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Manual de Apoios é ferramenta
de trabalho para autarcas

Este “inventário de todas as
respostas e iniciativas” tem, ainda nas palavras de Ricardo Rio,
“um carácter estruturado”, apelando aos autarcas presentes que
partilhem com o município as
iniciativas que existem localmente. “Queremos que este documento esteja a ser continuamente actualizado e sabendo que
as juntas de freguesia também
têm várias acções, sobretudo ao
nível social, aproveito para vos
pedir que partilhem”, justificou.

INVENTÁRIO de todas as respostas e iniciativas municipais foi ontem entregue aos presidentes de
junta do concelho. Ferramenta de trabalho será “continuamente actualizada”.
MANUAL DE APOIOS MUNICIPAIS
| Patrícia Sousa |

O Manual de Apoios Municipais
é a nova “ferramenta de suporte
informativo” dirigida às juntas
de freguesias e aos munícipes.
Tratando-se “obrigatoriamente”
de um “manual de propaganda”,
este documento, que também estará disponível em formato digital, é para o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo
Rio, “um meio facilitador de comunicação com todos os munícipes que queiram recorrer aos
apoios que são disponibilizados”
pela autarquia.
Ricardo Rio, que apresentou
ontem o documento aos presidentes de junta e uniões de freguesia, começou por elencar alguns dos projectos e iniciativas
que o município e as empresas
municipais têm no terreno, que
vão de áreas diversas como a
Coesão Social e Solidariedade,
passando pela Cidadania e Participação, Desporto, Educação,

lll
“Para estas iniciativas
e respostas são alocados,
anualmente, cinco milhões
de euros do orçamento
municipal, por isso,
queremos que cheguem
a quem precisa deles.”
Ricardo Rio
Presidente CM Braga
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Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, apresentou ontem Manual de Apoios Municipais

Urbanismo e Apoio ao Cidadão.
O manual apresenta cada um
dos programas, definindo ainda
o respectivo público-alvo os
contactos e até as formulários

e/ou procedimento para acesso
aos programas/serviços.
“A Câmara Municipal de Braga tem diversas respostas que
tem vindo a criar para responder

às várias franjas da população,
mantendo sempre uma postura
pró-activa, identificando as lacunas e procurando as respostas”, explicou.

No final, Diogo Dias, da Make
Braga CLDS 4G, desafiou os autarcas a dinamizar as 10 comissões sociais de freguesias do
concelho para se tornarem num
“organismo âncora na vertente
social”, assegurando que, neste
momento, “há mais recursos humanos e financeiros” para o trabalho a ser desenvolvido. O objectivo é fazer o diagnóstico e
criar um plano de acção para depois avançar com o programa de
facilitadores comunitários.

Iniciativa partiu da empresa bracarense Volt-e

Mais novos vão ao volante de um carro eléctrico para a cirurgia ou exame
HOSPITAL DE BRAGA
| Redacção |

As crianças internadas no Hospital de Braga podem viajar para
as cirurgias do Bloco Operatório
ou exames de diagnóstico, ao
volante de dois divertidos carros
eléctricos miniatura.
A iniciativa partiu da Volt-e,
empresa de Braga especializada
em carregadores de veículos
eléctricos, e tem como principal
objectivo minimizar a ansiedade
das crianças internadas, desconstruindo o habitual receio no
trajecto para uma cirurgia, ou
exame, numa aventura em quatro rodas, com muitos sorrisos
na viagem. “A cirurgia pode ser
um momento extremamente an-

gustiante para a maioria das pessoas, quanto mais para uma
criança. É para nós uma honra
contribuir para que a experiência
dos mais novos seja o mais agradável possível, desafiando o
imaginário de 1001 formas.”, revela Dina Araújo, directora financeira e comercial da Volt-e.
Para João Porfírio Oliveira,
presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga “estas acções e parcerias ajudam a humanizar o hospital e, no
caso específico das crianças, a
mitigar os medos que se vão desenvolvendo,” e acrescenta
“com estas acções estamos a
possibilitar que as crianças
olhem o hospital também como
um local de brincadeira.”

Os dois carros eléctricos encontram-se certificados com todas as normas de segurança e
adaptam-se às mais diversas situações, podendo ser controlados remotamente por um adulto,
de forma a garantir que não haja
embates, ou solavancos, sendo
facilmente transferidos.
Celeste Machado, enfermeirachefe do bloco operatório, garante que “qualquer hospitalização é uma fonte de ansiedade
para a criança e para os pais,
mas existem determinadas técnicas e acções que ajudam a minimizar esse stress, nomeadamente na sala de espera do bloco e
por isso estes dois carros eléctricos serão certamente muito
úteis”.

DR

Mais novos vão ao volante de carro eléctrico em miniatura para cirurgias ou exames
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§notas
Cabreiros/Sequeira

Extensão de Saúde
com medidas para
melhorar acessos
O presidente da Câmara de
Braga garantiu ontem que vão
ser implementadas medidas
que permitam mitigar os problemas identificados pela Divisão de Mobilidade da autarquia no âmbito da construção
das novas instalações para a
extensão de saúde que serve a
população de Cabreiros e de
Sequeira.
O edil reconheceu que a nova extensão de saúde, uma
obra da ARS-Norte, não goza
das condições ideais a nível de
acessibilidades, mas considera
que é necessário privilegiar “a
concretização deste projecto”
sob pena de se ter de esperar
mais anos por uma solução
que responda à ambição, que é
antiga, daquelas populações.
O Departamento de Mobilidade da autarquia tinha dado
parecer negativo à obra, devido à escassez de lugares de estacionamento e, sobretudo, a
problemas de acessibilidade,
relacionados com a ligação
pedonal às paragens de autocarros. A autarquia apresentou, então, algumas propostas
para mitigar o problema, sugestões que foram acolhidas
pela ARS-Norte, pelo que o
município deu agora luz verde
à operação urbanística.
O PS votou a favor, tendo o
vereador Artur Feio solicitado
a garantia do edil de que vão
ser implementadas as medidas
que mitigam os problemas a
nível de acessibilidades à extensão de saúde.
Já a CDU, por Bárbara Barros, realçou que apesar das
condicionantes, esta é uma
obra que a população aguarda
desde 2009.

Centro cultural colmata
carência de espaços
para criação artística

Esplanadas
Isenção de taxas
e licenças prolongada
até ao final do ano

FOI APROVADO por unanimidade o projecto de execução para a 1. ª fase da
reabilitação da antiga escola Francisco Sanches que será um centro cultural.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A conversão da antiga escola Dr.
Francisco Sanches em Centro
Cultural vai permitir dar resposta a uma das “maiores carências” identificadas pelos agentes
culturais do concelho e que se
prende com a falta de espaços
multifacetados para criação artística e para a realização de residências artísticas.
Segundo a vereadora da Cultura, a carência foi identificada pelos agentes culturais auscultados
no âmbito da elaboração da Estratégia Cultural Braga 2030.
Lídia Dias realçou que o Centro Cultural Francisco Sanches
será “um espaço multifacetado
que permitirá trabalhar a dança,
a música, o teatro, as artes performativas, o novo circo e as residências artísticas”.
A responsável avançou ainda
que a instalação de residências
artísticas e outros projectos de
criação artística e cultural não se
vai esgotar na criação deste Centro Cultural, pois vão ser criados
outros equipamento culturais fora da área urbana, nomeadamente em Oliveira S. Pedro Aveleda.
A vereadora falava na reunião
de câmara, no âmbito da discussão da proposta sobre a aprovação do projecto de execução pa-
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Lídia Dias realçou a importância deste novo centro cultural no âmbito da Estratégia 2030

ra a primeria fase de reabilitação
do edifício da antiga escola.
A proposta foi aprovada por
unanimidade, estando reunidas
as condições para que seja lançado o respectivo concurso público. A intervenção representará um investimento na ordem
dos 1.746.871 euros (mais IVA).
Esta primeira fase da empreitada contempla a requalificação
total do piso zero para aí instalar
todo o Arquivo Municipal, incluindo o arquivo histórico. O
projecto contempla igualmente a
preparação das infra-estruturas
para a implementação da segunda fase da reabilitação da antiga
escola.
O investimento global da recu-

peração deverá ascender aos cinco milhões de euros, o que diz
bem da dimensão do projecto.
A vereadora da CDU, Bárbara
de Barros, saudou a criação do
centro cultural na antiga escola,
considerando que será “um primeiro passo” para criar um equipamento “que será uma mais valia muito grande para o concelho”. Sugeriu ainda que “seria
interessante envolver o Conselho Municipal de Cultura neste
projecto.
Na mesma linha, o PS, pela
voz de Artur Feio, saudou a criação do centro cultural, alertando
que as entidades culturais devem
ser incluídas no processo de implementação do equipamento.

