das Juntas de Freguesia,
vários projectos que muito nos
orgulham, sempre com o objectivo
principal de melhorar a qualidade de
vida dos povoenses.
Capacitando as freguesias com uma
melhor e maior rede de água e de
saneamento, requalificando o espaço
público e as vias de comunicação, sem
esquecer a intervenção na área social
e na educação.
Desta forma, em Geraz do Minho,
é de destacar a Requalificação da Rua
de Calva, a Requalificação da Rua
de Longainho, a Requalificação
da Capela de Santa Tecla
e a Requalificação da Capela
de Santo António.
Tal como em todo o concelho,
acrescentamos a estas intervenções,
a preocupação ambiental e a melhoria
da qualidade de vida da população,
que se traduzem, por exemplo, no
investimento em água e saneamento
bem como numa maior eficiência da
iluminação pública. Um investimento
na ordem dos 298 mil euros, um valor
que não contabiliza os custos com o
aumento da cobertura de rede de
fibra óptica.
Os povoenses continuarão a ser
sempre a nossa prioridade. Muita
saúde para todos os povoenses de
Geraz do Minho”.

Avelino Silva

Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso
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Em Calvos, o cemitério apenas tem livre três sepulturas, pelo que urge intervencionar
o espaço, aumentando a sua capacidade em 50%.

Calvos: cemitério e sede prioritários

“

A requalificação do cemitério,
em Calvos, é uma das obras que
gostaríamos de concretizar e assume-se como uma grande necessidade. Já procedemos à limpeza do cemitério e agora a prioridade
passa pela sua ampliação, uma vez que
apenas estão livres três sepulturas”, explica o presidente da Junta, Pedro Antunes.
“A obra está aprovada e apenas falta iniciar. A ampliação irá permitir aumentar
em 50% a capacidade existente”, salienta.
A par disso, a requalificação do edifício
da sede de Junta de Calvos é outro dos
objectivos da equipa de Pedro Antunes.

“A requalificação da sede de Junta de Freguesia de Calvos é outra das obras que
gostaríamos de ver concretizada. O projecto envolve a melhoria das acessibilidades ao edifício assim como a sua ampliação, com a criação de um espaço multiusos. O novo espaço irá acolher a escola
da Banda de Música de Calvos e ficará
também disponível para iniciativas da
freguesia. Recordo que a Escola de Música da Banda já conta com 60 a 70 elementos. Torna-se necessário um espaço para
acolher as actividades de uma banda que
celebra em 2022 os seus 180 anos”,explica.

De acordo com o livro ‘Bandas
de Música do concelho da
Póvoa de Lanhoso – subsídios
para a sua história’, do
professor José Bento da Silva,
a Banda de Calvos foi
possivelmente “criada na
primeira metade do século XIX,
entre 1830 e 1850”,
socorrendo-se de fontes
documentais e registos
perfeitamente datados desse
período.

Quanto ao futuro, o presidente da União
de Freguesias de Calvos e Frades não tem
dúvidas ao afirmar que “as preocupações
com a rede viária nunca terminam pois
apesar das melhorias dos últimos anos é
necessário a constante manutenção das
vias existentes. Não está tudo feito e ainda há muitas coisas a fazer”.
“Além disso, a água e saneamento são
duas das nossas preocupações. A cobertura da rede de água, tanto em Calvos como
em Frades, deve rondar os 50%. Temos o
cuidado ao intervir na rede viária de colocar as condutas para a rede de água”,
acrecenta Pedro Antunes.
Publicidade

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
ALVARÁ N.º 68975
Av. das Cruzes, n.º 1183 - 4830-213 Frades - Póvoa de Lanhoso
Tlf. 253 636 234 • Fax 253 636 669 • Tlm. 932 825 580 • www.candidovieira.com

• FOGÕES DE SALA
• RECUPERADORES
DE CALOR
• CAMPAS
• JAZIGOS
• TODOS OS TRABALHOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL
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OLHAR

Trabalhar em conjunto com as instituições da terra e do concelho,
contribuindo para o desenvolvimento harmoniodo do território de Calvos
e Frades é um dos objecitvos da União de Freguesias.

Municipal

Em sintonia com as
instituições da terra

“A Câmara Municipal está ciente do
papel fundamental que as Juntas de
Freguesia desempenham na qualidade
de vida das populações. Desta forma,
o Município identifica nas Juntas de
Freguesia um parceiro para o melhor
desenvolvimento do nosso concelho.
Na Câmara Municipal temos a
preocupação de efectuar um trabalho
de proximidade, que envolve os
autarcas, as associações e outras
instituições locais.
Trabalho esse que revela especial
sensibilidade para a intervenção
social. Trabalho esse que, ao longo
dos anos, se vem demonstrando
positivo para a realização de
investimentos muito importantes
por todo o concelho.
A União de Freguesias de Calvos e
Frade é um exemplo desse trabalho,
destacando-se a requalificação da Rua
de Nasce em Calvos, assim como
a construção de muros e das bermas,
o alargamento do Cemitério, a
ampliação das instalações da sede
da Junta de Freguesia/Banda Musical
de Calvos e a Requalificação da Rua
de Frades.
Somamos a estas intervenções, a
preocupação ambiental e a melhoria
da qualidade de vida dos habitantes
desta União de Freguesias,
que se traduzem, por exemplo,
no investimento em água e
saneamento bem como numa maior
eficiência da iluminação pública. Um
investimento que ascende a 227.800
euros, um valor que não engloba
o esforço no aumento da cobertura
de rede de fibra óptica.
Os povoenses são sempre a nossa
prioridade. Muita saúde para todos
os povoenses da União de Freguesias
de Calvos e Frades”.

O Carvalho de Calvos, Carvalha
grossa ou Carvalha da
Fondoua, nomes pelos quais
vulgarmente o Carvalho
é conhecido é um Carvalho
alvarinho (Quercus robur)
e é desde 22/08/1997 uma
árvore classificada de interesse
público.
Esta classificação foi
conseguida dadas as suas
“características ímpares
e únicas”. Estima-se que seja
o Carvalho mais antigo
Península Ibérica e o segundo
mais antigo da Europa.

A

união de esforços com as
instituições da terra tem
norteado o trabalho da
União de Freguesias de
Calvos e Frades ao longo
dos últimos tempos.
Dentro das suas possiblidades financeiras, tem prestado apoio às várias obras
realizadas pela paróquia. Exemplos disso
são as intervenções nas capelas de S. Roque e S. Mamede, ambas em Frades.
“A Junta de Freguesia está ao lado das
instituições da sua terra, apoiando todas
elas dentro das suas possibilidades. Não
posso deixar de realçar o trabalho do Cen-

tro Social de Calvos neste tempo de pandemia. Foi de relevância importância o
trabalho desenvolvido pela instituição.
Deste modo, a todos quantos nele trabalham e à sua direcção, o nosso muito obrigado”, enaltece o presidente da União de
Freguesias de Calvos e Frades, apontando
também que é o Centro Social que se responsabiliza pelo transporte das crianças
em idade escolar de Calvos e Frades.
Neste tempo de ‘combate’ à pandemia, o
executivo de Calvos e Frades colocou-se
“à disposição da população, sobretudo
dos mais vulneráveis, para a aquisição de
bens alimentares, medicamentos e outros.

Cumprindo as orientações da época, em
2020, o exectivo procedeu à desinfecção
dos espaços públicos. A disponibilidade
para trabalhar em conjunto é total”, acrescenta ainda.
Daí a necessidade de juntar vontades à
Paróquia e Câmara Municipal e desenvolver um projecto que aporte uma maior
atractividade ao Monte de S. Mamede,
naquele que é o ponto mais alto do concelho.
De relevar também o trabalho da Banda
Musical de Calvos pelo seu trabalho na
formação de jovens músicos e por elevar
cada vez mais o nome da terras.

Avelino Silva

Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso

Publicidade

kc%kaJcFkÈFakFXFFe
čåų±ĬÄŸŞ±ƋĜ±ţŞƋÈü±ÏåÆŅŅĩţÏŅĵxŸŞ±ƋĜ±čĬŅÆ±Ĭ
{ņƴŅ±ÚåX±ĹĘŅŸŅ×eƴÚ±åŞƜÆĬĜÏ±ƐĉƅÈťƐĂŎƖĂƐƅƐƐǈíƀ
ų±č±ěƚ±ÚŅ{±ųŧƚåcŅųƋåƐƐeÈťƐĂŎƖĂƐŎĉíĉŎĿ

SOCIEDADE ARTE METAL
ALUMÍNIO - FERRO - AUTOMATISMOS
AÇOS INOXIDÁVEIS
ESTRUTURAS METÁLICAS
R. Santa Marta, 13 - Calvos - 4830-073 PVL
Tlm. 932 468 000 - 935 468 002
Tlf. 253 632 595 - Fax. 253 675 700
socartemetal02@gmail.com
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PRAZO ESTENDIDO ATÉ AO DIA 7 DE JUNHO

Autarquia promove
Prémio Maria da Fonte

Filial 2

n Redacção

A

Câmara Municipal estendeu
até ao dia 7 de Junho o prazo
para candidaturas ao Prémio
Maria da Fonte, iniciativa que se realiza no âmbito das comemorações dos
175 anos da Revolta da Maria da
Fonte.
Maria da Fonte, mulher destemida
que na primavera de 1846 deu voz às
suas convicções, personifica todos os
ideais de luta, coragem, perseverança,
vitórias e conquistas. Herdeiras dos
símbolos que a Maria da Fonte personifica, as mulheres da Póvoa de
Lanhoso difundem estes valores no
seu dia-a-dia, disseminando-os nas
suas mais diversas áreas de actuação,
fazendo com que a força da heroína
do Minho perdure, bem presente, na
identidade do país.
O Prémio Maria da Fonte é uma iniciativa da Câmara Municipal, que
visa distinguir/prestigiar sete personalidades povoenses, do sexo feminino, que pela sua relevância e trabalho
desenvolvido, destacam-se em várias
áreas de actuação de foro local, nacional e internacional, e que por essa
forma, honram, prestigiam e promovem as gentes e o concelho da
Póvoa de Lanhoso.
O prémio será atribuído, bianualmente, a sete mulheres naturais ou
residentes na Póvoa de Lanhoso, que
tenham contribuído de forma decisiva
e com particular impacto em sete categorias: Cultura; Educação; Despor-

to; Saúde; Desenvolvimento Económico; e Ambiente.
Haverá ainda o Prémio Prestígio
Maria da Fonte a atribuir a uma personalidade feminina a designar pela
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. De consulta obrigatória, as
normas de funcionamento e organização do ‘Prémio Maria da Fonte’ estão
acessíveis em www.povoadelanhoso.pt . É obrigatório o envio da ficha
de inscrição anexa às normas, devidamente preenchida e acompanhada do
Curriculum Vitae e comprovativo de
naturalidade ou residência da candidata. A candidata ao Prémio deve ser
natural ou residente no concelho da
Póvoa de Lanhoso. Qualquer instituição ou pessoa portuguesa pode enviar propostas de candidaturas ao
Prémio até 7 de Junho de 2021 (data
de recepção), devendo estas ser submetidas, exclusivamente através do
e-mail premiomariadafonte@munplanhoso.pt. O Júri será constituído
por seis personalidades femininas da
sociedade civil e por um elemento
feminino do executivo da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso que
preside. No processo de avaliação das
candidaturas são considerados como
critérios fundamentais o impacto, a
originalidade e o carácter inovador da
contribuição das candidatas para as
respectivas categorias.
Os prémios serão entregues, numa
cerimónia agendada para o dia 16 de
Julho de 2021, em horário e local a
divulgar, oportunamente.

Design * Decorações

sede

Móveis de Cozinha

filial 1
SEDE: Rua D. Guilherme Augusto - 4835-323 PEVIDÉM • Guimarães • Tel./Fax: 253 532 736
FILIAL 1: Rua do Olival • 4805-368 RONFE • Guimarães • Tel.: 253 546 766
FILIAL 2: Av. República • 4830-098 S. MARTINHO DO CAMPO • P. Lanhoso • Tel./Fax: 253 631 771

e-mail: moveiss.jorge@sapo.pt
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FÉNIX - FILIGRANA SONORA COM REGISTOS DE MEMÓRIA

Banda dos Bombeiros
apresenta trabalho musical

DR

O trabalho discográfico visa perpetuar a heroína da Póvoa de Lanhoso
n Lurdes Marques

F

énix – Filigrana sonora com
registos em memória é como se
designa o trabalho discográfico, que a Banda de Música dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de
Lanhoso apresentou no dia 25 de
Abril, no âmbito das comemorações
dos 175 anos da Revolta da Maria da
Fonte, que a Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso promove no decorrer do ano 2021.
O presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva,
Publicidade

esteve presente em mais este momento que visou homenagear, lembrar e
perpetuar a heroína da Póvoa de Lanhoso, a Maria da Fonte. Esta apresentação teve início pelas 11 horas,
tendo contado com transmissão em
directo através do facebook do município da Póvoa de Lanhoso.
Na colectânea, a Banda de Música
dos Bombeiros Voluntários da Póvoa
de Lanhoso efectuou registos do Hino
do Minho ou da Maria da Fonte (de
Ângelo Frondoni), de entre os quais o
primeiro da versão original letrada
por Paulo Midosi na passagem dos

175 anos da sua estreia (1846) identificado na Biblioteca Nacional, e do
qual ainda não existia qualquer registo audio, com interpretação por
solista Soprano. Neste trabalho discográfico existem ainda registos artísticos, alguns com relevância local (inéditos).
As reservas deste CD poderão ser
realizadas contactando os serviços administrativos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso ou então
através do email bandapovoadelanhoso@gmail.com ou ainda acedendo
a www.facebook.com/badadapovoa.