Na zona dos galos

Ponte interdita a automóveis
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Após a denúncia de um cidadão,
engenheiro civil, sobre o estado
de degradação em que se encontra a ponte sobre o rio Este, na
zona dos Galos, a Câmara de
Braga vai interditar a travessia
ao tráfego automóvel, passando

a mesma a ser exclusiva para
peões e bicicletas.
“Já foi dada indicação para inibição da circulação automóvel
naquela ponte”, referiu Rio,
realçando, que o trânsito automóvel não é ajustado aquela tipologia de construção. Foi ainda
realçado que não existe risco de
colapso da referida ponte.
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Tema foi levado a reunião de câmara pelo PS, após a denúncia de um cidadão

Foi aprovada por unanimidade,
na reunião de Câmara de ontem,
a proposta que prolonga até ao
final de 2021 a isenção de taxas e
licenças municipais para a extensão de esplanadas abertas em
espaço público. A medida visa
ajudar a compensar os sectores
da restauração e do comércio pela perda de capacidade de lotação no interior dos estabelecimentos, devido às medidas para
combater a pandemia.
No debate sobre este ponto, o vereador João Rodrigues garantiu
que todos os espaços estão a ser
tratados com igualdade, notando
que pela sua localização uns podem beneficiar de mais área de
esplanada do que outros.
Explicou ainda que as esplanadas
podem estender-se por lugares
de estacionamento, desde que
retiradas quando o espaço está
encerrado.

Não há verbas para 2021
EB1 da estação
com obras em 2022
A vereadora da CDU alertou ontem para a necessidade de uma
intervenção que resolva alguns
problemas identificados na Escola EB1 da Estação, em Tadim, nomeadamente a colocação de um
coberto no recreio e a reposição
do parque infantil. Bárbara Barros referiu que já existe um projecto que responde aos problemas identificados, faltando a sua
concretização.
Em resposta, Ricardo Rio referiu
que o projecto foi elaborado pela
Câmara, mas só avança em 2022.
“Não há recursos inesgotáveis”,
justificou o autarca.

A 30 de Maio
Reuniões voltam
a ser presenciais
A Câmara de Braga retoma, a 30
de Maio, as reuniões presenciais,
depois de nos últimos meses as
mesmas terem decorrido através
de videoconferência devido à
pandemia. A questão foi levantada ontem pelo vereador Artur
Feio, do PS, que já noutras reuniões tinha feito o mesmo apelo
com o argumento de as reunião
presenciais são mais benéficas
para o debate político. As reuniões vão realizar-se no gnration.
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Joana Marques Vidal é a nova presidente
do Conselho Geral da Universidade do Minho
ANTIGA Procuradora-Geral da República, um dos convidados externos para o órgão colegial, foi eleita presidente para o próximo
quadriénio. Ciente dos desafios que os novos tempos exigem, Joana Marques Vidal prometeu “entrega e rigor”.
lll
“Tive a noção de que seria
membro externo de um
órgão colectivo que tem a
sua legitimidade não só na
academia, mas também de
representação da comunidade em que se insere.”

UMINHO
| Paula Maia |

A ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, é
a nova presidente do Conselho
Geral da UMinho, órgão colegial máximo de governo e decisão estratégia da universidade.
Além dos 12 representantes
dos professores e investigadores
já eleitos, um representante do
pessoal técnico, administrativo e
de gestão, este órgão é ainda
composto por seis elementos externos, entre os quais foi eleito o
presidente e vice-presidente.
Além de Joana Marques Vidal,
entre os elementos externos estão os nomes de Ángel Carracedo Álvarez, António Carlos Rodrigues, Joaquim Castro de
Freitas e Marta Mestre.
Na sessão de apresentação pública dos 23 novos membros para o próximo quadriénio, Joana
Marques Vidal agradeceu a confiança depositada, admitindo a
hesitação aquando o convite para integrar o órgão. “Seria uma
inconsciência não ter hesitado.
Hesitei pela importância das
funções deste órgão, pelo âmbito
alargado das suas competências,
pela noção da responsabilidade”, confessou a magistrada, que
foi apontada para o lugar de presidente numa reunião que antecedeu a sessão de apresentação
pública daquele órgão.
Joana Marques Vidal confessou que o momento de hesitação
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Joana Marques Vidal preside agora ao Conselho Geral da UMinho

“durou talvez 12 horas” porque
“tive a noção de que seria membro externo de um órgão colectivo que tem a sua legitimidade
não só na academia, mas também de representação da comunidade em que se insere”, numa
certeza de partilha de responsabilidades.
“Serei mais uma entre aquilo
que será a responsabilidade de
um conselho que tem uma comissão tão plural e diversificada”, justifica a ex-procuradora,
acrescentando ainda que a noção
da importância das universidades no desenvolvimento dos

países e criação de conhecimento, a imagem que tem sobre a
UMinho e a forma como sempre foi tratada nas várias visitas
que fez à academia minhota foram outros dos argumentos que
a ajudaram a ultrapassar a hesitação inicial. “Contem com o
meu empenho e rigor” referiu a
nova presidente na sessão de
apresentação.
Antes, Joana Marques Vidal
ouviu os discursos do presidente
cessante, Valente de Oliveira, e
do reitor da UMinho, Rui Vieira
de Castro, que apontaram os desafios que a academia minhota

tem pela frente.
Depois de agradecer o apoio
que recebeu de toda a comunidade durante o seu mandato, Valente de Oliveira sublinhou que
os tempos que vivemos “não são
fáceis”, com desafios que impõem “uma necessidade enorme
de entrosamento entre os geradores de conhecimento e aqueles
que o vão operacionalizar”.
“Impõe-se urgentemente complexificarmos aquilo que produzirmos no mercado. Se não tornarmos mais complexo,com
mais valor acrescentando e, portanto, pago a melhor preço tudo

aquilo que fizermos, não conseguiremos responder ao desafio”,
diz o ex-presidente do Conselho
Geral, referindo que este pressuposto implica uma ligação mais
forte entre o tecido produtivo e
as fontes do conhecimento.
Já o reitor Rui Vieira de Castro
diz que os principais desafios
que se colocam hoje à UMinho,
começam desde logo, pelo plano
financeiro, nomeadamente o
subfinanciamento que afecta toso o ensino superior, mas que,
por condições que se prendem
com o seu crescimento, “impactam particularmente a UMinho”,
recordando que o financimento
do Orçamento de Estado apenas
cobre 70% dos encargos com os
recursos humanos da academia
minhota.
A consolidação do corpo de investigadores, a renovação do
corpo docente, o reforço de
apoio aos estudantes e a modernização administrativa dos serviços da universidade são outros
dos desafios apontados pelo reitor.
Publicidade
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Centurium - XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro

Braga acolhe primeira eliminatória
com mais de 1500 participantes
XII TORNEIO DE JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO - Centurium volta a realizar-se em formato online. Com mais de cinco mil
participantes envolvidos, o torneio contará com as fases de apuramento por municípios e a final realiza-se entre 7 e 10 de Julho.
CENTURIUM

+ torneio

| Patrícia Sousa |

Dos cerca de três mil alunos envolvidos, chegaram à primeira
eliminatória do XII Torneio de
Jogos Romanos de Tabuleiro Centurium, que começa hoje e
se prolonga até o próximo sábado, mais de 1500 alunos. Com a
presença de alunos e professores
de 23 escolas de sete agrupamentos do concelho, o mentor
do Centurium “nunca” pensou
que o torneio, inserido na Braga
Romana, tivesse tanta longevidade e o programa educativo
fosse tão longe. “É uma enorme
alegria abraçar todos estes desafios. Sinto tudo isto como uma
missão e com uma responsabilidade muito grande de fazer a
gestão de todo o projecto”, confidenciou Paulo Morais, admitindo que depois de replicar o
programa educativo no território
nacional e internacional, agora a
preocupação “é manter a qualidade do produto pedagógico que
é gerado”.
A final do XII Torneio de Jogos
Romanos de Tabuleiro - Centurium realiza-se de 7 a 9 de Julho
para as escolas e no dia 10 de Julho para as famílias (ver caixa ao
lado). Com o replicar do “bom
exemplo” de Braga, este ano o
torneio chega também a Gondomar, a Vila Real e ao Porto. “O
torneio volta a realizar-se em
formato on-line e como são mais
de cinco mil participantes tivemos que programar uma fase de
apuramento por municípios para
depois se fazer a fase final”, justificou Paulo Morais, destacando
ainda os torneios entre famílias e
entre instituições de apoio à deficiência.
“De ano para ano começamos a
dar resposta à motivação das
crianças e dos professores, sendo solução para o sucesso educativo. Se algum dia pensei chegar aqui? Nunca pensei ter uma
longevidade tão grande e também nunca me passou pela cabeça ter a quantidade de professores que validam o Centurium

A final do Centurium XII Torneio de Jogos
Romanos de Tabuleiro
realiza-se de 7 a 9
de Julho para as escolas
e a 10 de Julho
para as famílias.
Entretanto, realizam-se
as fases de apuramento:
Braga
De hoje a 21 de Maio torneio entre escolas;
22 de Maio - torneio
famílias.