Aniversário da Revolta
da Maria da Fonte
apresenta exposição
(Des)Obedecer
A Câmara Municipal apresenta esta
sexta-feira, dia 7 de Maio, mais um
momento que se insere no âmbito
das comemorações dos 175 anos
da Revolta da Maria da Fonte. A exposição (Des)Obedecer abre ao
público às 21 horas, no Theatro
Club da Póvoa de Lanhoso.
Após o confinamento geral do país,
a galeria de exposições do Theatro
Club reabre com esta exposição da
artista Patrícia Ferreira, que conduz
o olhar e o pensamento para o dilema da Obediência/Desobediência,
um tema tão fracturante como
actual, através de duas mostras:
'Maria(s) da Fonte' e '33', duas
histórias conjugadas no feminino,
separadas no espaço por escassos
quilómetros, com 175 e 300 anos
de existência, respectivamente.
'33', reflecte sobre as parcas perspectivas de vida das mulheres que
viveram no Recolhimento das Convertidas, na cidade Braga, no
primeiro período da instituição de
clausura. São imagens de reclusão,
de confinamento, de obediência e
de sombra.
'Maria da Fonte', evoca mulheres
que num certo dia das suas vidas
decidiram dizer NÃO e, entre obedecer ou desobedecer, destemidamente, decidiram lutar.
Esta mostra fica patente até ao dia
20 de Junho, podendo ser visitada
de terça a sexta-feira, das 9 às
12.30 horas e das 14 às 17.30 horas, e aos sábados, das 10 às 13
horas.
Devido às restrições impostas pela
Direcção-Geral de Saúde em contexto de pandemia, a visita a esta
exposição deverá observar e
cumprir determinadas regras de segurança e protecção.
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PROJECTO VALORIZA A TIPICIDADE DOS PRODUTOS REGIONAIS

Cave Regional da Maria
da Fonte de portas abertas
n Lurdes Marques

J

á se encontra aberta a Cave Regional Maria da Fonte, na Casa
da Botica, na vila. A abertura
decorreu no dia 25 de Abril, no âmbito do programa comemorativo dos
175 anos da Revolta da Maria da
Fonte. O presidente da Câmara acredita no potencial deste projecto.
“Sabemos que o Turismo vai iniciar
uma fase de recuperação e consideramos que esta é uma aposta que contribui para reforçar a oferta turística
da Póvoa de Lanhoso. Ao mesmo
tempo, esta Cave também se encontra
aberta para os povoenses, que queiram conhecer com mais pormenor o

DR

Projecto visa potenciar a oferta turística do concelho

que de melhor se faz na Póvoa de
Lanhoso”, considera Avelino Silva.
“Em simultâneo, é mais uma homenagem à figura povoense com destaque nacional, a Maria da Fonte”.
A Cave Regional Maria da Fonte é
um espaço que visa promover e
apoiar o desenvolvimento das actividades económicas, nomeadamente a
enogastronomia e o turismo, por via
da promoção dos produtos e recursos
endógenos, com especial valorização
da tipicidade dos produtos regionais.
O Vinho Verde tem um especial
destaque, juntamente com uma série
de outros produtos regionais, que assim harmonizam o espaço, valorizando a oferta turística do concelho.
Publicidade
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MELHORES CONDIÇÕES PARA OS TURISTAS E TAMBÉM A PROTECÇÃO DO SISTEMA RIBEIRINHO

Praia Fluvial de Verim vai ser valorizada
n Lurdes Marques

I

nicia, dentro de pouco tempo, a
requalificação da Praia Fluvial de
Verim, uma praia de banhos que
integra areal, estacionamento, bem
como um bar de apoio com esplanada,
sanitários e balneários. O acesso à
praia é realizado através de uma escadaria junto ao bar, através de caminhos pedonais em terra batida, existindo também um acesso pavimentado, o qual providencia o acesso a
veículos de emergência.
De acordo com o presidente da
União de Freguesias de Verim,
Friande e Ajude, “esta área balnear é
bastante procurada pela população,
principalmente durante a época de veraneio. Este facto deve-se, sobretudo,
à sua qualidade da água, que originou
a sua distinção pela Quercus como
uma das praias com 'Qualidade de

DR

Praia de Verim vai ter alvo de uma intervenção

Ouro'”.
A intervenção a operar visa, de entre
outros, a resolução das questões relacionadas com a protecção e valoriza-

ção dos recursos naturais existentes
no local, bem como o melhoramento
das condições para acolhimento humano.

O Projecto de Valorização da Estrutura de Apoio à Praia Fluvial de Verim
visa dotar esta área de melhores
condições para albergar a presença
humana, bem como valorizar o ecossistema ribeirinho, com a sua recuperação.
Sendo esta uma zona que se encontra integrada em REN e RAN, e dada
a sua sensibilidade e importância
ecológica, pretende-se que a intervenção gere o mínimo de impacto,
tanto a nível do relevo (movimentos
de terra), como de vegetação autóctone. As principais preocupações
prendem-se com o dotar a área de
qualidade e condições de segurança
para acolher a presença humana, com
respeito pelos recursos endógenos existentes (solo, vegetação e água) e
considerando a susceptibilidade desta
área e efeitos de cheias ou inundações.

Publicidade

OCORRÊNCIAS
Roubo de catalisadores já chegou ao concelho
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Uma viatura ligeira ficou sem o catalisador, num momento em que o seu proprietário o deixou estacionado na Rua Comandante Luís Pinto da Silva. Sem ter necessidade de se deslocar na viatura, o proprietário deixou o seu Volkswagen Polo parado durante alguns dias junto ao seu apartamento. Num desses dias, ao
colocar a viatura a trabalhar, apercebeu-se de um barulho estranho, como se o
escape estivesse 'roto'.
Dali, partiu em direcção ao mecânico que confirmou que o catalisador havida sido cortado da viatura. Para conseguir concretizar o furto, os larápios tiveram que
usar um macaco hidráulico e uma rebarbadora para cortar o catalisador. Este
tipo de furto tem sido muito relatado nos meios de comunicação social. As peças
acabam por ser desmanteladas para o aproveitamento de metais como o paládio, a platina e o ródio, cujo valor é superior ao do ouro, chegando a valer 65 euros o grama.
A GNR da Póvoa de Lanhoso investiga o furto.
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DESPORTO
INICIATIVAS PARA PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

Entusiasmo marcou actividades desportivas
n Redacção

D

evido às más condições meteorológicas de 24 e 25 de
Abril, a Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso adiou algumas actividades previstas para essas datas,
no âmbito das comemorações do 25
de Abril, sob o mote ‘Desporto e
Liberdade’. Iniciativas que se realizaram nos dias 1 e 2 de Maio.
Assim, o Torneio 25 de Abril – Open
Ténis realizou-se nos dias 1 e 2 de
maio, contando com a participação de
39 atletas, provenientes de vários concelhos. Participaram atletas federados
e não federados, que partilham a
paixão pelo Ténis. A final foi disputada por Agostinho Silva da Póvoa de
Lanhoso e por Álvaro Moreira de
Felgueiras. Oferecer aos aficcionados

da modalidade dois dias de convivência em contexto desportivo, bem como a promoção e divulgação da
modalidade foram os objectivos, que
foram claramente atingidos. Este foi
um evento seguro com responsabilidade, cumprindo as orientações da
DGS.
No âmbito da proposta Pontido Fitness, realizaram-se, no dia 1 de Maio,
com início às 10 horas, quer a aula de
Pilates (no anfiteatro do Pontido),
quer a Caminhada (com saída de junto do anfiteatro do Pontido). Estas iniciativas, para além de promover um
estilo de vida saudável, visaram promover as estruturas e os espaços
verdes que são oferecidos na vila da
Póvoa de Lanhoso.
No dia 24 de Abril, foi lançado o
Peddy Paper com o mote ‘Aventura-te

Atletas de formação
testados à Covid-19
A Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso está a suportar os custos
da testagem à Covid-19 dos atletas
da formação.“Desde a primeira hora, o Município se predispôs a, juntamente com os clubes, testar os
atletas para um regresso à atividade com segurança”, refere o vereador do Desporto da Câmara Municipal, João Barroso. “Com esta medida, contamos ter o máximo de
jovens de regresso ao desporto”,
adianta. A testagem é agendada
pelos próprios clubes, mas, de
acordo com este responsável, a
previsão é de que “na próxima semana esteja toda a gente testada”.
Esta medida estende-se a todos os
escalões de formação.

pelos Caminhos do Concelho”. A vila
povoense encheu-se de alegria e de
dinamismo, que já não se sentiam há
alguns meses. Os participantes
mostraram-se bastante entusiasmados
na realização desta actividade. Esta
iniciativa decorre até dia 10 de Maio e
engloba mais dois percursos a explorar pelo concelho da Póvoa de Lanhoso: o Peddy Paper – À descoberta do
Ave e o Peddy Paper – À descoberta
do Cávado. O objectivo principal desta actividade é contribuir para aprofundar hábitos saudáveis junto da
população, promovendo e orientando
para a prática do exercício físico, bem
como dar a conhecer e convidar a
população a explorar o concelho quer
a nível paisagístico quer a nível de
património local, nomeadamente, do
património desportivo.
Publicidade

Armazém

290 000 €
Composta por: 3 Suites, Aquecimento central, Caldeira a pelletes, Portadas de madeira,
Estores eletricos na fachada de vidro, Aspiraçao central, Lareira com recuperador de calor, Despensa, lugar
de garagem, Jardim, Área util de Habitaçao de 180m2, Área de terreno de 1090m2, Excelente exposição
solar, com ótimos acessos e localização previligiada.

340 000 €

Armazém com 945m2 de área de
construção, com boas infraestruturas em
Frades, Póvoa de Lanhoso, destinado
a indústria, comércio e serviços. Lugar
de estacionamento. Situa-se perto do
centro da cidade, com bons acessos
e perto de todos os serviços publicos
e comércio tradicional e junto á estrada
naconal Braga - Gerês.
Marque já a sua visita
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NA LUTA PELA SUBIDA À LIGA 3

1.ª Jornada

SC Maria da Fonte ainda
procura primeiro triunfo

CAMPO DE JOGO DA PISTA GÉMEOS CASTRO

SC M.ª FONTE

3

1

Árbitro Bruno Nunes
Assistentes Carlos Rodrigues e Bruno Costa

Intervalo
1-0

Celton Biai
Paulo Jorge
Miguel Magalhães
João Antunes
Maga
Chico
João Mendes
Márcio Oliveira
Afonso Freitas
Cabreira
Ibrahima Bamba
Rui Filipe
Tomás Händel
Caseiro
Guilherme
Telmo
Lucas Soares
Furtado
Herculano Nabian
Diallo
João Fernandes
José Xavier
Moreno
Ivo Castro
Substituições Diallo por Henrique (54m), João Fernandes por
Welthon (60m), Furtado por Filipe (75m), Xavier por Guerra
(75m), Guilherme por Dani (75m), Maga por Tounkara (82m), Lucas Soares por Nélson (82m) e Caseiro por Rui Abreu (88m).
Disciplina cartões amarelos Chico (10m), Bamba (20m), Furtado
(27m) e Márcio Oliveira (78m).
Golo Miguel Magalhães (43m), Telmo (63m gp), Lucas Soares
(65m) e Welthon (79m gp).

n Carlos Costinha Sousa

N

ão foi o melhor início pela luta pela subida de divisão, mas
o Sport Clube Maria da Fonte
continua a batalhar rumo ao objectivo
de garantir um lugar, na próxima temporada, na nova competição criada
para começar na época 2021/2022, a
Liga 3.
Depois de terem garantido a presença nesta fase de luta pela subida na
fase regular do campeonato, os marifontistas disputam a Série 2 da competição com o intuito de tentar espreitar essa subida, mas volvidas duas
jornadas o melhor resultado - a vitória
- ainda não apareceu.
Na primeira jornada, disputada em
Guimarães, na casa da equipa B do
Vitória Sport Clube, a formação orientada por Ivo Castro não teve o melhor
início nesta fase da época, averbando
uma derrota significativa, por 3-1.
Telmo Fernandes, de grande penalidade, aos 63 minutos, ainda repôs a
igualdade no marcador, depois da
equipa da Póvoa de Lanhoso ter sofrido golo aos 43, mas não foi suficiente
para conseguir outro resultado, já que
apenas dois minutos depois os vitorianos colocaram-se novamente em
vantagem, encerrando a contagem no
3-1 final aos 79 minutos de penálti.
Já na segunda jornada, com uma recepção à Associação Desportiva de
Fafe, os povoenses esperavam conseguir retomar o caminho dos bons
resultados, mas a vitória voltou a fu-

VITÓRIA SC

2.ª Jornada
ESTÁDIO DOS MOINHOS NOVOS

SC M.ª FONTE

AD FAFE

1

1

Árbitro Humberto Teixeira
Assistentes Vasco Sousa e João Martins

AD FAFE

SC Maria da Fonte não conseguiu mais do que um empate na recepção à AD Fafe

gir. Desta vez foi Nei que abriu o activo para os fafenses aos 20 minutos,
com Henrique Vieira, de penálti, aos
89, a conseguir o golo que ditaria o
empate para o SC Maria da Fonte.
Com estes resultados, os povoenses
estão na terceira posição da tabela

classificativa da Série 2 de subida à
Liga 3, com um ponto somado em
dois jogos e apenas acima do Mirandela, que tem a mesma pontuação, e
que vai ser o próximo adversário dos
marifontistas na prova, num duelo
que se disputa no próximo domingo.

Paulo Jorge
João Antunes
Chico
Cabreira
Luiz Alberto
Rui Filipe
Caseiro
Henrique Vieira
Filipe Marques
Telmo
Xavier
Ivo Castro

Intervalo
0-1

Danny
Lima Pereira
Prince
Elízio
Carlos Freitas
Rúben Marques
Luís Neves
James Arthur
Ferrinho
Nei
Pedro Matos
Carlos Salgado

Substituições Telmo por Tiko (57m), Pedro Matos por Jorginho
(61m), Luís Neves por Helinho (67m), Ferrinho por Paulinho
(67m), Nei por Mika Borges (77m), João Antunes por Mamadou
Diallo (79m) e Xavier por Guerra (79m).
Disciplina cartões amarelos Lima Pereira (62m), Rúben Marques
(87m) e Danny (88m).
Golo Nei (20m) e Henrique Vieira (89m gp).

Publicidade

AF Braga
Competições de volta após quase quatro meses
Estão de regresso os campeonatos organizadas pela Associação de Futebol de
Braga, com a participação de várias equipas da Póvoa de Lanhoso. A Pró-Nacional, a Divisão de Honra e a I Divisão Distrital recomeçam a actividade neste
fim-de-semana, com as equipas do Porto d’Ave A e B, Maria da Fonte B, Emilianos e ACD Serzedelo a entrarem em acção. Na Pró-Nacional, o Porto d’Ave
joga em casa do Sandinenses, amanhã, partida da sétima jornada do campeonato. Já na I Divisão Distrital e também amanhã, o Emilianos recebe o Palmeiras, enquanto o M.ª Fonte B recebe o Gerês. No domingo, o Porto d’Ave B recebe o Crespos e o ACD Serzedelo joga em Cabanelas.
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História da Póvoa de Lanhoso (LXXXV)

Pedaços da vila da Póvoa
nos séculos XVIII e XIX (3)
n José Abílio Coelho

N

o actual centro da vila da
Póvoa – batizado como largo
do Eng.º Armando Rodrigues
desde os anos de 1980, depois de,
desde o século XVIII, ter sido largo
do Município – havia, pelos meados
da centúria de oitocentos, apenas algumas poucas casas que se podiam
contar pelos dedos das mãos ou pouco
mais. Diz-nos um cronista do tempo
que de todas as casas que compunham
a vila em 1850, “só seis d’ellas se
achavam caiadas, e só quando foram
construídas, e nenhuma [vez] mais, e
nem estas, nem as demais tinham
caixilhos com vidraças” para além da
do Eirado.
Na face norte do atual largo, na
meia-lua que hoje vai da Sapataria
Marinho à ótica junto ao ribeiro Pontido, fazendo a casa da Botica cabeceira ao espaço, destacavam-se, na
primeira metade do oitocentos e na
ligação do Campo de Barbosa Castro
ao citado largo do Município pelo lado da primitiva estrada Braga-Refojos
de Bastos (esta ligação era feita por
uma rua que, ao tempo das grandes
incursões em África nas décadas de
1880-90, foi batizada como de Capelo
& Ivens), a casa da família Pardelho
(hoje encontra-se no rés-do-chão
deste edifício uma ourivesaria) com
os seus terrenos. Esta casa, começou
por pertencer a um Custódio José de
Araújo e Silva, que nela habitou,
sendo, mais tarde, mas ainda no último quartel do século XIX, comprada,
em hasta pública, por Domingos Fernandes Pardelho, natural de Lanhoso.
No extremo norte dos terrenos desta
propriedade, encostados ao ribeiro,
esteve, durante muito tempo, instalado um açougue, chamando-se os terrenos “campo do Areal”. Este campo
chegou a estar ligado à metade que
veio a constituir-se como quintal da
Casa da Botica, por troca dos antepassados de Barbosa Castro com a câmara. Quando esta metade do campo