DR

Mentor do Centurium, Paulo Morais nunca pensou chegar ao XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro

§parceiros
Município de Braga suporta toda a acção

Instituto das Comunidades Educativas
proporcionou “ponto de viragem”
O programa educativo Centurium conta com inúmeros parceiros ao longo
deste percurso. O mentor Centurium aproveitou a oportunidade para
agradecer todo o apoio e colaboração do Município de Braga, que suporta toda a acção do programa educativo, e do Instituto das Comunidades
Educativas, que proporcionou o “ponto de viragem” de todo este processo.
“O Instituto das Comunidades Educativas acreditou na nossa capacidade
de envolver as crianças em exclusão social, dando o passo em frente para
assegurar o destacamento e mobilidade estatutária, que permitiu gerar
uma maior disponibilidade para a gestão do projecto”, agradeceu Paulo
Morais, assumindo a “responsabilidade máxima” com os parceiros.
Com todo este apoio foi possível “reforçar” uma das características do
Centurium: “trabalhar com as comunidades em exclusão social, que dentro do contexto escolar revelam-se em perfis de absentismo e abandono
escolar”.
como instrumento eficaz na promoção do sucesso educativo”,
confessou Paulo Morais, sublinhando o facto de toda a estrutura estar “muito motivada” com
os efeitos que o programa educativo tem nas crianças. “O mérito do trabalho está nos professores que abraçam esta dinâmica

e distribuem o método pelos
mais novos e depois somos inspirados pela forma como criam,
recriam, transportam, geram
apego e vestem a camisola”,
aplaudiu.
A vantagem do torneio se realizar, tal como já aconteceu o ano
passado, em formato on-line traz

vantagens. “Desta forma podemos dispersar estes números por
mais dias e é possível fazer uma
boa gestão”, assegurou o também professor de Matemática.
Hoje, o dia é dedicado à inclusão. Depois da sessão de abertura, são as instituições de apoio à
deficiência que jogam da parte
da manhã, estando a tarde dedicada aos alunos de necessidades
especiais. Amanhã é dia do jogo
Seega para todos os ciclos e professores, na quinta-feira joga-se
o soldado para todos os escalões
e na sexta-feira o torneio é dedicado ao jogo do Moinho. O sábado, último dia da eliminatória
de Braga, é direccionado para o
torneio das famílias, estando inscritas cerca de 20.
A arbitragem conta com o
“grande apoio” de alunos e professores da Escola Profissional
de Braga, dando “continuidade à
história do Centurium”, bem como da equipa do Centurium Elite, que se voluntariou mais uma
vez para apoiar.
O torneio é transmitido na página do Facebook e no canal do
Youtube do Centurium.

Porto
26 a 28 e Maio - torneio
entre escolas;
29 de Maio - torneio
Famílias.
Gondomar
2 a 4 de Junho Torneio entre escolas;
5 de Junho - Torneio
Famílias.
Vila Real
9 a 11 de Junho - Torneio
entre escolas;
12 de Junho - Torneio
Famílias.
lll
“Juntar num só torneio
todas as escolas ia ser muito
difícil, mesmo sendo
presencial seriam
já números muito grandes.
Por isso, faz sentido existir
um momento intermédio
com os apuramentos inter
escolas de cada município.”
Paulo Morais
Mentor Centurium
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‘Braga Romana à Mesa’ de 19 restaurantes
ASSOCIAÇÃO Comercial de Braga dinamiza, a partir de amanhã e até domingo, a 4.ª edição do Roteiro Braga Romana à Mesa,
que conta com a adesão de 19 espaços de restauração da cidade.
BRAGA ROMANA
| Marlene Cerqueira |

É já amanhã que arranca mais
um Roteiro Braga Romana à
Mesa 2021, uma iniciativa da
Associação Comercial de Braga
(ACB) que desta forma se volta
a associar a um dos principais
eventos da cidade, a recriação
histórica Braga Romana.
Assim, a partir de amanhã e até
domingo, a ACB propõe um roteiro por 19 restaurantes de Bra-

ga. Nestes espaços, vai ser possível saborear os seus menus romanos compostos por entrada
(gustatio), prato principal (primae-mensae), sobremesa (secunda-mensae) e bebida (potio).
O valor dos menus varia entre
os 6,50 euros e os 25 euros.
De realçar que na confecção de
todos os pratos apenas são usados alimentos que existiam em
tempos de ‘Bracara Augusta’.
Os menus além de poderem ser
consumidos nos espaços, podem

também ser levantados em takeaway.
Em comunicado, a ACB explica que esta iniciativa já vai na
sua 4.ª edição e pretende “um
envolvimento mais activo do
sector da restauração num evento que ultrapassa as dimensões
cultural e social assumindo uma
importância turística e económica”.
Os menus estarão disponíveis
para consulta no portal da gastronomia de Braga www.taste-

DR

Menus custam entre 6,50 e 25 euros

braga.com. Os 19 restaurantes
aderentes na edição deste ano
são: Alfacinha, aTípica, Bar do
Lago, Chefão - Bistrô & Steak
House, BLB - Bifanaria, CaféConcerto RUM by Mavy, Café
Vianna, Donna Sé, Meliá Braga
Hotel & Spa, Méze, Pastelaria
Bom Jesus, O Arco, Porta Nova
Collection House, Pretzel Bakery, Restaurante Panorâmico Braga, Semente Braga, Shanti - Vegetariano - Braga, Tasquinha do
Conselheiro e Time To.
Publicidade

§autárquicas
Associação apresenta reivindicações

Hugo Pires reuniu com URMinho

O cabeça-de-lista do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Braga,
Hugo Pires, reuniu ontem com a União de Restaurantes do Minho (URMinho), no âmbito da sua pré-campanha eleitoral.
Em comunicado, o PS dá nota de que Hugo Pires recebeu da URMinho
“um conjunto de propostas em que reivindica o apoio do Município de
Braga, designadamente para ajudar a enfrentar as consequências económicas resultantes da pandemia”. O documento, entregue por Tiago Carvalho, propõe, entre outros, a criação de um “gabinete de monitorização e
apoio entre a Câmara e a URMinho na defesa da restauração, privilegiando também a cooperação com as juntas de freguesia, pela sua proximidade com muitos negócios e as suas reais necessidades”, em que a InvestBraga seja “o veículo para articular todas estas valências”.
A associação pede ainda “que seja criado urgentemente um grupo de trabalho para acompanhar o processo de instalação de esplanadas novas ou
cobertura das existentes; abordar os limites de circulação automóvel em
alguns períodos do dia; definir limites de velocidade em algumas ruas da
cidade; e devolver ruas e praças às pessoas”, relata o PS.

Candidato em visitas pela freguesia

José Macedo ouve vicentinos
A equipa da candidatura José Macedo- 2021 à Junta de São Vicente realizou, no sábado, uma visita às Ruas Américo Rodrigues Barbosa, Rua da
Infantaria 8 e Rua da Boavista em São Vicente. Este périplo faz parte de
um leque de visitas agendadas para auscultar os vicentinos.
Destacaram-se as queixas relativas ao aumento do trânsito que se faz
sentir em todo o Nó de Infias e ainda às dificuldades causadas pelo reordenamento da Zona 30 da Fontainhas. Houve ainda críticas à abertura de
superfícies comerciais numa zona já densamente movimentada.
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COVID-19
842,182

MORTES
17,007 (+1)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

CASOS ACTIVOS

+ 334 NOVOS CASOS

22,275 (+104)

802,900 (+229)

11,165,909
VACINAS
ADMINISTRADAS

119271
CENTRO

4,446,654
318033
LISBOA
E VALE DO TEJO

1.ª DOSE

3,100,195
29977
ALENTEJO

2.ª DOSE

1,346,459

22016
ALGARVE

9493

5050

MADEIRA

AÇORES

* dados
da DGS

163,965,336

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 253,478 NOVOS CASOS

142,558,481

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

33,717,671
25,111,753
15,627,475
5,877,787
5,117,374

CIM do Cávado está a criar uma biblioteca digital que pretende “espelhar”
o Minho e “estimular a partilha de documentos que retratem” a região.
CIM CÁVADO
| Redacção/Lusa |

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

338342
NORTE

Biblioteca digital quer
“espelhar” o Minho

3,397,147

MORTES

ACTIVOS

600,174 5,981,072
276,196 3,406,754
435,823 1,094,365
107,616 653,466
44,760 125,358

CRÍTICOS

7,969
8,944
8,318
4,255
2,468

Portugal
SNS afirma ter ventiladores em número suficiente
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem 2.166 ventiladores mecânicos invasivos, sendo “suficientes para satisfazer as necessidades actuais do SNS”, indica o último relatório do estado de emergência,. “Até ao dia 30 de Abril, tinham sido entregues aos hospitais 1.024 ventiladores, decorrentes de compras e doaxções, pelo que o SNS conta axtualmente com um total de 2.166
ventiladores mecânicos invasivos, suficientes para as necessidades actuais”.

A Comunidade Intermunicipal
do Cávado está a criar uma biblioteca digital, a ser lançada em
breve, que pretende “espelhar” o
Minho e “estimular a partilha”
de documentos “que retratem a
paisagem humana” da região.
Em comunicado, a CIM do Cávado refere que a AquaLibri
quer ser um “grande repositório
de documentação regional, espelhando os municípios do Cávado
nas suas várias vertentes, desde
a histórica e patrimonial, à natural, geográfica e física, da sociedade e cultura material à cultura
imaterial”.
Este novo instrumento quer
também ser um “projecto participativo” que tem por objectivo
“estimular os cidadãos a colaborar enviando para arquivo imagens, documentos de família e
outros recursos de informação
que retratam a paisagem humana
e física da região”.
O projecto conta com contributos das bibliotecas de cada município que “têm a singularidade
de se referirem ao Minho, serem
raras e valiosas e o acesso público ser difícil pelo que, com o
projecto agora em curso, ficarão
a fazer parte da memória pública
da região”.
Assim, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, de Braga, participa com as publicações de um
fundo especial do município de
Braga: códices e cartas régias,
pergaminhos e livros da operação da Photographia Alliança,
bem como documentos do fundo
especial Lúcio Craveiro da Silva, monografias sobre personalidades e instituições do concelho
de Braga, num total de cerca de
285 recursos de informação, entre analíticos e monografias.
Terras de Bouro participa com
diversas monografias do espólio
documental do Arquivo Municipal alusivas ao Concelho (entre
as quais alguns artigos sobre o
Gerês e monografias há muito

DR

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva integra este projecto da AquaLibri

lll
A AquaLibri será uma
“porta local para o acesso
ao conteúdo de muita
documentação que
ao Minho diz respeito”,
acessível em “qualquer
parte do mundo” e que dará
acesso à documentação
patrimonial, histórica e
científica regional”,
assegurano a sua
preservação digital.
esgotadas), bem como com a colecção completa do extinto jornal ‘O Geresão’.
Da Biblioteca Municipal Francisco de Sá de Miranda, de Amares, estarão disponíveis as coleções completas de três jornais
locais (‘O Amarense’, ‘Tribuna
Livre’ e ‘A Voz da Abadia’), datados de entre finais do século
XIX e o século XX, contabilizando no total 1.118 números, e
algumas obras do Fundo Local
com edições esgotadas ou em
estado de conservação frágil.
De Barcelos, uma colecção de
jornais do século XIX, como ‘O
Ecco de Barcellos’ (1860), o

‘Barcelense’ (1873), a ‘Folha da
Manhã’ (1879), ‘O Commercio
de Barcellos’ (1890), e ainda um
conjunto de monografias que integram o valioso espólio da Barceliana, num total de 16.800 páginas digitalizadas.
Esposende partilha várias colecções de jornais locais, como o
‘Brisa do Mar’, o ‘Jornal de Esposende’ ou o ‘Farol de Esposende,’ e a ‘Revista do Minho
para o Estudo das Tradições Populares’, dirigida por José da
Silva Vieira, editada em Barcelos e Esposende (1885).
A Biblioteca Municipal Machado Vilela, de Vila Verde, contribuiu com a colecção já digitalizada do periódico oitocentista
‘Folha de Villa Verde’, a obra
completa do patrono, Prof. Álvaro Machado Vilela (um dos
fundadores do Direito Internacional em Portugal), bem como
parte da sua biblioteca particular
e, ainda, os primeiros 21 anos do
jornal ‘O Vilaverdense’ (19551976), uma colecção, ainda que
incompleta, do mensário ‘Jornal
da Vila de Prado’, monografias
locais e obras do fundo antigo da
biblioteca, incluindo uma rara
edição de 1542 do ‘De Preparatione ad mortem’, de Erasmo de
Roterdão.
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Póvoa de Lanhoso

Minho

Tribunal dá razão à câmara municipal
AVELINO SILVA, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, anunciou ontem, que o Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga deu razão à autarquia no processo relativo ao financiamento do Centro Educativo do Cávado.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga atendeu a pretensão
da Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso relativa ao financiamento do Centro Educativo do
Cávado. “Este é o resultado que,
calma e serenamente, estávamos
à espera. Enquanto outros agitaram bandeiras oportunistas, o
município fez o que tinha de fazer”, sublinhou, ontem, o presidente da autarquia, Avelino Silva.
No decorrer da reunião do executivo, realizada ontem, o autarca sublinhou que o município
“provou que a falta de visto re-

sultou de um acto criminoso e já
julgado de uma funcionária e
não de qualquer comportamento
ilícito do executivo”. Além disso, continuou Avelino Silva, “a
autarquia não devia ser penalizada por esse acto, sendo inaceitável devolver o montante financiado”.
De destacar que, no dia 1 de
Agosto de 2014, a Comissão Directiva do Programa ON2 deliberou revogar a decisão de financiamento do Centro Educativo do Cávado, rescindindo o respectivo contrato celebrado. A
decisão de anular o contrato de
financiamento resultou da verificação da inexistência de visto do
Tribunal de Contas e, como tal,

pretendia a Comissão de Coordenação e o Ministério do Desenvolvimento Regional que o
valor recebido fosse devolvido.

lll
“Desta forma, é colocado
um ponto final em mais
um processo que estava
pendente e que vem
reforçar o rigor e a seriedade
da gestão do anterior
presidente, Manuel
Baptista, dos vereadores
e da equipa de trabalho.”
Avelino Silva
Presidente CM Póvoa de Lanhoso

De imediato, o Município da
Póvoa de Lanhoso apresentou
uma acção especial no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga com vista à impugnação da
deliberação da Comissão Directiva do ON2, que tinha rescindido o contrato celebrado. Acção
que teve vários momentos de defesa por parte do município, resultando em decisão definitiva
no dia 31 de Março de 2021.
“Em síntese, apesar de o Tribunal de Contas ter poderes para
encetar processos de responsabilidade financeira e sancionatória, a verdade é que não tem poderes para apreciar e decidir
processos de responsabilidade
criminal. Pelo que, não é abusi-

vo afirmar-se que se o pedido de
visto tivesse sido feito em devido tempo, o mesmo seria concedido. Prova inequívoca disso resulta da fiscalização das entidades sindicantes (CIM do AVE e
Programa Operacional Regional
do Norte) e da auditoria do IGF.
Pelo que, só pode concluir-se
que o Tribunal de Contas, apesar
de não ter concedido visto, reconheceu a eficácia ao contrato em
causa. Se assim não fosse, justificar-se-ia idêntica ressalva
quanto à falta de visto, o que não
aconteceu. Pelo que, nos termos
expostos, o acto impugnado enferma do vício de violação de
lei”, pode ler-se no resumo da
decisão proferida pelo Juiz.
Publicidade

Apartamento T3, em Maximinos, Braga

Ref. 6148 | 139.900 €

Último Andar c/ Vistas Panorâmicas sobre a Cidade.
Próximo do Jornal Correio do Minho. Marque Visita!
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Exercício, diversão e bem-estar
em mais uma edição do Move-te
ARRANCOU ONTEM e prolonga-se até 31 de Julho mais uma edição da iniciativa Move-te. A Câmara Municipal de Famalicão
preparou cerca de 300 aulas em várias freguesias.
FAMALICÃO
Redacção |

Com o objectivo de promover o
desporto ao ar livre, a Câmara
Municipal de Famalicão arrancou, ontem, com mais uma edição da iniciativa Move-te.
Até 31 de Julho serão realizadas cerca de 300 aulas orientadas por técnicos municipais do
desporto e as entidades desportivas locais, em várias freguesias
do concelho e destinadas às diferentes faixas etárias de famalicenses. Zumba, pilates, treino
funcional, ginástica funcional,
Gap, stretching, dança, localiza-

da, Yoga são algumas das modalidades praticadas. As aulas têm
uma duração de 45 minutos.
O Parque da Devesa é o palco
central do exercício físico do
Move-te, mas as aulas decorrem
ainda no Parque de Quinteiro,
em Oliveira S. Mateus, o Parque
da Ribeira, em Joane, e o Largo
de Santa Ana, em Ribeirão, onde
serão montados palcos fixos.
Com o objectivo de alargar a dinamização desportiva, haverá
ainda uma carrinha que fará a
promoção desportiva itinerante
nas restantes freguesias.
Ao longo do mês de Maio, as
aulas decorrem diariamente no

Parque da Devesa, pelas 9, pelas
10 e pelas 19.30 horas. Às segundas, quartas e sextas-feiras
decorrem em Oliveira S. Mateus
pelas 9.30 e pelas 19.30 horas.
Às terças e quintas-feiras decorrem em Joane e Ribeirão, pelas
9.30 e pelas 19.30 horas.
A organização sensibiliza os
participantes para o cumprimento das regras estipuladas. Para
além da distância social de três
metros entre cada participante,
recomenda-se ainda a não participação de grávidas, idosos ou
pessoas com doenças crónicas,
pelo seu risco acrescido.