DR

O largo da Feira, situado atrás da casa da câmara, nos meados do século XX.
Entre os edifícios visíveis estão alguns então recém-construídos

foi vendido a Domingos Fernandes
Pardelho, o açougue foi mudado para
o Curral, hoje Rua de D. Elvira Câmara Lopes. Mais tarde, este cidadão
comprou a então chamada casa do
Reguengo (atual Grémio da Lavoura)
para lá habitar seu filho João Maria
Antunes Pardelho (n. 11.05.1897- f.
29.12.1963), que também ali teve um
estabelecimento comercial e aumentou significativamente o prédio para
as traseiras. Domingos Fernandes
Pardelho foi um grande músico, chegando a ser maestro da Banda Filarmónica da Póvoa de Lanhoso, a qual,
em 1905, foi rebatizada como Banda
dos Bombeiros Voluntários. Seu filho,
João Maria Antunes Pardelho, foi
também um excelente músico, tendo
integrado a mesma banda. Família de
gente ligada às artes, dado que o neto,
João Antunes Pardelho, é escritor, autor de vários romances e livros de memórias.
Entre esta casa do Grémio e o ribeiro
estava a chamada casa da Ponte (hoje
sapataria Marinho), que, nos meados
do século XVIII, foi de Félix António
de Sousa e de sua mulher, Joana. Esta,
sendo filha única, herdou-a de seu

pai, José Bento. Félix António de
Sousa era tio do sargento mor Manuel
José de Sousa, da Casa do Eirado. Depois de ter sido comerciante, Félix de
Sousa passou a escrivão no juízo ordinário da Póvoa, profissão que viria
a exercer até á morte. Sucedeu-lhe na
casa o seu filho único, António Joaquim de Sousa, que viria a falecer
solteiro com idade superior a noventa
anos. Ao que se sabe, este António de
Sousa, em dada altura da sua vida matou um jovem, José Ricardo de seu
nome e também morador no coração
da vila. Isto aconteceu quando José
Ricardo estava a desapartar uma rixa,
tendo sido atingido por várias facadas
nas costas. António Joaquim foi julgado e considerado culpado por cúmplice na morte, pelo que, para não ser
preso, mesmo sendo funcionário do
tribunal, teve que fugir para a Galiza,
onde viveu vários anos. Foi depois
amnistiado, mas diz-se que nunca recuperou psicologicamente deste crime, não mais voltando a sair de casa
desde que, perdoado, regressou a esta
vila. A casa da Ponte, talvez para exorcizar velhos dramas, foi mais tarde
completamente demolida e recon-

struída “ao estilo gótico”, por um indivíduo chamado Couceiro, que foi
diretor dos correios desta vila. Por
compra a este, passou ao tamanqueiro
Francisco José da Silva. No princípio
do século XIX foi ainda casa de
residência de um outro tamanqueiro,
de apelido Soares (avô do antigo presidente da junta da vila Eduardo Soares) altura em que foi comprada por
João Maria Antunes Pardelho.
Na outra margem do largo, a poente,
encostada ao ribeiro, havia, antes de
uns quintais que seguiam para a casa
da foz e para os lados de Galegos,
uma casa que pertenceu a um homem
apelidado de Rosendo. Este teve ali
uma loja, que mais tarde deixou, indo
viver para o Porto com uma filha
chamada Genoveva. A casa passou
posteriormente à posse de um cirurgião, o Dr. Francisco José de Almeida, que foi casado com uma boticária
chamada Francisca Rebelo, oriunda
de Montalegre, que ali teve botica.
Creio que ainda pertenceu aos pais do
futuro jornalista e agricultor Francisco Manuel Martins de Oliveira, que
ali nasceu, mas, na década de 1890
pertencia já a Luiz João do Vale Rego,
casado com dona Maria de Sá Castro,
filha de Manuel Joaquim Barbosa
Castro, senhor da Casa da Botica.
Luiz João do Vale Rego, nascido em
Monsul, era também ele farmacêutico, dando assim continuidade à botica, onde mais tarde foi a drogaria da
família Queiroga. Vale Rego foi uma
figura que viveu envolvida em dramas ao longo da sua vida, tendo acabado os seus dias assassinado em
1925, em Braga, a tiros de pistola, por
um sobrinho seu que era polícia naquela cidade. A casa continuou na
posse da esposa e posteriormente na
do segundo marido de dona Maria de
Sá Castro. Na década de 1970 foi sede
do partido CDS e é hoje uma ótica. A
seguir a esta casa foi já na segunda
metade do século XIX construído um
outro edifício, que viria a ser a farmácia do Hospital António Lopes e é
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hoje a farmácia da Misericórdia, bem
como outro prédio de rés-do-chão,
que mais tarde seria remodelado e
transformado na conhecida “casa redonda” onde estiveram a pensão Noronha e a loja de Eduardo Silva.
O SANTUÁRIO DA SENHORA
DO PILAR
Para não maçarmos o leitor com uma
descrição tão concentrada desta praça
central da vila da Póvoa, a qual terminaremos, se Deus quiser, no próximo número, vamos pegar um pouco
na questão religiosa da vila.
A vila pertencia, como se sabe, do
ribeiro Pontido para norte a Lanhoso
e do ribeiro para sul a Fontarcada.
Pelas leis canónicas, os habitantes de
um lado e do outro tinham que cumprir os seus preceitos nas respetivas
igrejas paroquiais, mas, por ser demasiado longe, também o faziam em
várias capelas existentes na vila ou
nos seus arrabaldes. Eram estas as
capelas de Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora dos Remédios,
São Gonçalo, Senhor do Horto e São
Brás. As duas primeiras foram demolidas na segunda metade do século
XIX, sendo a do Amparo substituída
por uma outra com a mesma devoção,
construída por Barbosa Castro, hoje
matriz da vila.
Nos finais do século XVII surgiu,
contudo, a capela de Nossa Senhora
do Pilar, mandada erigir no monte do
Castelo por um indivíduo natural de
Valdemil, chamado André da Silva
Machado, ali nascido em 1645, filho
de Maria Giraldes e de Bento da Silva, ela do lugar da Barreira de Valdemil, ele do concelho de Guimarães.
André da Silva Machado, sendo filho de mãe solteira, partiu ainda pequeno para a cidade do Porto, onde
foi criado de servir e depois aprendiz
de comerciante, tendo, pelo seu empenho no trabalho e pelo casamento
com uma filha do primeiro patrão, ascendido, ele próprio, à dignidade de
mercador. Desta mulher, com quem
teve uma filha, ficou viúvo antes dos
trinta anos. Casou de novo e, pelo segundo casamento, com uma mulher
da fidalguia nortenha chamada Páscoa da Rocha, ascendeu a cargos importantes, como os de moedeiro de el-rei, oficial do Santo Ofício, capitão
de ordenanças da cidade do Porto,
membro da Ordem de Cristo e deten-

tor de cargo com tensa, entre outros.
Em 1680, talvez para pagar alguma
graça, deu início à construção da
capela de Nossa Senhora do Pilar na
Póvoa de Lanhoso, mas morreu sem o
templo estar concluído.
Para dar continuidade às obras e
tratar do que estava feito, foi formada
uma confraria e escolhidos juiz e oficiais para tratarem de tudo o que
havia para fazer, a qual se veria sucessivamente confirmada pelo antístite
bracarense. Tratou-se de uma confraria formada pelos homens de mais
valor que a Vila e da freguesia de
Lanhoso, que investiram ali muito do
que tinham de seu. Basta dizermos
que, para que o arcebispo de Braga

1720, eram tantos os milagres operados pela Virgem do Pilar que as esmolas ali entradas permitiram que, para
além da conclusão da capela principal, fossem erguidos outros edifícios,
desde a casa dos romeiros às capelas-calvário, cuja construção logo avançou e demorou mais de trinta anos a
ficar pronta e, por fim, à joia da coroa
que é a capela do Horto, começada na
década de 1740 e terminada quase 40
anos depois.
Esta devoção da Senhora do Pilar
mereceu, como se disse, o apego da
população da vila, destacando-se a
família Silva Vieira que, como vimos
no número anterior deste jornal, eram
dono da casa do Eirado. Alguns dos

As casas mais a norte da Praça do Eng.º Armando Rodrigues,
antes na rua de Capelo & Ivens

Do lado direito do ribeiro, a casa que foi botica de Luiz do Vale Rego e mais tarde
drogaria dos Queirogas

deixasse instalar na capela do Pilar a
imagem que para lá havia sido comprada por André da Silva Machado –
uma imagem com pouco mais de um
palmo e meio de altura, tal como a de
Saragoça – e que estava guardada na
capela de São Paio, ofereceu um dos
oficiais da mesa um terreno em Lanhoso, para, com os lucros da sua produção, serem garantidos os custos
básicos da Confraria. Mas não se
pense que a devoção não se garantia a
si própria, antes pelo contrário, dado
que ainda em finais do século XVII,
mas sobretudo nas décadas de 1700 a

seus membros foram dirigentes da
Confraria.
Refira-se que o surgimento deste
santuário, num século em que a religiosidade estava no centro de todas as
vivências, veio, de alguma forma,
trazer uma lufada de novidade à vila
da Póvoa, primeiro com a instalação
de centenas de artistas, dos pedreiros
aos carpinteiros e santeiros, e, depois,
com a chegada constante de romeiros
que vinha de longe cumprir as suas
promessas e trazer esmolas e ex-votos. Nessa altura, ou seja, dos finais
do século XVII aos inícios de oito-

centos, o santuário do Pilar cresceu
muito. Porém, no segundo quartel do
século XIX, com as revoltas liberais,
a Igreja entrou em grande crise e as
esmolas do Pilar deixaram de ter o
impacto que tinham anteriormente.
Razão pela qual algumas obras nunca
foram concluídas e as outras começaram a deteriorar-se, até aos dias de
hoje.
SEPULTAMENTOS
Os sepultamentos dos habitantes da
vila podiam acontecer nas igrejas ou
nos adros das paroquiais de Fontarcada e de Lanhoso, mas tinham lugar,
sobretudo, nas capelas antes citadas.
A da Senhora do Amparo (que se situava em frente à atual pastelaria Doce
Fino, na avenida da República) tinha
mesmo um adro transformado em
cemitério, sendo as pessoas mais ricas
sepultadas dentro da capela e as outras nesse terreno que a rodeava. Mesmo sendo privada, a capela da Senhora dos Remédios, edificada no atual
largo do Eng.º Armando Rodrigues
(mais ou menos frente à sapataria
Morais) também aceitou o sepultamento de alguns povoenses, mas só
por favor dos seus proprietários que
foram os donos do Eirado e mais
tarde das Casas Novas. Ali se encontrava, por exemplo, sepultado em
1726, o Pe. Matias Vaz Carneiro, que
fora, em vida, capelão da mesma casa
do Eirado. As capelas de São Brás e
do Horto receberam também no seu
interior alguns sepultamentos, especialmente a do Senhor do Horto onde
esses sepultamentos aconteceram até
bastante tarde. Ali se encontram,
aliás, sepultados os restos mortais de
“Santa” Cristina de Bragança, uma
cidadã que esteve enterrada, até cerca
de 1870, na capela da Senhora do
Amparo, e que foi encontrada, muitas
décadas após o seu decesso, incorrupta que no corpo, quer nas vestes.
À altura, com muitas peripécias pelo
meio (que contámos com mais pormenores na monografia da freguesia
de Póvoa de Lanhoso, Nossa Senhora
do Amparo), veio a ser feita Santa pelo povo, mas não pela Igreja, o que
levou o Prelado bracarense a impor
castigos a alguns dos homens mais
destacados da vila.
Os sepultamentos nestes templos só
viriam a terminar com a construção
do cemitério da vila, em 1889.
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ANÚNCIO
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGA
JUÍZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DA PÓVOA DE LANHOSO

Largo Paços do Concelho
4830-519 Póvoa de Lanhoso

AGÊNCIA FUNERÁRIA

Telef: 253639260 Fax 253081379 Mail:
planhoso.judicial@tribunais.org.pt

Processo:
85/20.3T8PVL

Inventário
(Competência
exclusiva)

Referência:
172974174

Nos autos acima identificados foi designado o dia
15-06-2021, pelas 14:00 horas, neste Juízo de Competência Genérica da Póvoa de Lanhoso, para a abertura de propostas em carta fechada, que sejam entregues até esse momento, na Secretaria deste Juízo
de Competência Genérica da Póvoa de Langoso, pelos
interessados na aquisição, a quem maior preço oferecer, igual ou acima de 85% do valor base €: 12.800,00
(doze mil e oitocentos euros), os proponentes devem
juntar à sua proposta, como caução, um cheque visado,
à ordem da secretaria, no montante correspondente a
5% do valor anunciado ou garantia bancária do memso
valor (nº 1 ao art.º 824º do Código de Processo Civil),
do seguinte bem:
Prédio urbano, sito mo lugar da Devesa, União das
Freguesias de Verim, Friande e Ajude, do concelho de
Póvoa de Lanhoso, composto de casa, para habitação,
de 1 piso, com a S. C. 75 m2, com logradouro e quintal
junto com a área de 200 m2, a confrontar do Norte
Deolinda Jesus da Silva, Sul e Nascente caminho,
Poente caminho e Deolinda de Jesus da Silva, não
descrito na conservatória do registo predial, inscrito na
matriz respetiva, sob o artigo 112, com o valor patrimonial de € 12.320,00.
O imóvel encontra-se na posse da Cabeça de Casal, Maria Rosa Coelho Peixoto Macedo, com domicílio na Rua Alfredo Magalhães Fonseca, n.º 134,
Campos, 4830-106 Póvoa de Lanhoso, que, durante o
prazo do edital e anúncio é obrigada a mostrar o bem a
quem pretenda examiná-lo, mas pode fixar as horas em
que, durante o dia, facultará a inspeção, tornando-as
conhecidas do público por qualquer meio.
Póvoa de Lanhoso, 30 de Abril de 2021
O Juíz de Direito,
Dr. Herculano José Rodrigues Esteves
O Oficial de Justiça,
Amadeu Carlos Sá Sousa Dias

Avenida 25 de Abril, 52 - Póvoa de Lanhoso
Contactos: 253 631 115 - 253 631 657 - 917 607 437
e-mail: funerariamordica@sapo.pt
Serviço de Florista: Largo da Alegria, 38 (frente à Praça de Táxis)
Póvoa de Lanhoso - Contacto: 914 395 085

FUNERAIS POR NÓS
REALIZADOS
No dia 2 de Maio, em França, SÉRGIO MANUEL
DA SILVA PEREIRA, de 70 anos, que vai a sepultar
no cemitério municipal.
No dia 30 de Abril, JOAQUIM FERREIRA NETO,
de 77 anos, cremado no Crematório de Braga.
No dia 24 de Abril, ROSA DE JESUS DA CUNHA,
de 89 anos, sepultada em Monsul.
No dia 20 de Abril, MARGARIDA ESTEVES,
de 88 anos, sepultada em Sobradelo da Goma.

A Funerária Casa Mordica, em nome das famílias,
agradece a todos quantos se dignaram participar
nas cerimónias fúnebres dos saudosos falecidos.
A todos, o seu indelével agradecimento.