DR

Iniciativa Move-te, promovida pelo município, arrancou ontem no Parque da Devesa
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Próximas eleições autárquicas

Coligação PSD/CDS “tem tudo
para ter um grande resultado”
VIZELA
| Redacção |

“Há quatro anos, quando andei
em campanha, dizia que só me
recandidataria a um novo mandato caso efectivamente fosse
feito trabalho que os vizelenses
vissem e reconhecessem que o
mandato teria sido diferente para
melhor” e agora “temos tudo para ter um grande resultado nas
próximas eleições autárquicas,
porque acho que os vizelenses
não são ingratos”, afirmou o candidato à autarquia de Vizela, Jorge Pedrosa, durante a assinatura
do acordo de coligação ‘Vizela é
Para Todos’, entre PSD e CDS.
Depois dos últimos quatro
anos, “governados por uma força independente e pela coligação
PSD/CDS”, Jorge Pedrosa garantiu que “o concelho está diferente”. “Acho que o trabalho da
coligação está à vista de todos e
foi o factor diferenciador nestes
últimos quatro anos. Neste percurso dos últimos quatro anos
com a mão da coligação, voltouse a acreditar que vale a pena,

DR

Paulo Cunha e Nuno Melo marcaram presença na assinatura do acordo

fruto do nosso trabalho, empenho e das medidas que levamos
para o executivo e que estão à
vista de toda a gente”, referiu.
O presidente da Distrital de
Braga do PSD, Paulo Cunha,
considerou que Jorge Pedrosa
tem todas as condições para ser
o próximo presidente de câmara
de Vizela, pois “o momento é diferente de há quatro anos, e uma
das diferenças é a excelente experiência de Jorge Pedrosa que
teve um enorme desempenho
naquilo que foi a governação autárquica”, num mandato em que

a coligação “fez a diferença”.
“Se olharmos para estes quatro
anos e compararmos com os outros anos, qual foi a diferença?
Qual foi o protagonista? Não foi
o presidente de câmara que está
em funções, porque ele antes tinha sido vereador. O que trouxe
uma lufada de ar fresco, um sentido de renovação, uma forma de
fazer política diferente foi esta
coligação, foi este homem, foi
Jorge Pedrosa que tirou a poeira
que afectava a gestão local e ajudou com um peso e significado
relevante a resgatar Vizela”.
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Paredes de Coura
§eficiência energética

Escola do Rock de volta
com projecto de inclusão
‘ROCK COM TODOS’ é um projecto de inclusão social e decorrerá numa
residência intensiva entre 18 e 23 de Julho.
PAREDES DE COURA
| Redacção/Lusa |

A edição 2021 da Escola do
Rock regressa a Paredes de Coura com um projecto de inclusão
intitulado ‘Rock com Todos’ que
decorrerá numa residência intensiva entre 18 e 23 de Julho.
A organização, a cargo da Câmara Municipal de Paredes de
Coura e da Space Ensemble, explicou que “o projecto de inclusão social pretende alargar os
efeitos positivos da música a
mais sectores da população”.
A “residência intensiva da Escola do Rock assume este ano
contornos diferenciados e está
limitada à participação de 25

lll
O modelo de trabalho inclui
ensaios, formação, jam sessions, showcases, workshops,
sessões de cinema e demonstrações de instrumentos.
Após a residência intensiva,
acontecerá o habitual concerto final e uma tour.

alunos devido à situação pandemia de Covid-19”.
A iniciativa “disponibiliza uma
equipa de formadores profissionais, com especializações variadas em ensino de música, que fa-

cilitam o processo de aprendizagem, desconstruindo os métodos
tradicionais de forma a potenciar
as capacidades técnicas e criativas de todos os alunos”.
Além das actividades musicais,
“estão confirmados um ‘workshop’ de rádio e a criação de um
videoclipe em ‘stop motion’,
que visam aproximar a população local das actividades promovidas durante a residência”.
O programa vai “incluir ainda
concertos dos Dream People,
Whicked Youth e Gaspea, bandas que integraram edições anteriores das residências artísticas”
e “um Programa de Bandas Residentes, que investe na criação
e produção musical”.

Câmara municipal

Intervenção de 1,5 milhões muda
seis mil lâmpadas para tecnologia LED
A Câmara Municipal de Paredes de Coura vai substituir mais de seis mil
luminárias de iluminação pública por tecnologia LED num “esforço financeiro significativo”, da ordem dos 1,5 milhões de euros.
Em nota enviada às redacções, a Câmara Municipal de Paredes de Coura
adiantou que “os trabalhos de substituição das luminárias começam hoje
(ontem) para garantir a qualidade da iluminação em termos de segurança e luminosidade, da mesma forma que obterá ganhos ao nível da eficiência energética e menor consumo, representando também uma poupança significativa na despesa municipal”.
Ainda segundo a autarquia adianta no mesmo comunicado, “a substituição luminárias de mercúrio e uma maioria de luminárias de sódio por tecnologia LED permitirá evitar a emissão para a atmosfera de cerca de 422
toneladas de CO2, o que é equivalente ao sequestro de CO2 de 27 mil árvores ao longo de um ano”.
A intervenção decorrerá “durante o período diurno”, sendo que, “de forma
a também minimizar o os transtornos junto das populações, todos os trabalhos foram programados e serão executados em articulação com as autoridades”.
Os veículos e os colaboradores que executarão os trabalhos estarão devidamente identificados com o nome da empresa (Painhas S.A.).
De forma a também minimizar o impacte ao nível de possíveis transtornos junto das populações, todos os trabalhos foram programados e serão
executados em articulação com as autoridades.
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35.ºGDRC OS SANDINENSES
ANIVERSÁRIO

Honrar a mística e a história
GDRC Os Sandinenses
assinalou o 35.º aniversário com olhos postos
no futuro e em honrar
a história rica do clube.
Renascer o emblema e a
mística tem sido a missão
da direcção de Ricardo
Macedo da Silva.
ão 35 anos de uma história rica,
que conta com páginas de ouro
nos patamares nacionais, onde a
direcção presidida por Ricardo
Macedo da Silva sonha em voltar. O Grupo Desportivo Recreativo Cultural Os Sandinenses renasceu nos últimos anos - desde que a equipa sénior foi
reactivada, em 2014/15 - e, em cinco épocas, chegou ao escalão máximo distrital,
de onde olha agora para cima, para um regresso aos nacionais a curto prazo.
“Ambição, valores e compromisso. São
estas as bases do clube, já desde o meu
tempo de jogador, quando jogava no clube, e procuro transmitir isso agora às novas gerações”, contou ao Correio do Minho o presidente. O antigo defesa central
vestiu a camisola do Sandinenses durante
oito anos, entre 1996/97 e 2003/04, onde
festejou o primeiro título como sénior e
um dos principais da história do clube vimaranense: o de Campeão Nacional da III
Divisão, em 1996/97.
Depois de um percurso como jogador, a
paixão falou mais alto e Ricardo Macedo
da Silva abraçou a direcção com o objectivo de elevar, novamente, o nome do clube que, desde 2005/06, quando foi extinto

S

Publicidade

História

Fundado a 15 de Maio de 1986, o GDRC
Os Sandinenses conta com um largo historial de sucesso no futebol nacional. No palmarés tem dois títulos de Campeão Nacional da III Divisão Nacional: 1996/97 e
2004/05. Na época 2005/06, a equipa
participou no campeonato nacional da
II Divisão B, Série A, escalão extinto mais
tarde, tal como a equipa principal, passando, assim o clube a ser representado apenas
pela formação. Em 2014/15, voltou a competir na I Divisão da AF Braga. Foi campeão
em 2017/18, subindo à Divisão de Honra,
e, em 2019/20, subiu à Pró-Nacional.

Actualidade

Actualmente, o GDRC Os Sandinenses conta
com uma equipa de seniores masculinos a
disputar a Pró-Nacional da Associação de
Futebol de Braga, Série B.
Com todos os escalões de formação, desde
petizes até juniores e equipa B, o clube
destacou-se, igualmente, pela aposta
no futebol feminino, em 2011/12, com a
criação da primeira equipa sénior de
Futebol Feminino, que disputou o
Campeonato Nacional Promoção. Entre as
conquistas, realce para a Taça de Promoção
Nacional Feminino, em 2017/18. Entretanto, o futebol feminino foi desactivado.

o campeonato nacional da II Divisão B,
ficou apenas representado pelos escalões
de formação. “O clube está estruturado na
formação e, em termos de seniores, queremos estabilizar o clube na Pró-Nacional
e andar nos primeiros lugares, porque a
história assim obriga. Se pensamos em algo mais? Claro, mas, nos próximos anos,
vai ser mais complicado, queremos montar sempre equipas para andar nos primeiros lugares. Se pudermos subir, vamos subir, mas será difícil. Joguei cinco anos na
II B e sei bem a mística e como é representar o clube nos nacionais, mas em termos de apoios é muito complicado, é uma
freguesia e os apoios não são tantos como
queríamos”, sublinhou o dirigente.
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“Se não houver adeptos na próxima época,
futebol regional não deve arrancar”
uma época marcada pela pandemia e que está a deixar marcas
em todos os clubes, dadas as dificuldades pela ausência de público e receitas. Por isso, Ricardo Macedo da Silva é peremptório
quando questionado sobre o balanço da
temporada: “está a ser uma época muito
atípica, não conseguimos fazer três jogos
seguidos, é muito complicado, porque tínhamos ambições de lutar pelos primeiros quatro lugares, mas, assim, desta forma, é muito difícil. Fazemos um jogo,
paramos quinze dias, voltamos a jogar,
volta o campeonato a parar, não é fácil
nem para os atletas, treinadores, nem para
as direcções dos clubes. Sempre fui a favor de reiniciar o campeonato, em Setembro, mas, se calhar, hoje, era melhor ter
havido uma pausa esta época”.
Perante a situação vivida esta temporada, o presidente do GDRC Os Sandinenses diz já ter feito chegar “às pessoas que
decidem” a sua posição, que é bem clara
quanto à nova temporada desportiva. “Se
não houver adeptos nas bancadas na próxima época, o futebol regional não deve
arrancar. É uma quebra de receitas brutal
e é muito complicado gerir as coisas, temos aguentado com os patrocinadores
que temos, curiosamente conseguimos
aumentar, fruto do grande trabalho que te-

É

Treinador

mos feito nas redes sociais, porque receitas de bares e bilhetes não houve nada,
zero, e este campeonato iria proporcionar
boas receitas, já que temos muitos dérbis
entre equipas vizinhas”, sublinhou, revelando conversas com os responsáveis da
AF Braga e com outros dirigentes, para
analisarem a actual situação dos clubes.
“Se não arrancar com público, em Setembro, não se pode continuar. As contas continuaram e têm de se pagar. O campo fechou-se em Janeiro, mas foi preciso tratar
do relvado e as despesas de água e luz
continuam”, acrescentou.

Com o “clube estabilizado”, seguem-se
agora novos projectos para infra-estruturas. “Vamos arrancar com o terceiro campo sintético e foi aprovado no IPDJ um
apoio para substituição da iluminação
LED. Estamos a terminar o processo, o
projecto foi aprovado no início de Maio e
vai significar uma grande poupança para
as contas do clube. O objectivo é reabilitar o espaço para termos melhores condições para os cerca de 200 atletas. Temos
onze balneários e, aos poucos, queremos
ficar com o parque desportivo reabilitado”, revelou o presidente.

Pedro Adão cumpre a segunda temporada
ao comando da equipa principal, depois de
ter chegado a meio da época passada ao
clube e ter garantido a subida de divisão à
Pró-Nacional. “É uma época atípica com
muitas paragens e isso prejudicou-nos,
sempre que estávamos no nosso melhor
momento houve paragens, a equipa nunca
regressou na melhor maneira e a época não
foi muito regular. Mas foi para todos. Correunos mal, agora é tentar acabar com
dignidade e mostrar o que valemos nestas
últimas jornadas”, referiu o técnico,
assumindo a enorme “vontade de jogar”
de todos, mas considerando que “os moldes
competitivos” da retoma “não são os
melhores”. “Temos que acatar”, frisou.
Publicidade
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JOÃO PAULO REBELO PEDE
CAUTELA AOS ADEPTOS
SEC. ESTADO do Desporto espera que as imagens dos festejos do Sporting
não se repitam na final da Taça. Presença de público está fora de hipótese.

TERTÚLIA

TAÇA DE PORTUGAL

BRACARENSE

Bem frescas na memória estão
ainda as imagens de vários ajuntamentos nos festejos do título
por parte dos adeptos do Sporting, mesmo perante todos os
apelos das autoridades de saúde
e demais personalidades ligadas
ao Governo, entre elas João Paulo Rebelo, Secretário de Estado
do Desporto e da Juventude, que
ontem, à margem da cerimónia
de apresentação do livro do centenário do SC Braga (ver página
15), pediu aos adeptos de Braga
ou Benfica para que, no momento de festejarem a conquista da
Taça, sejam, sobretudo, responsáveis.
“Faço um apelo de cautela às
manifestações, que são naturais
e normais. Este é um tempo de
excepção que vivemos. Gostava
que cada um interiorizasse isso e
peço-lhes a responsabilidade de
estar à altura deste momento.
Excepcionalmente não temos tido presença de público nos estádios porque, efectivamente, procuramos evitar aglomerações. A
ideia é não pôr em causa o que o
país tem vindo a fazer no combate a esta pandemia”, disse aos
jornalistas, reforçando a ideia.
“É evidente que estamos a falar

| Ricardo Anselmo |

José Machado António Duarte Artur Correia

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho
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João Paulo Rebelo marcou presença na cerimónia de apresentação do livro do SC Braga

de uma final da Taça e quem a
ganhar tem razões para ficar
contente, até para comemorar.
Mas volto a apelar para que essas comemorações sejam feitas
dentro das limitações dos tempos que vivemos”, disse, rejeitando também uma hipotética
presença de adeptos no jogo do
próximo Domingo.
“O Governo deu uma hipótese
para que acontecessem um con-

Grande maioria dos jogos disputa-se amanhã

Última ronda do campenato
arranca já esta noite
I LIGA - 34.ª JORNADA

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

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

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

| Ricardo Anselmo |

A Liga Portugal anunciou na tarde de ontem, pouco mais de 24
horas antes do primeiro jogo, a
agenda para a última ronda do
campeonato, que arranca já esta
noite.
HOJE
Tondela-P. Ferreira (20.15h)
AMANHÃ

FC Porto-B-SAD (18h)
Moreirense-Famalicão (20h)
Vitória SC-Benfica (20h)
Gil Vicente-Boavista (20h)
Portimonense-SC Braga (20h)
Santa Clara-Farense (20h)
Nacional-Rio Ave (20h)
Sporting-Marítimo (21.45h)
O início do próximo campeonato está previsto para o dia 8 de
Agosto, com a Supertaça a disputar-se no dia 1 de Agosto.

junto de testes-piloto neste final
de época para simbolizarmos
que a próxima se inicie com público nos estádios. A ideia de haver público na última jornada
passava por ser só do clube visitado, o que seria manifestamente
impossível de acontecer na final
da Taça”, disse, já depois de se
saber que, afinal, a última jornada da Liga não vai ter adeptos
(ver quadro em baixo).

+ público
Ao contrário do que tinha
sido anunciado, a última
jornada não vai contar
com a presença de público.
A decisão foi comunicada
na manhã de ontem,
por parte da Liga, que se
justifica considerando que
tal não respeitaria os
princípios da equidade,
uma vez que nem todas as
equipas beneficiariam de
jogar com o ‘seu’ público.
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Mais Castro Máximo
e novo parque desportivo
O Campo Novo é a ‘sala de visitas’ de S.Vicente, mas a Junta de Freguesia
aposta na criação de um novo ponto de acolhimento de visitantes
no Castro Máximo. E sonha com um parque desportivo.

S

.Vicente registou um crescimento populacional exponencial nas últimas décadas. Nos
últimos 40 anos, mais que duplicaram os residentes numa
freguesia que alberga alguns dos maiores
dormitórios da cidade de Braga.
Esta realidade condiciona a gestão corrente e as opções estratégicas da Junta de
Freguesia que, nos últimos anos, tem investido na melhoria das condições de vida
dos que aqui habitam, nas respostas sociais aos mais desfavorecidos e no reecontro com o passado de um território,
com autonomia autárquica relativamente
recente, mas cuja história se confunde
com a da própria cidade de Braga.
Sob a liderança do presidente Jorge Pires, S. Vicente está a chegar ao fim de um
ciclo autárquico de 12 anos, de cujas prioridades damos nota nas páginas seguintes
e que deixa em aberto, com apelo de con-

cretização próxima, alguns projectos considerados estruturantes pela actual Junta
de Freguesia.
É o caso da valorização como área de lazer dos terrenos onde se encontrarão ainda os vestígios do Castro Máximo com
proposta de musealização deste sítio sobranceiro à cidade de Braga e ao vale do
Cávado.
Mesmo que a exploração de pedreiras
nas suas imediações e, mais recentemente, a construção do novo estádio municipal de Braga tenha alterado consideravelmente a configuração primitiva do
povoado datável entre o século I antes de
Cristo e as primeiras décadas do século I
depois de Cristo, a Junta de Freguesia desafia o Município a adquirir aqueles terrenos e a ali instalar uma estrutura interpretativa da história romana da cidade e da
própria freguesia, permitindo “explorar a
matriz identitária da cidade” a partir de

um ponto de contemplação privilegiado
mas desaproveitado.
A par do olhar para o esquecido Castro
Máximo, a Junta de Freguesia de S.Vicente apresenta, igualmente como desafio
à Câmara Municipal, a aquisição de terrenos nas traseiras do Centro de Saúde de
Infias para a instalação de um parque desportivo que inclua um campo de futebol
para o Soarense Sport Clube, uma emblemática agremiação vicentina, quase centenária, sem recinto próprio para a prática
da modalidade.
A urgente requalificação da central de
camionagem de Braga, localizada no território da freguesia de S.Vicente, e a resolução dos estrangulamentos rodoviários
no designado Nó de Infias são outros dois
desejos que o executivo autárquico apresenta neste final de mandato para concretização também por parte da Câmara Municipal.