MEMORANDO
PAGAR A ASSINATURA
DO JORNAL

CALCETEIROS
EMPRESA, NA SUÍÇA,
ADMITE
DOIS CALCETEIROS.
Os interessados
devem contactar:
0041 7656181691

INFORMAÇÃO
NECROLÓGICA

No dia 30 de Abril, Fernanda
da Glória Ferreira Pereira, de 83 anos,
residente na Póvoa de Lanhoso.
(Funerária Rebelo)
No dia 4 de Maio, António de Lima
Soares, de 80 anos, residente em
Travassos.
(Funerária Rebelo)
No dia 6, Maria de Oliveira e Silva, de
85 anos, que residia na Casa de
Trabalho de Fontarcada.
(Funerária Rebelo)

NOTÁRIO CONSTANÇA AUGUSTA
BARRETO OLIVEIRA
Certifico, para fins de publicação que, por escritura exarada hoje, no Cartório da Notária Constança Augusta
Barreto Oliveira, situado na Rua Paixão Bastos, n.º 114,
Póvoa de Lanhoso, no livro de escrituras diversas n.º
226– A, a fls. 17 e seguintes: JOSÉ VIEIRA FERNANDES e
mulher MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE MATOS, casados em comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de
Brunhais, concelho da Póvoa de Lanhoso, residentes na
Avenida Portela de Acha, n.º 119, 4830-048 Brunhais,
declaram:
Que, são donos, com exclusão de outrem do seguinte
bem imóvel:
Prédio urbano, situado no lugar de Avenida Portela d’Acha,
nº 119, união de freguesias de Esperança e Brunhais, concelho da Póvoa de Lanhoso, composto de casa de
habitação de dois andares, com a superfície coberta de
noventa e sete metros quadrados e logradouro com a
área de quatrocentos e cinquenta metros quadrados, a
confrontar do norte e nascente com Adélia Vieira de
Matos Rodrigues, sul com estrada e poente com caminho
e Américo da Costa, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 199.
Que este prédio resulta da organização administrativa
operada pela Lei n.º 11-A/2013, de vinte e oito de janeiro
e estava inscrito, antes, sob o artigo 194, da freguesia de
Brunhais.
Que o referido prédio foi adquirido, pelos primeiros outorgantes, ainda como prédio rústico, em três de setembro de
mil novecentos e setenta e seis, ainda com o artigo matricial 521, da extinta freguesia de Brunhais, por escritura
outorgada no Cartório Notarial da Póvoa de Lanhoso,
exarada a folhas trinta e quatro verso, do respetivo livro Cquarenta e seis, sendo vendedores Hilário Nascimento de
Matos, viúvo e Lucília Matos da Silva e seu cônjuge Manuel
Monteiro da Silva.
Que tal como consta da referida escritura, o prédio
adquirido era a desanexar do descrito na conservatória,
então sob o número vinte e oito mil duzentos e vinte e
cinco, o qual, também à data, estava registado a favor de
Hilário Nascimento de Matos, ainda solteiro, maior, conforme inscrição no livro F-oito, folhas cento e noventa –
verso.
Que o prédio original sofreu já várias e sucessivas transmissões e hoje por anexação ao prédio descrito na
Conservatória sob o número vinte e oito mil duzentos e
vinte e seis, deu origem ao prédio descrito na competente
conservatória, sob o número trezentos e vinte e dois, da
freguesia de Brunhais, tendo como como titular inscrita
Adélia Vieira de Matos Rodrigues, viúva, residente em 2
Allée du Gatinais, 38130 Echirolles, França, não constando da sua área a área já vendida pelo anterior proprietário
e que corresponde ao prédio acima identificado.
Que sabem que o mencionado Hilário Nascimento de
Matos, foi casado, sob o regime da comunhão geral com
Júlia da Silva Mattos, a qual faleceu em dois de novembro de mil novecentos e setenta e quatro e deixou como
herdeiros sua filha Lucília da Silva Matos e meeiro seu
cônjuge, que são os vendedores da escritura que funda o
seu direito.
Que dado o lapso de tempo já decorrido e o facto de os
vendedores terem vivido no Brasil durante os últimos tempos de vida, não lhes é possível encontrar a habilitação
que prove o invocado para efeitos de trato sucessivo e
reconhecimento do seu direito.
Que, não obstante tudo isso, desde aquela data, por si ou
por intermédio de alguém sempre têm usado e fruído o
prédio, limpando-o e construindo o edifício, habitando-o e
guardando lá os seus haveres, pagando todas as contribuições por ele devidas e fazendo essa exploração
com a consciência de serem os seus únicos donos, à vista
de todo e qualquer interessado, sem qualquer tipo de
oposição há mais de vinte anos, o que confere à posse a
natureza de pública, pacífica, contínua e de boa-fé, razão
pela qual adquiriram o direito de propriedade sobre o
referido prédio por USUCAPIÃO, que expressamente
invocam para efeitos de ingresso do mesmo no registo
predial.
Que promoveram a prévia notificação da titular inscrita, tal
como preceitua o n.º 1 do artigo 99º do Código do
Notariado.
Está conforme.
Póvoa de Lanhoso, 5 de maio de 2021.
A COLABORADORA COM AUTORIZAÇÃO PARA
ESTE ATO NOS TERMOS DO Nº1, ART. 8º DO DL
26/2004 DE 4 DE FEVEREIRO
Ana Maria Pinto Gonçalves
Registada sob o nº 84/6
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PASSATEMPOS
HORÓSCOPO

SETE DIFERENÇAS

CARNEIRO
Amor: Fale abertamente com a
sua cara-metade e ex-ponha-lhe
os seus sentimentos.
Saúde: Procure a ajuda de um
médico.
Dinheiro: Não faça um investimento precipitado, pense bem
antes de agir. Invista num negócio próprio.
TOURO
Amor: Não deixe que os outros
falem por si.
Saúde: Cuide mais de si. Possíveis problemas relacionados
com os intestinos.
Dinheiro: Não se exceda nos
gastos. É possível que uma proposta sua seja aceite pelos seus
superiores.

CONTA O GRAVÍA

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

IN MEMORIAM

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8

Um homem vai ao psiquiatra:
- Qual é o seu problema?
- perguntou o doutor.
- Bem... é que eu tive uma discussao com a minha
sogra e ela disse-me que não falaria comigo durante
um mês.
E o psiquiatra:
- Para muitos, isso não é problema.
Muito pelo contrário...
- Só que para mim é um grande problema!
- Mas porquê? - quis saber o psiquiatra.
- É que o prazo termina hoje!

9

SUDOKU

10
11

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

O objectivo é preencher um quadrado 3x3 com números
de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada
quadrado de 3x3.

8
9

7
6

2

1
4

7

3

8

9

1

2

5

Soluções

3

8

9

5

6

1-Falta uma árvore, atrás do lado direito 2-Posição da nuvem do meio 3-Côr das
calças do homem 4-Côr da parte interior do secador 5-Falta uma onda no canto inferior direito 6-Linha do horizonte do lado esquerdo 7-Altura do mastro

7

4
7

5
9
Médio

4

7

5

CARANGUEJO
Amor: Não viva angustiado. Brevemente encontrará alguém que
o fará muito feliz. O carinho e a
atenção reinarão na sua vida
afectiva.
Saúde: Este é o momento oportuno para fazer alguns exames
de rotina.
Dinheiro: Tenha algum cuidado
com as despesas. Abra uma
conta poupança-reforma.
LEÃO
Amor: Procure ser o seu melhor
amigo. Não alimente discussões
sem fundamento.
Saúde: Cuidado com o stress.
Tendência para pequenas inflamações.
Dinheiro: Não gaste mais do
que aquilo que tem. Aproveite as
oportunidades profissionais que
lhe batem à porta.
VIRGEM
Amor: Esteja atento às necessidades da sua cara-metade.
Saúde: Cuidado com as oscilações de humor. O seu sistema
nervoso andará muito alterado.

5

1

GÉMEOS
Amor: Esta é uma boa altura
para um novo amor. Comemore
com um programa romântico.
Saúde: Poderá vir a ter alguns
problemas digestivos se não
equilibrar a sua alimentação.
Não se deixe abater.
Dinheiro: Terá uma boa oportunidade para evoluir no trabalho.

8

Dinheiro: Prevê-se uma fase
negativa, mas de curta duração.
BALANÇA
Amor: Não deixe a monotonia
tomar conta da sua relação afectiva.
Saúde: Não ceda a tentações e
faça a uma alimentação saudável. Dinheiro: Encontra-se numa
situação confortável a este nível.
ESCORPIÃO
Amor: Poderão surgir alguns
conflitos com o par, mas nada
sério.
Saúde: Alguma tensão muscular
poderá incomodá-lo. Relaxe e
descanse.
Dinheiro: Tenha cuidado, esta
não é uma boa época financeira.
SAGITÁRIO
Amor: Siga os instintos do seu
coração. Não permita que a vida
profissional interfira com a sua
vida pessoal.
Saúde: Poderá sofrer de algum
distúrbio emocional. O stress
tomará conta de si.
Dinheiro: Nada de anormal
acontecerá neste campo da sua
vida.
CAPRICÓRNIO
Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas não se
preocupe que tudo se resolverá.
Saúde: Cuidado com os excessos de calor, vigie a sua tensão.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra os seus
bens.
AQUÁRIO
Amor: Não dê tanta atenção ao
trabalho, dedique mais tempo à
sua família.
Saúde: Podem surgir alguns
problemas mas não são preocupantes.
Dinheiro: A sorte estará a seu
favor neste período.
PEIXES
Amor: Irá usufruir de momentos
agradáveis.
Saúde: procure adoptar um estilo de vida mais saudável.
Dinheiro: Use a sua criatividade
no trabalho e seja prudente nas
contas.

Soluções:
PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 bicar. 7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.
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AS IMAGENS VALEM
MAIS QUE MIL PALAVRAS…
MÃE É AMOR...
Compreensão e muito carinho. Em Santo Emilião, a Comissão
de Melhoramentos assinalou o dia, com prendas e um lanche convívio.
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“Às vezes a vontade de ganhar
é tanta que estorva”

CARLOS CARVALHAL satisfeito pelo regresso aos triunfos. Técnico do SC Braga admitiu que venceram
com alguma felicidade à mistura e uma pontinha de sorte que andava a faltar à equipa.
SC BRAGA

DR

lll
“Já merecíamos há algum
tempo esta pontinha de
sorte que tivemos no fim.
Realçar o espírito desta
equipa. Uma primeira parte
em que o Moreirense nos
criou algumas dificuldades,
sobretudo em transições,
mas nós fomos para o
intervalo a ganhar um zero.
Fomos para a segunda parte
com o intuito de fechar o
resultado, tivemos
oportunidades para isso, o
Moreirense acabou por fazer
o empate perto do fim, mas
demonstrámos toda a nossa
alma e vontade, vontade
que queremos demonstrar
em Portimão e no final da
taça. Queremos acabar da
melhor maneira possível
e passa por vencer todos
os jogos até ao final”.

meteu “um ou outro erro de posicionamento” que necessita
“de rectificar” e “faltou, na segunda parte, o segundo golo que
daria a tranquilidade para um jogo que esteticamente seria mais
agradável”.
“Às vezes a vontade de ganhar

é tanta que estorva um bocadinho”, frisou.
Elogiando o Moreirense pelo
jogo que fez, Carvalhal diz terem encontrado um adversário
“descomplexado com um futebol afirmativo”. “Justificámos a
vitória”, rematou.

| Joana Russo Belo |

Um triunfo feliz, com a tal pontinha de sorte que tem faltado
nos últimos jogos. Carlos Carvalhal não escondeu a satisfação
pelo regresso aos triunfos diante
do Moreirense e admitiu que foi
uma vitória sofrida e com uma
certa dose de felicidade ao cair
do pano.
“Tínhamos muita vontade de
ganhar, de quebrar este ciclo e
entrar num ciclo vitorioso e, às
vezes, a vontade também atrapalha um bocadinho. Na primeira
parte, controlámos o jogo com
bola e o Moreirense em transição criou-nos algumas problemas. Na segunda parte, rectificámos, o jogo ficou mais na nossa
posse, com jogadores mais juntos, criámos oportunidades para
matar o jogo e começaríamos a
jogar um futebol melhor, mas
com a vontade de ganhar, instintivamente de guardar o resultado, fez com a equipa recuasse.
Num lance, dos poucos da segunda parte, não fechámos bem
e o Moreirense fez o empate”,
analisou o técnico do SC Braga,
elogiando a atitude da equipa e
admitindo terem sido felizes
com a grande penalidade.
“A vontade de ganhar era tanta
e a crença era tanta que fomos
até ao fim, acabámos por ter esta
pontinha de sorte que não tivemos nestes últimos jogos em que

Carlos Carvalhal admitiu terem ganho com uma pontinha de sorte

empatámos e poderíamos ter ganho com algum conforto. Hoje
[ontem], ganhámos com essa
pontinha de sorte que faz falta”,
sublinhou.
Depois da “resposta muito forte no jogo em Barcelos”, Carvalhal considera que a equipa co-

João Novais Homem do jogo

§Moreirense
Vasco Seabra (treinador)
“Pelo que fizemos
merecíamos mais”
“Penso que foi um bom jogo, duas
boas equipas, o SC Braga passou
vários momentos da época como a
melhor equipa a jogar em Portugal,
tem uma proposta de jogo muito
atractiva e demonstrámos que podemos jogar olhos nos olhos e que
não é por acaso que os nossos jogadores merecem aquilo que está a
acontecer. Os pontos que temos não
são por acaso e pelo que fizemos
hoje [ontem] merecíamos mais do
que aconteceu. Seis oportunidades
de golo na primeira parte, na segunda parte, um jogo muito mais
equilibrado, mas penso que fizemos
um jogo completo, de muita alma,
dedicação, critério na bola, capacidade de criar oportunidades de golo, porque não é fácil criar seis ou
sete oportunidades aqui em Braga
e a equipa conseguiu. Estou muito
satisfeito com estes jogadores.
Vamos jogo-a-jogo, com esta ambição vontade e paixão. Cada lugar
acima que conseguimos é muito
importante para a imagem do clube e para a imagem destes jogadores, que merecem ser valorizados”.

Miguel (guarda-redes)
“Acreditámos que íamos
sair com um ponto”
“Senti-me bem, senti que chegou a
minha hora. A equipa acaba por fazer um bom jogo e demonstra que
o trabalho que temos feito está a
sair valorizado. É um ponto que não
conseguimos segurar, mas a entrega da equipa demonstrou aquilo
que é o Moreirense este ano. Jogámos contra uma grande equipa,
mas claro que acreditámos que íamos sair daqui com um ponto. Senti-me bem, é continuar a trabalhar
e esperar que o mister chame”.
Publicidade
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Gui renova contrato com Vitória SC
e tem uma cláusula de 50 milhões
JOVEM MÉDIO tem impressionado pelo seu talento, o que levou a direcção dos Conquistadores
a avançar com a renovação de contrato até 2025/2026 e a fixar uma cláusula de rescisão milionária.
I LIGA

+ mais

| Carlos Costinha Sousa |

É mais uma renovação de contrato que dá sequência à aposta
que o Vitória Sport Clube tem
vindo a fazer na prata da casa,
nos produtos da sua formação.
Guilherme Guedes, jovem talentoso que representa os escalões de formação dos Conquistadores, chegou a acordo com o
clube para a renovação do contrato profissional que liga as
duas partes. Assim, o jovem médio vai continuar a vestir de rei
ao peito por mais cinco temporadas, com o contrato a ter duração
até 2025/2026, sendo que a
aposta na qualidade, talento e
margem de progressão que o jovem tem apresentado levou a direcção vitoriana a apresentar
uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros.
Prestes a cumprir 10 anos no
Vitória Sport Clube, o talentoso
médio assume-se como um dos
mais promissores jovens da cantera vitoriana. A aposta recai
agora sobre os próximos cinco
anos em que continuará a fazer
parte da estrutura vitoriana, com
o jogador a considerar que, aci-

VSC

Natural de Santa Marta de
Penaguião, Vila Real, o jovem, ainda sub-29, iniciou
a actual temporada ao serviço dos sub-23 vitorianos,
onde foi nomeados para
melhor jogador da Liga
Revelação, tendo passado
para a equipa B, que está a
lutar pelo acesso à nova
Liga 3.
Titular nos últimos jogos,
o internacional português
já se estrou a marcar na
prova e é cada vez mais
uma referência vitoriana.

Gui assinou contrato até 2025/2026 com o Vitória SC

lll
“Têm sido muitos e bons anos
aqui e este contrato com
uma duração longa dá-me
mais confiança, responsabilidade e cada vez mais vontade de continuar a trabalhar em prol do Vitória.”

§AF Braga
Árbitros nomeados para a I Divisão
Série A
Antas-Operário (Ricardo Gomes), S. Veríssimo-Louro B (Carlos Torres), Martim B-Marinhas B (Joaquim Ribeiro), Carreira B-Alegrienses (Hernâni Barbosa), 7 Fontes-S. Cosme (José Gonçalves), F. Boa-Gondifelos (João Vieira).
Série B
Gerês-Emilianos (João Lopes), Serzedelo-M.ª Fonte B (Pedro Costa), Crespos-Cabanelas (Carlos Pacheco), Pedralva-P. d’Ave B (David Alves), Merelim
S. Paio-Lanhas (Jorge Ribeiro), Palmeiras-Pico Regalados (Afonso Santos).
Série C
Tabuadelo-Ronfe B (José Mesquita), Briteiros-Sandinenses B (Bruno Santos), Brito B-Oliveirense (João Lamela), AS Eufémia-Prazins (José Silva), Aldão-Longos (Orlando Rodrigues), S. Cristóvão-Delães (João Salgado).
Série D
Fermilense-Candoso (Carlos Torres), Cavez-Tagilde (José Carvalho), S. Tiago-Alvite (Jorge Abreu), Taipas B-Gandarela (Leandro Jesus), St. Adrião-Sweet
Night (Rui Figueiredo), Esposende-Realense (Fernando Ferreira), Maximinense-Tadim (Henrique Silva).

ma de tudo, este novo contrato
permite-lhe aumentar a confiança que sente para continuar a trabalhar em prol do clube.
“Têm sido muitos e bons anos
aqui e este contrato com uma
duração longa dá-me confiança
e ainda mais vontade em continuar a trabalhar. É igualmente
um motivo para maior responsa-

bilidade mas gosto que assim seja pois quero ser um exemplo
para os meninos da formação”,
disse, para logo acrescentar:
“um dos meus próximos objectivos é estrear-me aqui [Estádio
D. Afonso Henriques] pela equipa A. Espero que a próxima vez
que volte a pisar esta relva seja
como principal do Vitória SC”.

§breves
I Liga
Famalicão ultima
pormenores para
o duelo com o Nacional

A preparar o duelo da 33.ª jornada
da I Liga em que recebe o Nacional
da Madeira, o FC Famalicão vai hoje
realizar a habitual conferência de
imprensa de antevisão à partida,
pelas 13 horas, com o treinador Ivo
Vieira a apresentar os objectivos
para este duelo que tem início marcado para as 15 horas de amanhã.

Taça de Portugal
Jorge Jesus defende que
há condições para haver
adeptos na final

Jorge Jesus defendeu que existem
condições para ter adeptos na final
da Taça de Portugal, em que os lisboetas defrontam o SC Braga, mas
lembrou que “depende de quem
manda”. Questionado sobre uma
eventual presença de espectadores
no Estádio Cidade de Coimbra, no
próximo dia 23 de Maio, o técnico
foi taxativo e assumiu que “os clubes têm condições” para que tal venha a acontecer. “Se há condições, e
bem, para a última jornada do
campeonato nacional, [para] esse
também. Mais cinco dias, uma final, devia permitir-se, dentro das
condições que se tenha para dar essa segurança aos 5% ou 10% da lotação do estádio”, considerou. Nesse
sentido, disse que este deveria ser
“um caso a pensar por quem manda e quem tem de tomar posição”,
mas lembrou que terminar a época
com espectadores na bancada seria
“terminar em beleza”.

Nomeações

Daniel Vale arbitra o duelo Ponte-Arões
AF BRAGA

| Carlos Costinha Sousa |

Em mais uma jornada dos campeonatos distritais organizados
pela Associação de Futebol de
Braga, os árbitros nomeados pelo conselho de arbitragem para
os encontros que se realizam no
fim-de-semana foram:
PRÓ-NACIONAL
Série A
Sta. Maria-Vila Chã (Carlos Pizarro), Amares-Dumiense (Tiago
Mendes), Pousa-Prado (Nuno
Senra), Ninense-Forjães (Joel
Dias), S. Paio d’Arcos-Cabreiros
(Pedro Alves), Marinhas-Mar-

tim (Luís Oliveira).
Série B
Ponte-Arões (Daniel Vale), Ronfe-Ribeirão (Renato Gonçalves),
Sta. Eulália-Serzedelo (André
Duarte), Taipas-Torcatense (Domingos Ribeiro), Porto d’Ave-Joane (Lázaro Martins), Vieira-Sandinenses (Rúben Martins).
DIVISÃO DE HONRA
Série A
MARCA-Ceramistas (Ulisses
Costa), Alvelos-Calendário (Diogo Mesquita), Viatodos-Esposende (Marco Teixeira), Granja Carreira (Carlos Leite), Roriz Ucha (Diogo Abreu), Fradelos -

Louro (Sérgio Ferraz).
Série B
Celeirós - Caldelas (Tiago
Abreu), Ruivanense - Lousado
(Carlos Ribeiro), Terras de Bouro - Sobreposta (José Assis),
Bairro - Esporões (Vítor Fernandes), Guilhofrei - Este FC (Carlos Rego), Guisande - Sequeirense (João Gomes).
Série C
Gonça - São Paio (Ricardo Ferreira), Airão - Regadas (Nuno
Freitas), Pica - Campelos (Jorge
Lemos), Celoricense - Selho (José Novais), Urgeses - Op. Antime (João Silva), Pevidém B Polvoreira (Sérgio Oliveira).
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Viana do Castelo investe
em campos sintéticos

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO em 2023 é aposta do município, que se
considera espaço provilegiado para a prática de diversas modalidades.
DESPORTO MUNICIPAL
| Redacção |

O executivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo deliberou a adjudicação de um valor
global de quase 800 mil euros
para a empreitada de “Construção de relvados sintéticos / equipamentos (Lote 1 – Perre, Lote 2
– Deocriste e Lote 3 – Vila Franca)”, informou o gabinete de comunicação da autarquia.
Assim, segundo amesma fonte,
o relatório final do concurso público para o Lote 1 – Perre manteve a intenção de adjudicação
de proposta pelo valor de
253.625 euros. Já o Lote 2 –
Deocriste será adjudicado por
270.55 euros e o Lote 3 – Vila
Franca por 269.519 euros.
Este investimento vai ao encontro da aposta que tem sido
feita pelo Município, na última
década, para a transformação
profunda do tecido desportivo e
dos equipamentos desportivos
do concelho, o que irá permitir a
Viana do Castelo ser Cidade Europeia do Desporto em 2023,
acrescenta.
A candidatura reflecte a aposta
que o Município de Viana do
Castelo tem vindo a fazer na
promoção da actividade física e
da prática desportiva formal ou
informal, incutindo estilos e hábitos de vida saudáveis aos munícipes.
O concelho apresenta-se como
local privilegiado para a prática

OLHARVIANADOCASTELO.BLOGSPOT

de diversas modalidades, desde
desporto de natureza, passando
pelos desportos náuticos e desporto indoor, refere ainda amesma nota da autarquia.
O desporto tem sido uma forte
aposta do executivo, que tem
promovido o desenvolvimento
de Viana do Castelo enquanto
Cidade Náutica do Atlântico.
Para tal, o projento do Centro
de Mar aposta no desenvolvimento da náutica de recreio e
dos desportos náuticos e no reforço da posição de Viana do
Castelo como uma cidade marítima. O Centro de Mar constitui se, assim, como um polo
agregador da náutica e do turismo náutico através da articulação em rede de um conjunto de
atividades que englobam a construção e reparação de embarca-

ções de recreio, a expansão e
qualificação de instalações náuticas, o turismo náutico e a valorização de um conjunto de elementos
patrimoniais
e
ambientais, potenciadores da
criação de novas atividades relacionadas e de novas competências, nomeadamente na área dos
serviços à náutica.
Esta aposta integrou a construção do Centro de Remo, Centro
de Vela, Centro de Canoagem e
Centro de Alto Rendimento
(CAR) de Surf, centros desportivos de excelência onde é promovido o projeto escolar Náutica
nas Escolas, através do qual milhares de estudantes vianenses
contactam com o rio, mar e desportos náuticos. no tomava conta de um porco preto à venda por
cinquenta euros.

Náutico de Ponte de Lima vence regional
| Redacção |

O Clube Náutico de Ponte de Lima venceu o Campeonato Regional de Fundo de canoagem,
que decorreu no dia 8 de maio
em Marco de Canavezes.
A colectividade limiana obteve
3832 pontos. Seguiu-se o GCDR

Terceiro lugar na categoria B

Póvoa de Lanhoso reconhecido pelas
práticas de comunicação no desporto
O Município da Póvoa de Lanhoso foi reconhecido pelas práticas sistematizadas e organizadas de comunicação na área do desporto e actividade física, obtendo o terceiro lugar na categoria B, que diz respeito a Municípios
com de 10.001 a 50.000 habitantes, informou ontem a câmara municipal
em comunicado.
Segundo a mesma fonte, esta distinção é avaliada pelo promotor do programa Municípios Amigos do Desporto – MAD, cujo proprietário é a E. Q.
Cidade Social, Unipessoal, Lda., reconhecidos pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude.
“Estamos satisfeitos pelo reconhecimento destas boas práticas de gestão,
contudo, temos a perfeita noção de que o caminho da excelência é a melhoria contínua. Este reconhecimento é um motivo de orgulho, de motivação para continuarmos a melhorar e um desafio de multiplicação na implementação de novos procedimentos para fazer mais e melhor”, refere o
presidente da autarquia, Avelino Silva.
A partilha de boas práticas, arcescenta ainda o mesmo comunicado, constitui “uma metodologia com impacto positivo na gestão do desporto e na
implementação de práticas impulsionadoras e promotoras de melhores
ações desenvolvidas pelos municípios portugueses”.
A concluir, a mesma nota aos órgãos de informação refere que a comunicação externa e interna são “factores de sucesso na interação intra organização e com a comunidade, onde actua a mesma organização. Este reconhecimento abrange vertentes de comunicação como comunicação interna
e externa, comunicação online e offline”.

Regata de remo: aposta de desenvolvimento local passa pelos desportos náuticos

Fundo

CANOAGEM

§desporto municipal

de Gemeses, com 3626 pontos e
o Clube Náutico de Prado, com
3320 .
Assim, na presente época, o
CNPL junta este título regional à
vitória conseguida na taça de
Portugal de Velocidade, conquistando 9 pódios, entre os
quais 3 primeiros lugares.
Participaram mais de seis cen-

tenas de atletas, em representação de 9 clubes, entre os quais
cerca 60 do Clube Náutico de
Ponte de Lima.
Em termos individuais, destaque para o primeiro lugar obtido
por Rui Sá (C1 Infantil), Beatriz
Fernandes (C1 júnior feminino)
e Beatriz Barros (C1 sénior feminino).

Publicidade
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Hóquei de Braga “pode ir”
à final four da WS Europe Cup

+percurso

TREINADOR PROJECTA PRÓXIMA ÉPOCA com a noção de que é improvável chegar no campeonato
nacional próximo da luta pelo topo.
HÓQUEI EM PATINS
| Rui Serapicos |

“A ideia é nós crescermos. Estes
jogadores jovens, mais ano ou
menos ano, se continuarem a
evoluir, virão aí os grandes e
hão-de levá-los. É muito difícil o
Braga, para já, lutar pelos primeiros lugares do campeonato”,
admite Tó Neves, o treinador
que chegou em Dezembro para
manter o Hóquei Clube de Braga
na I Divisão nacional de hóquei
em patins.
“O Braga como um candidato
ao título, neste momento, é impensável. Isto tem a ver, como é
óbvio, com a estrutura, com orçamentos, isso com os clubes
com que estamos a competir é
uma miragem”, realça.
“O Braga pode ambicionar ir a
uma final-four da Taça Europa,
isso pode acontecer. Tem muito
a ver com o sorteio e também
não estão, digamos, os grandes
tubarões nessa prova”, adianta
em declarações que prestou ao
Correio do Minho.
Questionado sobre o ter sido
preciso esperar a última ronda
do campeonato para confirmar a
manutenção, explica:
Publicidade

DR

Tó Neves no Pavilhão das Goladas, continua em 2021/22

“Eu nunca pensei que fossem
precisos mais 17 pontos para
manter o Braga na I Divisão. Foi
muito complicado. As equipas
tiveram muitos resultados não
expectáveis. Eu pensava que fazer 20, 21 ou 22 pontos chegaria
para nos mantermos na I Divisão. Tivemos de fazer 26 pontos.
Foi um grande desafio”.

Face à pergunta de quais são
em Braga as motivações que o
seduzem para continuar, responde que “o que me trouxe cá é o
que me mantém cá: um grupo de
atletas com grande potencial e o
desafio de trabalhar com gente
nova, de qualidade”.
“A minha permanência (para
mais uma época) tem a ver com

a experiência que tive com este
grupo de jogadores e com a forma de eles estarem na vida e no
hóquei, um balneário incrível,
que me motiva muito, treiná-los
e fazê-los crescer. Foi esse o motivo para eu continuar mais um
ano aqui em Braga”, adianta.
Sobre a composição do plantel
para a próxima época ainda há
incertezas.
“A base da equipa já tem contrato para o próximo ano, mas há
jogadores que não perspectivam
continuar cá. Não estando ainda
nada definido, deram a conhecer
a intenção de querer mudar de
ares”, observa.
Tó Neves aponta que “teremos
de fazer algumas remodelações
no plantel. Penso que serão no
máximo três jogadores. Mas sobre isto ainda é tudo muito prematuro avançar com nomes”.
“A próxima época será dentro
dos moldes da última. Vemos os
cinco candidatos do costume.
Vemos um Sporting de Tomar a
querer aproximar-se desses candidatos. E a partir daí, estar nos
oito primeiros ou estar para descer de divisão é uma linha muito
ténue. Os pormenores é que vão
definir isso”, considera.