Jorge Pires
“Hoje temos a
melhor sede de junta
da zona urbana”

Presidente da Junta de S.Vicente
desde 2009, eleito pela coligação
‘Juntos por Braga’, Jorge Pires
apresenta a sede da autarquia
como exemplo da evolução que
a freguesia registou nos últimos
12 anos. “Quando iniciei funções,
a sede da Junta de Freguesia era
minúscula, sem condições de
atendimento ao público. Dizia na
altura que tínhamos a pior sede
de Junta de Freguesia do concelho
de Braga. Hoje temos a melhor
da zona urbana”.
As obras de requalificação
de edificado na zona histórica
de S. Vicente e as melhorias
introduzidas em novas
urbanizações,
como a do ‘Pachancho’ é outra
das marcas que Jorge Pires releva
quando compara a S. Vicente
de hoje com a de há 12 anos.
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Apoio social e mobilidade
preocupações quotidianas
Os problemas sociais e de mobilidade exigem respostas e atenção da Junta
de Freguesia de S.Vicente. Os primeiros são tratados com urgência a partir
da Loja Social e com uma equipa de voluntários.

N

o n.º 26 da Rua das Oliveiras, ex-sede da autarquia, a
Junta de Freguesia de S.Vicente centraliza o trabalho
de acção social, prioridade
definida para os últimos três mandatos
com a criação de uma Loja Social.
O vogal da Junta de Freguesia, Daniel
Pinto, entende que a autarquia “é o braço
armado nas respostas sociais” a franjas da
população mais necessitadas. “Todos os
dias vamos ao encontro de famílias em situação de emergência, num trabalho em
rede com outras instituições como a Misericórdia de Braga, Cruz Vermelha Portuguesa ou Paróquia de S. Vicente”, refere o autarca, que contabiliza em cerca de
uma centena as pessoas que necessitam
de apoio regular, alimentar ou de outro tipo.
Contando com uma equipa de voluntários para o efeito, a Junta de Freguesia, a

partir da Loja Social, recolhe e distribui
por quem deles carece alimentos, electrodomésticos, móveis, vestuário e outros
artigos, promovendo também o encaminhamento de situações mais delicadas para outras entidades públicas.
Noutra vertente de actuação, a Junta de
Freguesia de S.Vicente tem vindo a
acompanhar a intervenção camarária na
Urbanização das Fontaínhas, no âmbito
da implementação das chamadas ‘Zonas
30’, com o objectivo de melhorar a circulação pedonal, retirando espaço de estacionamento aos automóveis numa área
densamente povoada.
O presidente da Junta de Freguesia, Jorge Pires, concorda com a estratégia camarária para esta e outras zonas residenciais
da cidade de Braga, reconhecendo que,
no caso das Fontaínhas, é tarefa impossível manter intacto o espaço dedicado ao
automóvel.

+16 000
habitantes
Com a actualização do
recenseamento geral em curso,
a freguesia de S.Vicente poderá
ultrapassar os 16 mil residentes
que se espalham por bairros
e lugares como a Misericórdia,
Nossa Senhora do Monte,
Andorinhas e Quinta
das Fontainhas, Boavista,
Confeiteira e S. Romão.

“Quando se projectou, a Urbanização
das Fontaínhas podia ter sido a jóia da coroa da Câmara Municipal, mas a ganância
em construir foi tanta que, hoje, só com a
retirada de alguns prédios se conseguiria
conciliar os interesses”, lamenta o autarca
vicentino, satisfeito com o resultado da
‘Zona 30’. “Foi o aproveitamento possível para dar melhor mobilidade pedonal”,
alega.
O seu colega de executivo Daniel Pinto
aponta as urbanizações das Cabanas e
Quinta da Veiga como outras áreas problemáticas no que à convivência entre
peões e automobilistas diz respeito.
“As soluções têm de ser encontradas
com equilíbrio. Percebemos que há uma
mudança de paradigma e que S.Vicente
vive as dores de crescimento de uma freguesia urbana com a ocupação de zona de
estacionamento não pago por não residentes”, constata.
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Cultura
aposta prioritária
A Biblioteca da Junta de Freguesia de S.Vicente é o centro dinamizador da actividade
cultural dinamizada pela autarquia que tem apostado na pesquisa bio-bliográfica
vicentina.

A

Freguesia de S.Vicente’ (2019) e, mais recentemente, ‘Colégios Privados em S.Vicente’ (2020). Para breve estará a edição
de um outro volume dedicado a “duas figuras importantes de S.Vicente” que o
mesmo autor prefere manter em “algum
segredo”.
Domingos Alves assume “a aposta clara
na Cultura”, com a preocupação de colmatar “uma falha evidente” no que dizia
respeito a “estudos sobre o factor humano
e o património edificado” de uma freguesia cujas raízes se perdem nos tempos.
“Houve nestes anos uma aposta clara na
Cultura e no Social, duas prioridades evidentes”, sublinha o vogal da Junta de Freguesia, reconhecido pelo presidente da
autarquia pelo “seu árduo trabalho de
pesquisa bio-bibliográfica” que tem criado “um novo e eficaz estreitamento efectivo dos vicentinos pela sua terra”.

Cultura tem sido, nos últimos anos, uma aposta da
Junta de Freguesia de S.Vicente, autarquia que tem a
funcionar, desde 2012, uma
biblioteca que reúne já cerca de três mil
volumes. O espaço, na sede da Junta,
tem sido um pólo de dinamização cultural, funcionando também como bolsa de
livros para distribuição por escolas e outras instituições, articulando a sua actividade com a Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva.
A autarquia vicentina ‘tem promovido,
nos últimos anos, a edição de publicações
que ajudam a fixar a História da freguesia
nos tempos mais recentes. Pela pena do
vogal da Junta de Freguesia, Domingos
Alves, foram publicados ‘Retalhos de Escrita’ (2016), ‘Água das Sete Fontes em
S.Vicente’ (2017),‘Figuras Ilustres da

Reabilitação do património
edificado em marcha
Nos últimos anos, o núcleo histórico da
freguesia de S.Vicente tem assistido a
reabilitação de uma parte significativa do
seu edificado.
A intervenção próxima do Palacete Condes de Carcavelos, imóvel que se impõe
na Praça Mouzinho de Albuquerque
(Campo Novo), é um dos últimos exemplos do investimento privado que tem refrescado a imagem da freguesia no seu
perímetro mais antigo e característico.
Jorge Pires, no final do seu terceiro e último mandato como presidente da Junta
de Freguesia, atribui à actual política de
incentivos da Câmara Municipal para a
reabilitação e reconstrução de imóveis no
centro da cidade de Braga a razão pelo
forte investimento imobiliário no casco
histórico vicentino.
Daniel Pinto, vogal da Junta de Freguesia, aponta como exemplo claro desta nova fase de reabilitação urbana a histórica
Rua de S.Vicente “onde se contam pelos
dedos os imóveis que ainda não estão restaurados”.
Os autarcas vicentinos lamentam apenas que na emblemática artéria não te-

nho sido aceite a sugestão feita ao anterior executivo municipal, aquando da
substituição do piso e encerramento de
parte da mesma ao trânsito automóvel,
de que ficasse vizível um troco da conduta de água com origem no complexo
das Setes Fontes que abastecia parte da
cidade de Braga.

A Avenida Artur Soares, popularmente
designado por Palhotas, é, na opinião de
Jorge Pires, outro exemplo do resultado
da política do actual executivo municipal
no que à reabilitação urbana diz respeito.
“Há 30 anos, não imaginava aí tantos prédios reconstruídos”, reconhece o presidente da Junta de Freguesia.

História
de séculos
S. Vicente foi elevada à categoria
administrativa de freguesia
em 6 de Dezembro de 1933.
Numa das pedras lapidares
de fachada da igreja paroquial
está gravado o ano de 618 como
o do surgimento de um templo
naquele local dedicado ao mártir
São Vicente, orago da freguesia.
“Aqui descansa Remismuera
desde o primeiro de Maio de 618,
dia de segunda-feira, em paz,
amén”, lê-se na
pedra actualmente embutida na
parede da sacristia da actual
igreja, reedificada em
1565, da qual se destaca a
frontaria barroca com exuberante
trabalho de cantaria.
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Horta
Urbana

Educação
melhorias na Quinta da Veiga
Obras de requalificação da Escola e Jardim-de-Infância da Quinta da Veiga
estão para breve. Junta de Freguesia teme pela quebra de procura do Jardim
de Infância da Quinta das Fontes.

A

Junta de Freguesia de S.Vicente aguarda com expectativa o arranque das obras de
requalificação da Escola
Básica do 1.º Ciclo e Jardim
de Infância da Quinta da Veiga empreitada que faz parte do plano de modernização do parque escolar do concelho assumido pela Câmara Municipal de Braga.
Recentemente o presidente da Câmara
Municipal, Ricardo Rio, revelou que já
está em plano o projecto para intervenção
neste estabelecimento de ensino.
Jorge Pires, o presidente da Junta de
Freguesia, releva o facto de a Escola e
Jardim-de-Infância da Quinta da Veiga,
apesar de construção relativamente recente, já necessitar de uma intervenção profunda.
A Junta de Freguesia considera que nesta altura não há necessidade de aumentar
a oferta de ensino público nos níveis préescolar e 1.º ciclo, temendo mesmo que o
Jardim-de-Infância da Quinta das Fontes,
que já reduziu de quatro para duas salas,
possa não sobreviver, no futuro próximo,
a uma redução da procura.
O vogal Domingos Alves adianta que
não fosse a chegada de muitos emigrantes
brasileiros à freguesia, o Jardim-da-Infância da Quinta das Fontes já teria fechado
as portas.