Aos 55 anos, assume em
Braga, pela primeira vez
um projecto onde sabe
que não está no horizonte
o objectivo de ser
campeão.
Na época agora finda, foi
na última jornada que o
clube bracarense logrou
assegurar a manutenção
no escalão maior, com um
triunfo na visita ao vizinho
Famalicense, que,
também em risco, acabou
por baixar ao escalão
secundário.
Um surto de Covid-19,
primeiro, e depois um
calendário intenso para
recuperar jogos em atraso
atiraram o Hóquei Clube
de Braga para os lugares
de despromoção.
Em Dezembro de 2020,
o presidente do Hóquei
Clube de Braga, Luís
Botelho, apresentou o
treinador que sucederia
a Hugo Azevedo.
Antes, Tó Neves esteve
como treinador ao serviço
do FC Porto e da
Oliveirense, clubes com
estruturas para disputar
os lugares cimeiros.

§novo ciclo
Avançado formado no Sporting

Após cinco anos em Braga
Pedro Delgado vai para a Juv. Viana
A direcção e a equipa do Hóquei Clube de
Braga reuniram ontem, em jantar para
encerrar a época, já com o horizonte voltado para um novo ciclo.
Pedro Delgado, avançado de 27 anos formado no Sporting que nos últimos cinco
anos foi um dos melhores marcadores do
clube bracarense, vai, sabe o Correio do
Minho, na próxima época representar a
Juventude de Viana.
À prática desportiva, o jogador aliou em
Braga a constituição de família e por isso
a opção de ir para Viana do Castelo.
Mais outros dois jogadores poderão estar
também de saída.
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Opinião
VASCO TEIXEIRA Professor e Investigador da Universidade do Minho

Ideias

Compromisso Social do Porto

U

m grande desígnio da União Europeia (UE) é ser uma economia
social de mercado altamente
competitiva que tenha como meta o pleno
emprego e o progresso social. A construção de uma Europa mais justa com reforço da sua dimensão social é uma das prioridades centrais da Comissão Europeia. É
crucial adotar políticas para estimular
uma economia social de mercado mais inclusiva e sustentável, e uma economia social dinâmica com capacidade de responder às necessidades emergentes e aos
novos desafios societais na era da globalização.
A Cimeira Social do Porto assinalou um
momento crucial para os direitos sociais
na Europa.
Na Cimeira Social do Porto, de 7 a 8 de
maio, foi assumido o Compromisso Social do Porto, com o intuito de consolidar
o compromisso da União Europeia para
com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais
e de aproveitar esta oportunidade para associar e criar sinergias em prol de uma recuperação inclusiva, sustentável, justa e
criadora de empregos, apoiada numa economia competitiva. Na Cimeira Social os
vários parceiros subscreveram os três
grandes objetivos para 2030 definidos no
Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais.
O Compromisso foi subscrito pela presidente da Comissão Europeia, pelo presidente do Parlamento Europeu, pelo primeiro-ministro português que exerce
atualmente a Presidência do Conselho da
UE, pelos parceiros sociais europeus e
por organizações da sociedade civil.
São estes os três grandes objetivos para
2030:
1-Pelo menos 78 % da população entre
os 20 e os 64 anos devem ter emprego.
2-Pelo menos 60 % de todos os adultos
devem participar anualmente em ações de
formação.

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

3-O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deve diminuir
pelo menos 15 milhões, incluindo, pelo
menos, 5 milhões de crianças.
A afirmação de Ursula von der Leyen,
presidente da Comissão Europeia reflete
bem o compromisso assumido no Porto:
“Os objetivos sociais da Europa devem

oportunidades e acesso ao mercado de
trabalho, condições de trabalho equitativas, proteção social e inclusão social. O
Pilar deve complementar os resultados já
alcançados no que respeita à proteção dos
trabalhadores na UE.
Com o crescimento do desemprego e
das desigualdades resultante da pande-

lll
O Compromisso foi subscrito pela presidente da Comissão Europeia,
pelo presidente do Parlamento Europeu, pelo primeiro-ministro português
que exerce atualmente a Presidência do Conselho da UE, pelos parceiros sociais
europeus e por organizações da sociedade civil.
São estes os três grandes objetivos para 2030:
1-Pelo menos 78 % da população entre os 20 e os 64 anos devem ter emprego.
2-Pelo menos 60 % de todos os adultos devem participar anualmente
em ações de formação.
3-O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deve diminuir
pelo menos 15 milhões, incluindo, pelo menos, 5 milhões de crianças.
andar a par dos objetivos ecológicos e digitais. Queremos aproximar-nos do pleno
emprego, oferecer a mais europeus o
acesso às competências de que necessitam e garantir a igualdade de oportunidades para todos numa economia mais digital e sustentável. A Cimeira Social do
Porto é o nosso compromisso conjunto de
construir uma Europa social adaptada à
nossa época e que funcione para todos.”
O Pilar Europeu dos Direitos Sociais,
define 20 princípios e direitos essenciais
para apoiar o bom funcionamento e a
equidade dos mercados de trabalho e dos
sistemas de proteção social. Foi concebido para orientar o processo renovado de
convergência tendo em vista assegurar
melhores condições de vida e de trabalho
na Europa. Os princípios e os direitos
consagrados no Pilar estão estruturados
em torno de três categorias: igualdade de
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
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mia, é fundamental canalizar os recursos
para onde são mais necessários, de modo
a fortalecer a economia e a concentrar os
esforços políticos na igualdade de oportunidades, no acesso a serviços de qualidade, na criação de empregos de qualidade,
no empreendedorismo, na requalificação
e no desenvolvimento de competências,
assim como na redução da pobreza e da
exclusão social.
Destacam-se alguns objetivos do Compromisso Social do Porto:
“-a recuperação do mercado de trabalho
e a criação de empregos de qualidade, enquanto pedra angular do desenvolvimento
económico e social, no intuito de cumprir
o objetivo para 2030 de alcançar uma taxa
de emprego mínima de 78%, o que implica reduzir pelo menos para metade as disparidades de género no emprego.
-o investimento nas competências, na
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
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aprendizagem ao longo da vida e na formação, de modo a responder às necessidades económicas e sociais e a cumprir os
objetivos, definidos também para 2030,
de ter pelo menos 60% dos europeus a
participarem todos os anos em formações
e pelo menos 80% das pessoas entre 16 e
74 anos com competências digitais básicas, assim fomentando a aquisição de
competências, a requalificação, a empregabilidade e a inovação.
-uma inclusão social adequada e políticas de proteção social que, até 2030, reduzam a população a viver em situação de
pobreza ou de exclusão social em pelo
menos 15 milhões de pessoas), incluindo
5 milhões de crianças, com especial empenho em quebrar o ciclo geracional da
pobreza e em aumentar a mobilidade social.
-reforçar a coesão territorial e social, envolvendo as várias instâncias de governação (europeias, nacionais, regionais e locais) com enfoque nos setores, grupos e
territórios com fragilidades estruturais
profundas e sujeitos a transformações rápidas e relevantes.”
O Estado Social e o Modelo Social Europeu representam um olhar de equilíbrio
e de justiça social sobre a sociedade. Nos
vários sistemas sempre se verificou o envolvimento do governo com vista à redução da pobreza e da exclusão social, à redistribuição do rendimento, à proteção
social, à promoção da igualdade de oportunidades e ao acesso à saúde e educação.
À escala mundial, a UE constitui indiscutivelmente um modelo em matéria de
sistemas de proteção social. Os valores da
solidariedade e da inclusão são eixos cruciais do Modelo Social Europeu. Um bom
nível de proteção social deve garantir a
coesão social e criar um ambiente favorável para o crescimento económico e o emprego.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Opinião
REDE DE APOIO AO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

FERNANDO VIANA Jurista e Diretor Executivo do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

A resolução de conflitos de consumo
através da Internet (RLL)

A

compra e venda de bens de consumo e bem assim a prestação
de serviços pode hoje ser feita
com recurso a diversas modalidades. A
quantidade de transações que efetuamos
hoje não tem nada a ver com as que se faziam há 30 ou 40 anos atrás. As próprias
modalidades em que é hoje possível comprar bens e serviços nada tem a ver com o
passado: presencialmente ou à distância e
dentro desta, ainda podemos distinguir a
contratação online das vendas efetuadas
fora do estabelecimento comercial.
Comprar em Portugal ou no estrangeiro? As fronteiras definitivamente deixaram de ser uma barreira. Posso ver um
produto que me interessa a um preço interessante à venda na China, do outro lado
do mundo e, no dia seguinte, recebê-lo
em casa, apenas à distância de um clique.
A forma como nos deslocamos, como
adquirimos comida cozinhada para ser
entregue em nossa casa, como ouvimos
música, como compramos tudo e mais alguma coisa, parecendo simples é muito

A

Fibromialgia é uma
doença caracterizada
por dor músculo-esquelética generalizada e por um
aumento da sensibilidade a estímulos sensitivos. Estima-se
que, mundialmente, afete cerca
de 2 a 5% da população, sendo
mais frequente em mulheres entre os 20 e os 50 anos.
Não existe uma causa única
ou clara para a Fibromialgia. A
investigação sobre as possíveis
causas desta entidade tem-se
debruçado em áreas como o sistema nervoso, o músculo, o sono e o estado psíquico. Pensa-se
que exista um aumento da sensibilidade à dor, motivado por
alterações dos neurotransmissores e do processamento da mesma, tanto a nível do sistema
nervoso periférico como do sistema nervoso central. Tal alteração conduz a um estado de hipersensibilidade a estímulos
externos por alterações da sua

complexa e processa-se a uma velocidade
vertiginosa. Agora, começamos a adquirir
tudo através das chamadas plataformas de
E commerce. Viagens, hotéis ou alojamento local, compra de vestuário, eletrónica, alimentação e muito mais. Wortem,
Continente online, Showroomprive, Booking, Airbnb, Amazon, Aliexpress, eBay,
OLX, são hoje em dia marcas que todos
conhecem.
Claro que, inevitavelmente a conflitualidade associada ao consumo também tem
crescido de uma forma exponencial. Bem
assim também a conflitualidade no comércio eletrónico.
A Resolução de Litígios em linha (RLL)
não podia ficar afastada desta problemática, embora numa primeira fase fosse encarada como uma mera possibilidade de
disponibilização de recursos das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
ao serviço da resolução de conflitos, como seja na entrega da reclamação ou nos
contactos a estabelecer com as partes em
conflito, ou ainda na disponibilização de

meios para a realização de reuniões ou
audiências com as partes, tendo em vista
a mediação ou a arbitragem.
Entretanto, nos últimos anos o comércio
eletrónico teve um enorme desenvolvimento, fruto da massificação das próprias
ferramentas de TIC, seja pelo aumento e
melhoria da infraestrutura disponível (cabo, 5G, etc.), de equipamentos eletrónicos mais desenvolvidos (PC, tablets e
smartphones), mais empresas a venderem
online ou ainda pelas novas gerações de
consumidores, com maior apetência para
comprarem na Net.
Com a pandemia, o comércio eletrónico
teve um impulso ainda maior. Estima-se
que em 2020, o comércio eletrónico tenha
crescido entre 40% a 60% (um crescimento três a quatro vezes mais rápido que
nos anos anteriores).
Há uma regra não escrita que afirma que
os conflitos originados na Internet, devem
ser resolvidos na Internet.
Entretanto, com o desenvolvimento de
ferramentas inteligentes (Internet of

Things) permite equacionar passar para
uma segunda fase da resolução de conflitos através da Internet.
Os sistemas informáticos conseguem
detetar e analisar grandes quantidades de
informação (data mining), permitem também analisar a informação de contexto
(desde um aumento da temperatura corporal, a postura das partes, entre outros) e
criar cenários de resolução. Estamos a assistir à emergência da tecnologia como
uma quarta parte na resolução de conflitos, a par das partes em si e do mediador
ou árbitro. Já agora, conhece a Plataforma
de Resolução de Litígios em Linha disponibilizada pela Comissão Europeia para a resolução de conflitos de consumo
ocorridos no comércio eletrónico (Plataforma RLL ou ODR)? Descubra-a em
https://ec.europa.eu/consumer/odr.
Caso pretenda saber mais sobre este assunto, contacte o CIAB-Tribunal Arbitral
de Consumo em Braga: na R. D. Afonso
Henriques, n.º 1 (Ed. da Junta de Freguesia da Sé) 4700-030 BRAGA * telefone:
253 617 604 * fax: 253 617 605 * correio
eletrónico: geral@ciab.pt ou em Viana do
Castelo: Av. Rocha Páris, n.º 103 (Ed. Villa Rosa) 4900-394 VIANA DO CASTELO * telefone 258 809 335 * fax 258 809
389 * correio eletrónico: ciab.viana@cmviana-castelo.pt, ou ainda diretamente numa das Câmaras Municipais da sua área
de abrangência ou em www.ciab.pt

O que é a Fibromialgia?
perceção.
Fatores diversos, isolados ou
combinados, podem favorecer
o aparecimento da Fibromialgia
ou o agravamento dos seus sintomas. Entre esses fatores estão: stress, trauma físico, trauma emocional, alterações hormonais ou doenças concomitantes. Uma vez que nenhuma
destas se destaca na origem da
Fibromialgia, é muito provável
que uma combinação de fatores
possa estar na base do início da
doença.
As queixas clínicas dos doentes com Fibromialgia variam, e
podem assumir uma apresentação de ligeira a grave, definindo
assim um espectro funcional
que vai do mero incómodo até à
incapacidade. O sintoma mais
comum é a dor músculo-esque-

EMANUEL COSTA

Médico Interno do Serviço de Reumatologia
do Hospital de Braga

Voz à Saúde
lética. Esta é descrita como generalizada, mal definida, imprecisa, difusa, muitas vezes migratória (de um local para
outros). Pode acompanhar-se de
formigueiros, sensação de adormecimento e sensação de rigidez de articulações e músculos.
A dor pode ser agravada pelo
frio, humidade, stress, ansiedade, tensão ou um esforço maior

que o habitual. Além da dor, a
Fibromialgia acompanha-se
frequentemente de fadiga, alterações do sono, problemas de
memória, alterações do padrão
de funcionamento intestinal,
bexiga hiperativa, cefaleia e depressão.
O diagnóstico de Fibromialgia
é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe nenhum exame ou
análise capaz de determinar se a
doença está presente ou ausente. A avaliação médica realizada, tem por objetivo excluir a
ocorrência concomitante de outras patologias. Assim, a doença
caracteriza-se pela ausência de
alterações significativas no exame físico e nos exames laboratoriais ou de imagem.
As medidas não farmacológicas têm demonstrado um papel

preponderante na redução da
intensidade dos sintomas. Entre
estas medidas, destaca-se a importância da prática regular de
exercício físico (de baixa intensidade e progressivo, conforme
a tolerância do doente) e a educação do próprio, para que conheça o seu papel na gestão dos
sintomas e no reconhecimento
de fatores agravantes.
Em geral, não existe um tratamento farmacológico standard.
Os medicamentos prescritos
são apenas adjuvantes das medidas não farmacológicas e visam reduzir a dor, melhorar o
sono, a fadiga, a depressão, a
ansiedade e outros sintomas.
Apesar da Fibromialgia poder
afetar a qualidade de vida do
doente de forma considerável, a
doença não causa deformidade
articular, não compromete órgãos internos, não necessita de
intervenções cirúrgicas nem reduz a esperança de vida.
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Só que não

S

er Governo não é fácil, sobretudo
na travessia do desafio maior de
uma pandemia. A dificuldade coletiva de um executivo é o resultado da
soma do exercício difícil de, individualmente, ser governante, no papel de Ministro ou de Secretário de Estado.
A caminho da celebração de meio século de Democracia no nosso país, os portugueses já assistiram a muitos erros de governação, a demissões como assunção
efetiva da responsabilidade e a outras
mais levianas ou banais. A geração dos
meus avós, que cresceu no antigo regime,
já se habituou a ver a demissão como uma
consequência política, em nome da legitimidade que se impõe – e fomenta essa
exigência crítica. A geração dos meus
pais ainda mais, porque ganhou consciência cívica durante e após a revolução dos
cravos. A minha geração, que é a dos jovens adultos de hoje, espera mais da política, por ser a mais formada e informada –

embora isso não seja, infelizmente, sinónimo de melhor informação.
Um Ministro ou Secretário de Estado
não pode ser exonerado ou demitir-se só
porque sim, mas também não o pode ser
só porque não, mesmo em nome da estabilidade política, que todos prezam – eleitos e eleitores – mas que desprezam se for
a qualquer custo.
Eduardo Cabrita é Ministro na sequência da demissão de Constança Urbano de
Sousa, que pediu para sair depois do fracasso da gestão dos incêndios florestais.
O lugar que o atual ministro veio ocupar,
em 2017, ficou disponível por muito menos. O que temos é um não ministro – cada vez mais não e cada vez menos ministro.
É o caso da morte do cidadão ucraniano,
a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Zmar e a ausência de
uma estratégia de prevenção nos festejos
do campeonato nacional de futebol, inde-

pendentemente do vencedor, que revelam
a degradação política de um Ministro que
tem ficado aquém das exigências. Qualquer clube vitorioso, previsivelmente,
juntaria uma multidão de adeptos, sem regras, com mais ou menos saudades do título. O que falhou na floresta e nos fogos
florestais, falhou no caso da multidão eufórica em plena pandemia: a prevenção e
o controlo. Cada caso na sua escala, na
sua proporção e no seu contexto. Contudo, ambas as realidades falharam e deram
espaço ao pior porque não conseguiram
antecipar, agindo, ao invés de reagir.
O que é diferente, no que respeita ao
atual Ministro da Administração Interna,
é a indiferença e a inconsequência do seu
papel e da sua responsabilidade. Cabrita é
o problema que Costa não precisa, sobretudo num momento tão particular da nossa vida coletiva. E se Marta Temido gerisse assim a crise sanitária? E se Siza Vieira
gerisse assim a crise económica e o Plano

de Recuperação e Resiliência, do debate à
prática que se espera seja eficiente e rigoroso? E se Mendes Godinho gerisse assim
a crise e o setor sociais? São os colegas de
Eduardo Cabrita, noutras tutelas, e o próprio capital político de António Costa que
garantem o saldo de empatia e competência que permitem balancear o caso deste
ministro. Ao mesmo tempo é o trabalho
dos outros governantes que compensa esta nódoa governativa, cuja reputação sai
beliscada na dimensão singular de cada
um dos responsáveis que dão o melhor de
si à frente de outras pastas.
Recorde-se que as forças de segurança,
sob a tutela do Ministro da Administração
Interna, são um nicho eleitoral que sustenta a ascenção do Chega, o partido de
extrema direita em Portugal com assento
parlamentar.
António Costa tem um excelente Ministro da Administração interna, só que
não.

Pródromo da visão holística da Terra 2: “Gaia” de Lovelock

H

á quinze dias escrevi
sobre a ideia humboldtiana de “Naturgemälde” (Quadro Físico) como contributo precursor para
uma visão holística do nosso
planeta que se encontra subjacente ao Antropoceno enquanto
conceito geocronológico. Hoje,
abordo aqueloutro dado mais de
século e meio depois James Lovelock com a noção de “Gaia”.
Ambos, ao terem concebido a
Terra nesses termos, como um
todo, abriram caminho para que
a possamos pensar desse modo,
no seu todo.
Tudo indica que o cientista
britânico – que 101 anos de idade daqui a meses – começou a
formar essa perspetiva em meados da década de 1960, quando
se encontrava a trabalhar numa
unidade chefiada pelo astrónomo Carl Sagan no Jet Propulsion Lab da NASA, para a qual
tinha sido contratado para de-

senvolver instrumentos destinados à análise bioquímica de atmosferas extraterrestres. Nesse
período, Lovelock interessouse pela composição da atmosfera de Marte e no artigo “Uma
base física para experimentos
de deteção de vida” (1965)
apresentou um argumento que
mais tarde seria reinterpretado
como o ponto de partida para a
sua noção de “Gaia”. Aí reivindicou que necessitando boa parte das formas de vida de oxigénio para subsistirem e estando
esse gás quase ausente na atmosfera do planeta vermelho –
que é composta sobretudo por
dióxido de carbono – mas, ainda assim, se mantém perto do
equilíbrio químico, poderia inferir-se que essa notável diferença entre as atmosferas marciana e terrestre indiciava
fortemente a inexistência de vida em Marte. Noutros termos, o
que Lovelock entreviu foi que

JOÃO RIBEIRO MENDES

Professor do Departamento de Filosofia
da Universidade do Minho

Escreve quem sabe
em Marte, diferentemente da
Terra, não havia condições biogeoquímicas suficientes para a
emergência e manutenção de
formas de vida baseadas em
ADN. Em consequência, sugeriu que seria desnecessário
construir caríssimas sondas de
deteção de vida a enviar a Marte, porque bastaria fazer a partir
de telescópios terrestres a análise espectroscópica remota da
atmosfera daquele planeta. A
NASA não lhe deu ouvidos e
lançou nas décadas de 1960-70
os programas Mariner e Viking

para determinar se havia vida
em Marte, mas, sem surpresa
(para Lovelock) ela não foi encontrada nele.
A ideia de que a vida no nosso
planeta criou as condições para
a sua continuidade e que a Terra
se comporta como um superorganismo só foi explicitamente
formulada por Lovelock em
1972 numa curta nota publicada
na secção de cartas ao editor da
revista Atmospheric Environment, com o título “Gaia tal como vista através da atmosfera”.
Aí afirmou nos parágrafos iniciais: «(…) a vida num estádio
inicial da sua evolução adquiriu
a capacidade de controlar o
meio ambiente global para
atender às suas necessidades e
essa capacidade persistiu e ainda se mantém ativa. Nesta visão
(…) “A Biosfera” (…) é uma
entidade com propriedades
maiores do que a simples soma
das suas partes. Uma criatura

tão grande, mesmo que apenas
hipotética, com a poderosa capacidade de homeostatizar o
planeta o ambiente precisa de
um nome; estou em dívida para
com o Sr. William Golding por
ter sugerido o uso da personificação grega da mãe Terra,
“Gaia”».
“Gaia” começou, pois, por ser
uma hipótese – que o nosso planeta se comporta como um sistema que se autorregula, ou seja, que se mantém num estado
de equilíbrio homeostático por
intermédio de mecanismos físicos, químicos, geológicos e
biológicos em interação –, mas
que nunca chegou a teoria, porque a comunidade científica
nunca a considerou suficientemente testável ou falsificável.
Ela contribuiu, no entanto, para
que pensássemos mais fecundamente o funcionamento do nosso planeta e o modo como atuamos dentro dele.
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ID:124391032-72 -

170.000€

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

ID:124391047-31 -

790.000 €

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

ID:124391087-1 -

250.000 €

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

ID:124391077-1 -

165.000 €

C.E.:(C) Apartamento T3 em Real. Situado na zona
de Montélios, remodelado, com aquecimento central,
vidros duplos, suite, cozinha equipada (placa, forno,
exaustor). Com elevador e garagem individual.
Excelente oportunidade.
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
RESTAURANTE EM BRAGA

ADMITE

COZINHEIRA/O
E AJUDANTE
DE COZINHA

253 676 638

PROCURO
CASA
Para arrendar em
Braga e arredores.
Ligar a partir das 19 horas
Tlm. 969 763 608

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

ALUGO
QUARTO
EM S.VICTOR
A cavalheiro de
preferência trabalhador
ou reformado
Tlm. 963 896 791

PROCURAMOS

1 - DESENHADOR
MODELADOR(A) BIM
OU ARQUITETO(A)
1 - ENGENHEIRO(A)
CIVIL
Responda para
geral@projectocidade.pt

ARRENDA-SE

SINTONIZE 106.0 FM

do Minho.pt
Faça a sua assinatura
Nome
Morada

CERVÃES - VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

Correio

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

Nortinloc

www.antenaminho.pt

Investimentos & Locação, Lda.

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

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Para informações adicionais:

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

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

€€€€ 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 FOCUS HYBRID 155CV
22.990€
7 ANOS GARANTIA

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

§IPCA
Ensino Profissional
Abertas as inscrições
para Prova de Avaliação
Já estão abertas as candidaturas
para os titulares do ensino profissional poderem realizar a prova de
avaliação para concorrerem aos
cursos de licenciatura do Instituto
Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).
O prazo para a inscrição está aberto
até ao dia 10 de Julho e a prova
realiza-se no dia 19 de Julho, às 10
horas.
Os candidatos podem realizar a
prova de avaliação em qualquer
umas das instituições da Rede Norte constituída pelo IPCA, pelos politécnicos de Bragança, do Porto e de
Viana do Castelo, e pela UTAD, que
conjuntamente organizaram a prova de avaliação de conhecimentos
que dão acesso aos seus cursos de
licenciatura. Os titulares de cursos
profissionais e os estudantes que
frequentam o último ano dos cursos profissionais de nível secundário devem efcetuar a inscrição para
a realização da prova no link:
www.apnor.pt/profissionais
Toda a informação relativa a esta
prova de avaliação e ao concurso
especial pode ser consultada em
www.ipca.pt e no site www.apnor.pt, bem como no link: www.ipca.pt/sa/divisao-academica/ Os titulares de cursos de dupla
certificação do ensino secundário e
cursos artísticos especializados podem candidatar-se a licenciaturas
para os quais as instituições definam vagas para o efeito.

1 de SetembroNecrologia
2016 correiodominho.pt
/ Diversos 29

Palmela e Guimarães celebram
protocolo para dinamizar turismo
TURISMO

| Redacção/Lusa |

A dinamização turística e a valorização da atractividade dos concelhos de Palmela e Guimarães é
o principal objectivo de um protocolo assinado ontem no Castelo de Palmela pelos dois municípios ligados pela História de
Portugal.
O protocolo, renovável de dois
em dois anos, foi assinado na
Igreja de Santiago, no Castelo de
Palmela, a pretexto da ligação
dos dois municípios através da
História de Portugal, dado que
foi o primeiro rei de Portugal, D.
Afonso Henriques, nascido e
baptizado em Guimarães, a conceder, em 1170, “o foral aos
mouros forros de Palmela”.
Segundo uma nota de imprensa
da Câmara de Palmela, o acordo
de cooperação entre os dois municípios prevê a troca de conhecimento e experiências no âmbito do ambiente, turismo cultural
e patrimonial, bem como na área
da gastronomia e vinhos.
O acordo, acrescenta a Câmara
de Palmela, visa também “incentivar a cooperação entre os agentes turísticos, com vista a criar
uma rede de parceiros, e contribuir para a notoriedade das marcas de ambos os territórios, atra-

DR

Protocolo prevê o desenvolvimento de acções que fomentem a partilha de conhecimento técnico

vés da realização de acções de
‘marketing’”, bem como a realização de “acções conjuntas que
promovam os Centros Históricos de Palmela e Guimarães enquanto destinos turísticos”.
Desenvolver acções que fomentem a partilha de conhecimento técnico, nomeadamente
através da presença de Guimarães no Fórum Turismo Palmela
e outros eventos, e propor projectos conjuntos candidatáveis a

§Arcos de Valdevez
Acordo de colaboração com a IHRU

Município faz acordo de 8,4 milhões de euros
para construir 36 casas e comprar oito
O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez apontou como “prioridade” para resolver as carências do concelho a construção de 36 casas e a compra de oito ao abrigo do 1.º Direito-Programa
de Apoio ao Acesso à Habitação. “O acordo de colaboração que assinamos hoje com o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do programa 1.º Direito, o município dispõe de 8,4 milhões de euros para resolver as carências habitacionais de 187 agregados familiares, num total de 289 pessoas”, explicou à agência Lusa o autarca de Arcos de Valdevez. João Manuel Esteves, que falava à margem da assinatura do acordo de colaboração com o IHRU, adiantou
que dos 8,4 milhões de euros, “o Estado comparticipa a fundo perdido com 3,7 milhões de euros,
3,5 milhões são garantidos por empréstimo e 2,4 milhões de euros suportados pelo município”.
“Numa primeira fase, a prioridade é avançar com a construção de 36 fogos e a aquisição de oito
casas sobretudo para responder a situações de violência doméstica ou pessoas portadoras de deficiência”, sustentou o autarca social-democrata. O acordo hoje assinado, na presença da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, resulta da Estratégia Local de Habitação de Arcos
de Valdevez, aprovada este mês pela autarquia.

lll
O acordo de cooperação
entre os dois municípios
prevê a troca de conhecimento e experiências no
âmbito do ambiente,
turismo cultural e patrimonial, bem como na área da
gastronomia e vinhos.

fontes de financiamento, são outros objectivos do protocolo celebrado entre os dois municípios. A Câmara de Palmela
refere ainda que, depois de ter
celebrado um protocolo semelhante com o município de Silves (Algarve) em 2015, considerou que era o momento de firmar
também uma parceria com Guimarães, para a dinamização turística de Palmela na região norte do país.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

ALBERTO CARVALHO DA SILVA
Sua família cumpre o doloroso dever de participar a
todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente querido, Sr. ALBERTO CARVALHO DA
SILVA, de 81 anos de idade, natural de Gualtar e residente em Dume, Braga. O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara ardente na Igreja de S. Martinho de
Dume, Braga, hoje sábado a partir das 10 horas.
O seu funeral realiza-se de seguida às 11.30 horas,
com missa de corpo presente, finda a qual irá sepultar no
cemitério da mesma freguesia. Comunica-se ainda que
será celebrada missa de 7.º dia, na próxima sexta-feira,
dia 21 de Maio às 19.30 horas, na Igreja Paroquial de S. Martinho de Dume.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de saúde pública, causada pelo
Covid-19 e cumprindo as orientações civis e religiosas. A Família apela que a participação nesta
cerimónia, seja feita pelos familiares diretos.

Braga, 15 de Maio de 2021.

A Família

Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email: geral@eurofuneraria.com . www.eurofuneraria.com
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

00:00
00:31
02:30
03:22
05:38
06:31
08:00
09:57
10:57
12:59
14:15
14:56
16:57

01:11
02:17
05:41
06:32
07:00
07:58
14:01
14:53
15:00
17:01
17:58
18:26
19:19
19:53
20:04

00:20 Tempo De Amar
00:15 Amor, Amor:
A História de Mel
01:00 Regresso Ao Futuro
03:50 Televendas
06:00 Etnias
06:45 Programa infantil
12:00 Nosso Mundo
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Cinema
17:45 Cinema
20:00 Jornal da Noite
21:45 Patrões Fora

18:37
19:09
19:59
20:57
22:43

Portugueses pelo Mundo
Ladrões de Tuta e Meia
Unidos ao Clube
Televendas
Animais Incríveis
Programa infantil
Bom Dia Portugal
Animais Incríveis
Aqui Portugal
Jornal da Tarde
Hora dos Portugueses
Aqui Portugal
Euroliga de H.Patins
- FC Porto x Oliveirense
Cá por Casa com Herman José
O Preço Certo
Telejornal
Euroliga de H.Patins
Benfica x Sporting
À Boleia com o Toy

21:01
21:30
21:48
22:06

Sociedade Civil
Euronews
Lusitana Paixão
Repórter África
Euronews
Programa infantil
Encontra-me em Paris
Folha de Sala
Desporto 2
Nicolas Le Floch
Biosfera
Candice Renoir
Faça Chuva Faça Sol
Cuidado com a Língua!
Como os Gatos
Conquistaram o Mundo
O Ninho
Jornal 2
Página 2
T.H.A.M.O.S.

TVI
00:00
01:25
02:20
03:00
03:25
04:15
05:45
06:05
06:30
08:15
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
19:57
21:45
23:00

Mulheres
Chicago Fire
Chicago Fire
Doce Tentação
Fascínios
TV Shop
Os Batanetes
George, o Curioso
Desafio para Dançar
Diário da Manhã
Fim de Semana
Vida Animal
Inspetor Max
VivaVida
Jornal da Uma
Conta-me - Vítor Emanuel
Em Família
Jornal das 8
Bem Me Quer
Cabelo Pantene - O sonho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

BRAGA
NUNO BARROS T. 253 623 708
Calçada Real, 4-6

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

R. Serpa Pinto, 2

R. Cerqueira Gomes, 66

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

Praça Dona Maria II, 1096

R. da Corredoura, 50

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

Av. de Londres, 284

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833
Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821
Quinta Andorinhas Loja 9/10

1
7

3

6
6
1
6

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

3

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

1

7
9

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

Sudoku

8

4

3

1

4

3

2

2

8

4

9

6

9

R. do Aveiro, 203-205

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

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

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas. 7
- paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.
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RAPAZ
37 ANOS. HOTÉIS, MOTÉIS
ACTIVO/PASSIVO
Para momentos de puro
prazer. O melhor 69
de Braga. 24 horas.

913 602 850
MORENA

29 anos, cabritinha completa + grelo grande
para um bom minete.

920 073 699
922 236 350

LOURA ELEGANTE
Oral bem picante, garganta
profunda, completa com anal.
Sou meiguinha, safada,
Adoro todo bem enfiadinho,
com massagens sem pressa.
Prazer garantido.

933 129 799

Publicidade 31

MENINA SÓ

Atracção
Fatal

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

Loiraça 24 anos,
alta, magra e
peitos grandes.
Elegante

925 751 527

964 131 762

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

1 VEZ EM BRAGA

Oral Profundo, lindo peito.
Um furacão na cama, grelinho
doce, adora língua.
69 molhadinho, meiguinha.
Atrás adoro. Toda boa,
completa. Sem pressa.

Loira gostosa sensual. Peito e
bumbum xxl. Estilo mulherão
Adoro brincadeiras picantes.
Vou te levar ao delírio prazer
24h. massagen desloc.
em Braga.

938 241 212

NOVIDADE

912 721 796

JOGOS
Segunda 10/05/21

Sorteio 19/2021

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

Terça 11/05/21

Sorteio 38/2021

14 25 34 43 46
*5 *6
Quarta 12/05/21

Insólitos

Alerta para cadáver à porta
de casa era na verdade....
um boneco de Halloween

A polícia invadiu a casa de uma família
depois de ter detectado um alegado cadáver
à porta de casa em Bedfordshire, em
Inglaterra. O alegado corpo, embrulhado em
sacos do lixo, não passava, na verdade, de
um boneco de Halloween deixado no jardim
da casa, após uma festa já no ano passado.
Cara Louise, de 28 anos, ter-se-á esquecido

de remover o adereço, provocando um malentendido. De acordo com o ‘Daily Mail’, as
autoridades acabaram por invadir a casa da
mulher após denúncias sobre um alegado
assassinato. A mãe de dois filhos chegou a
casa e deparou-se com dois carros da polícia.
Após uma explicação sobre o sucedido, os
agentes acabaram por ver o lado divertido
"Tenho um conselho para todos os pais que
dão tudo no Halloween como eu - deitem
fora os adereços ou guardem-nos em
segurança", brincou com a cabeleireira.

Sorteio 38/2021

1 13 35 39 43
+3
Quinta 13/05/21

Sorteio 19/2021

Nadine
KERASTAS
“A enviar muito amor
para todos os meus
fãs.” A Musa
do Instagram,
Nadine Kerastas,
termina a semana
com uma bela
dedicatória
acompanhada
de uma também
bela imagem.

47 980
2.º Prémio 64 949
3.º Prémio 08 108
4.º Prémio 56 806
Terminação 0
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

Sexta 14/05/21

Sorteio 39/2021

6 16 18 29 38
*6 *11

Sorteio 20/2021

PSP 37980
Sábado 08/04/21

Sorteio 37/2021

4 18 23 29 41
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Terá coragem para mudar a sua
vida amorosa. Caminhe ao encontro
do que mais deseja.
Saúde: Para ter um hálito sempre
fresco tome água com gel de aloé
vera.
Dinheiro: Coragem, não desanime!
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 23,
45
Touro
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Entregue-se ao amor!
Saúde: A este nível procure manter-se
tranquilo.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte: 16, 18, 19, 21, 36,
48
Gémeos
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Hoje a sua cara-metade pode
dar-lhe uma grande alegria. Desfrute
do amor. Seja otimista.
Saúde: Se andar com dores de costas
tome um banho quente para
descontrair.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra!
Números da Sorte: 2, 8, 9, 12, 15, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Terá força para dar a volta a
uma desavença com o seu par.
Saúde: Se anda com insónias tome
um chá de valeriana 30 minutos antes
de se deitar.
Dinheiro: Podem fazer-lhe um
comentário pouco simpático. Terá
força para enfrentá-lo.
Números da Sorte: 1, 10, 14, 23, 29,
45
Leão
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Não queira ter sempre razão.
No equilíbrio está a virtude.
Saúde: Se quer perder uns quilinhos
coma mais sopas e saladas.
Dinheiro: Mantenha o bom senso na
gestão da sua vida material, não
arrisque demasiado.
Números da Sorte: 9, 15, 18, 26, 39,
47
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Pode ter uma surpresa
inesperada.
Saúde: Diminua o consumo de sal.
Tempere com alho, cebola e orégãos.
Dinheiro: Hoje estará cheia de energia.
As tarefas sairão favorecidas.
Números da Sorte: 12, 15, 24, 34, 39,
41

Balança
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Revele os seus sentimentos à
pessoa amada. Procure a união.
Saúde: Se anda com muita vontade de
comer doces, prefira gelatina. É uma
ótima sobremesa e fortalece os ossos.
Dinheiro: Aguarde por melhores dias.
Números da Sorte: 17, 19, 28, 34, 39,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Aproveite os momentos em
família. Ficará mais animada.
Saúde: Para combater a prisão de
ventre pode pôr duas ameixas pretas
de molho num copo de água, e depois
tomar tudo.
Dinheiro: Terá maturidade para
delinear novos projetos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 38, 39,
41
Sagitário
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: Seja um verdadeiro amigo para
o seu par.
Saúde: Trabalhe o lado espiritual. Vai
tornar a sua vida mais rica e
satisfatória.
Dinheiro: Em breve, a sua dedicação
vai dar frutos.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 36, 39,
40
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Provável discussão com o seu
companheiro. Mantenha a calma.
Saúde: Abra as janelas todas logo pela
manhã, afaste as depressões.
Dinheiro: Aproveite ideias que lhe
tragam bons resultados.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 29,
34
Aquário
Carta do Dia: O Eremita, que significa
Solidão.
Amor: Dê uma oportunidade à paixão.
Saúde: Ouça música, dance,
descontraia mais!
Dinheiro: Concentre-se nas suas
metas pois tem boas hipóteses de
conseguir resolver os problemas.
Números da Sorte: 13, 15, 17, 25, 45,
48
Peixes
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Organize um convívio online
com os seus familiares.
Saúde: Se anda mais ansioso corte no
café. Tome antes um chá de cidreira.
Dinheiro: A realização de um sonho é
possível, mantenha a esperança!
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 45,
49

Publicidade
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Famalicão

Detenção por furto
em interior de veículo
A PSP deteve esta quinta-feira, na
Rua S. João, em Vila Nova de Famalicão, um cidadão de 26 anos que foi
surpreendido no interior de um veículo a furtar objectos. Aquando a
detenção, o suspeito tinha em sua
posse outros bens que havia furtado
de um outro veículo, tendo-lhes sido apreendidos e entregues aos
proprietários.
O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

BALANÇA
EQUA 7000
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4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905
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Um milhão e meio
em tecnologia LED

Arrancam na próxima segunda-feira
os trabalhos de substituição das
luminárias do concelho de Paredes
de Coura. Ao todos são mais de 6
mil luminárias de iluminação
pública existentes por todo o
território courense, que a partir de
agora serão dotadas de tecnologia
LED de última geração num esforço
financeiro significativo na ordem
dos 1,5 milhões de euros.
Os veículos e os colaboradores que
executarão os trabalhos estarão devidamente identificados com o nome da empresa (Painhas S.A.) e os
trabalhos decorrerão durante o
período diurno.

Vizela

Alterações ao trânsito
no centro durante
o dia de hoje

Vizela recebe hoje o programa da
RTP, Aqui Portugal, em directo a
partir da renovada Praça da República. Nesse seguimento, a autarquia a informa as seguintes alterações de trânsito: da meia-noite às
18 horas de hoje está encerrada ao
ao trânsito a Praça da República,
Rua Manuel Faria e Rua Dr. Alfredo
Pinto e respectivos acessos; até às
18 horas está também encerrada ao
trânsito e proibida de estacionamento a Rua Dr. Alfredo Pinto.
Também até às 18 horas decorrerá
uma alteração do trânsito na Rua
Fonseca e Castro, que passa a sentido descendente em direcção à Rua
Joaquim Pinto e Rua Ferreira Caldas.
A Câmara informa que o programa
decorrerá sob fortes restrições e
enormes medidas de segurança.,

Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

OMS

Vila Verde

Máscara: dispensa depende da cobertura
de vacina e da transmissão do vírus

Alunos da EPATV mostram talento
final do ‘Jovem Talento de Gastronomia’

Paredes de Coura

SÁBADO, 15 MAIO 2021

DR

Francisco Lopes foi um dos alunos da EPATV em prova

Dois alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) participaram na final do concurso ‘Jovem Talento de Gastronomia’ que reuniu em Esposende 26 estudantes e jovens profissionais de todo o país.
Rafaela Rodrigues, do 2.° ano do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria teve oportunidade para demonstrar a sua capacidade, a sua coragem perante novos desafios nestes tempos difíceis e as suas aprendizagens. Neste concurso apresentou um Carré de Norrego em crosta de
pistachio e ervas aromáticas, creme de batata doce e legumes grelhados.
Por sua vez, no segundo dia, Francisco Lopes, do 3.° ano do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, apresentou um pão de ló húmido crocante com cremoso de tangerina, crumble de canela e gelado de baunilha.
Rodolfo Meléndrez Rodriguez, coordenador do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria na
EPATV, acompanhou os seus alunos, durante os três dias e destacou o empenho e as capacidades demostradas pelo Francisco Lopes e pela Rafaela Rodrigues. “O desafio foi grande; os
nervos, o stress e a pressão foram ainda maiores, mas saíram-se muito bem tendo em conta
que se tratava do seu primeiro concurso, e não foi qualquer um... Só estamos a falar do Jovem Talento da Gastronomia. Concurso nacional de grande repercussão. Parabéns para a
Rafaela e Francisco por mais este desafio de aprendizagem e de superação para eles”, comentou o Chefe Rodolfo Meléndrez.

Hoje

CIM do Cávado promove consulta pública
da Estratégia de Desenvolvimento

A dispensa do uso de máscara só deve ser equacionada quando se
verificar uma boa cobertura de vacinação contra a Covid-19 e uma
reduzida transmissão do vírus SARS-CoV-2, alertou ontem a Organização Mundial de Saúde (OMS).
“Os países deverão levar em consideração a cobertura de vacinas e a
taxa de incidência local (do vírus que provoca a Covid-19) antes de
de- cidirem retirar estas medidas”, afirmou Michael Ryan, director
do programa de emergências da OMS, em conferência de imprensa.
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) reviram as suas orientações para pessoas totalmente vacinadas, permitindo que
estas deixem de usar máscaras ao ar livre em multidões e na maioria dos ambientes fechados. Contudo, é ainda exigido o uso de
máscaras em ambientes fechados lotados, como autocarros, aviões,
hospitais ou prisões. “Ainda não estamos fora de perigo. Ainda
existem muitas incertezas devido às variantes e temos de fazer todo
o possível para evitar mais infecções e salvar vidas”, alertou a epidemiologista, Maria Van Kerkhove, res-ponsável técnica da resposta
da OMS à Covid-19.

Serviço Nacional de Saúde

Tratamentos termais vão continuar
com comparticipação de 35%

Os tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde primários
do Serviço Nacional de Saúde vão manter em 2021 a comparticipação de 35%, com um limite de 95 euros por conjunto de tratamentos, segundo uma portaria do Governo ontem publicada.
De acordo com a portaria, que veio alterar uma de 2018 que estabelecia o regime de comparticipação e a implementação de um projecto-piloto para a “cuidada avaliação dos benefícios efectivamente
alcançados”, e cuja avaliação ocorreria no primeiro trimestre de 2020, “os resultados do projecto-piloto, objecto da presente portaria,
são avaliados no terceiro trimestre de 2022”.
A alteração do diploma sustenta que “o actual contexto de emergência sanitária provocada pela pandemia da doença Covid-19 e a
necessidade de aprofundar a avaliação técnica e científica dos tratamentos termais justificam o desenvolvimento de um projectopiloto”.
Publicidade

A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) lança hoje para consulta pública, o
documento estratégico ‘Cávado 2030’ que reúne as principais linhas estratégicas de
actuação da região para o próximo período de programação dos fundos estruturais da
União Europeia. Esta iniciativa insere-se na agenda de trabalhos da CIM Cávado relativa ao
processo de preparação da Estratégia ‘Cávado 2030’, que visa a construção do Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial, no contexto da preparação do próximo período de
programação dos fundos estruturais (2021/2027) e da sua incidência no desenvolvimento
do território da NUT III Cávado, em articulação com o documento estratégico Norte 2030
aprovado pelo Conselho Regional do Norte no final do ano 2020.

Mais três euros do que em 2020

Bombeiros Voluntários vão receber 57€/dia

Os bombeiros voluntários que integram o dispositivo de combate a incêndios vão receber
este ano 57 euros por dia, mais três euros do que em 2020, revela a directiva financeira ontem divulgada. Além do aumento do valor diário que cada bombeiro voluntário vai receber,
de 54 para 57 euros, este ano vão também ser aumentados os montantes a comparticipar
com a alimentação do pessoal dos corpos de bombeiros, refere a directiva financeira, a que
a agência Lusa teve acesso. Segundo o documento, as corporações de bombeiros vão receber 8,75 euros por cada almoço ou jantar, mais 50 cêntimos do que em 2020.
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