Resultado de uma candidadatura
ao Fundo Ambiental em 2019, a
Horta Urbana de S.Vicente está
finalmente disponível para a
população da freguesia.
Localizada junto ao Bairro Social
das Andorinhas, num terreno
previsto para equipamento, com
uma área de 2 600 metros
quadrados, cedido pela Câmara
Municipal de Braga, a Horta tem
70 talhões já atribuídos a
residentes de acordo com
regulamento próprio.
A situação pandémica levou,
segundo o presidente da Junta
de Freguesia, ao adiamento
do prazo previsto para a abertura
da Horta.
Os utilizadores da Horta Urbana
dispõem de uma parcela
de terreno cultivável e
a possibilidade de frequentar
acções de formação neste
âmbito.
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§Autores
José Miguel Fernandes
“Livro escrito com
paixão, sentimento
e muito orgulho”
“Agradeço ao SC Braga. É um orgulho , uma honra e um privilégio
que me foi dado ter colaborado
nesta obra. Assumi sempre esta
oportunidade como uma missão,
com a ideia de organizar de forma
rigorosa e mais ou menos definitiva
a história deste nosso clube. Agradeço ainda ao presidente o facto
de não ter imposto nenhuma narrativa institucional. O SC Braga nasceu para ser o clube da cidade e da
região. É ecléctico, de matriz olímpica, disposto a abraçar todos os
desportos. É um clube inclusivo
desde a sua origem, justificando a
sua própria denominação. Este livro
foi escrito com paixão, com sentimento, com orgulho e com o rigor
de uma pesquisa profunda. Foi escrito para mostrar a grandeza dos
valores deste nosso SC Braga. Como
o passado serve para encarar, com
confiança, o futuro, lembro que
Coimbra foi já, por diversas vezes,
palco de jornadas memoráveis para
o nosso clube. Que isso se possa repetir no próximo Domingo. É o que
mais desejo neste momento.
Viva o SC Braga!”

Um marco na historiografia dos
clubes desportivos em Portugal
FOI ONTEM APRESENTADO o Livro do Centenário do SC Braga. Uma obra “grandíssima”, que enche
de orgulho o universo arsenalista. “Quem não honra o seu passado não poderá ter orgulho no futuro!”
lll
“Recordo o dia em que recebi pela primeira vez o emblema do SC Braga. A partir
daí fiquei braguista. Esta
obra tem a história do clube,
que é, no fundo, a história
de Braga e do país. Trata-se
de uma instituição importante que prestigia o país.”
Marcelo Rebelo de Sousa
(Presidente da República)

SCB

Eduardo Pires de Oliveira
“Este clube é o anseio,
o amor e o querer muito
de uma cidade”

Cerminónia decorreu no Salão Nobre do Theatro Circo, com a presença de ilustres convidados

“É um orgulho estar numa instituição em crescendo, desde o momento em que Braga não tinha
uma bola… e se teve de ir comprar a bola ao Porto. Até agora, que
Braga tem dois estádios. Quando
me pediram para fazer este livro,
nunca pensei que ele fosse apenas
e só um livro de desporto. Não podia ser, até porque as pessoas que
fui encontrando nesta minha
e nossa pesquisa viviam e sentiam
a cidade. Para mim era importante
mostrar que o clube também era
muito importante para a cidade de
Braga. Demos muita atenção a pequenos factos que mostram como
a cidade vivia o seu clube, fosse no
futebol ou noutras modalidades.
O SC Braga, através dos seus estádios, por exemplo, ao longo deste
século, acabou por, lentamente, se
fizermos uma geografia dos espaços, colonizar a cidade toda. Isso
mostra que estamos perante um
clube que não é apenas desporto,
mas que é, acima de tudo, o anseio,
o amor, o querer muito de uma cidade.”

Foi ontem apresentada, no salão
nobre do Theatro Circo, em Braga, aquela que é tida como uma
obra imperdível para os apaixonados pelo SC Braga, considerada, inclusive, “um marco na historiografia dos clubes desportivos em Portugal” - o Livro do
Centenário do SC Braga, desenvolvido por José Miguel Fernandes e Eduardo Pires de Oliveira.
A emoção tomou conta dos discursos dos autores da obra, que
fizeram questão de sublinhar a
importância da mesma não só
para o SC Braga mas também
para a cidade.
António Salvador, presidente
do clube, no momento do discurso, afirmou tratar-se “de um dia
de grande importância para o SC
Braga” que, “após cem anos de
vida”, vê finalmente nascer “a
obra que reúne esforço, amor,
sacrifício e ambição”, elementos
que “transformaram o clube numa inegável referência regional,
nacional e internacional”.
“Aproveito para enaltecer o
trabalho exaustivo dos dois au-

SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

tores, o professor João Miguel
Fernandes e o historiador Eduardo Pires de Oliveira. Nas duas
edições apresentadas hoje [ontem] a dedicação de ambos foi
imensa. E é também graças a este latente sentimento de amor e
pertença que este é, talvez, um
dos melhores manifestos literários de um clube em Portugal”,
referiu, dirigindo-se a uma plateia que contava com as presenças de João Paulo Rebelo (Sec.
Estado do Desporto e da Juventude), Pedro Proença (Presidente
da Liga Portugal), Fernando Gomes (Presidente da FPF), José
Manuel Fernandes (Pres. As-

lll
Obra contém duas versões:
uma especial, de luxo, em
grande formato e de capa
dura, com uma caixa,
incluindo um anexo
estatístico de grande nível
de detalhe, comercializada
por 99,90 euros; outra,
sem anexo estatístico e sem
caixa, por 29,90 euros.

sembleia-Geral do SC Braga),
Sameiro Araújo (Vice-Presidente CM Braga), D. Jorge Ortiga
(Arcebispo de Braga) e Manuel
Machado (Pres. AF Braga), entre outros.
“A riqueza histórica do SC
Braga reflecte as bases nas quais
assentam, ainda hoje, os valores
defendidos por este clube: ambição em fazer sempre mais e melhor; respeito pela cidade que
nos abraça desde o dia da nossa
fundação; amor e paixão pelo
clube e por todas as suas ramificações; defesa incondicional do
ecletismo; e vontade de crescer
para lá dos limites da linha do
horizonte”, assumiu António
Salvador, que acrescentou.
“Com a alma Guerreira que
nos caracteriza, continuaremos a
trabalhar para sermos tudo aquilo que os nossos fundadores um
dia sonharam, idealizaram e projectaram: um emblema respeitado mundialmente, não apenas
pelos sucessos desportivos, mas
também pelos valores que todos
os dias defendemos”, rematou.
No final, foi descerrada uma
placa comemorativa, à entrada
do emblemático ‘Café Vianna’.

lll
“São enormes os serviços
prestados pelo SC Braga ao
desporto nacional ao longo
destes cem anos de história,
que fazem desta colectividade uma das mais antigas
do país e uma referência a
nível nacional. O SC Braga
tem impacto na sociedade.”
João Paulo Rebelo
(Sec. Estado Desporto e Juventude)

lll
“É um livro absolutamente
emblemático, por tudo
aquilo que significa.
Cem anos de uma história
repleta de sucessos, onde
o início do desporto
associativo emergiu. No
futebol profissional, a marca
do SC Braga é inequívoca.”
Pedro Proença
(Presidente Liga Portugal)

lll
“Acho que este tipo de obras
são extremamente importantes para criar a história
daquilo que foi um passado
de muitas vivências. É um
marco na história do clube
e também para aqueles que
ao longo de cem anos
o engrandeceram.”
Fernando Gomes
(Pres. Federação Portuguesa de Futebol)

16 Desporto

18 de Maio 2021 correiodominho.pt

§declarações

Fábio Ribeiro e Ilda Pereira
vencem 8.º BTT XCO em Guimarães
PONTUÁVEL PARA O CAMPEONATO DO MINHO prova teve lugar, em Souto Santa Maria, no Centro
de Ciclismo do Minho.
CICLISMO
| Redacção |

Fábio Ribeiro (Clube BTT Matosinhos) e Ilda Pereira (Casa
Myzé Team) venceram em elites
o 8.º BTT XCO Centro Ciclismo
do Minho, pontuável para o
Campeonato do Minho de BTT
XCO - POPP Design realizada
em Souto Santa Maria.
Promovida pela Associação de
Ciclismo do Minho com o apoio
da Câmara Municipal de Guimarães, a prova decorreu em condições de segurança e no cumprimento das orientações da
Direcção-Geral da Saúde e das
normas concertadas entre aquela
entidade e a Federação Portuguesa de Ciclismo.
A chuva, em especial durante a
manhã, aumentou as dificuldades dos atletas que se deslocaram a Souto Santa Maria.
Fábio Ribeiro andou no grupo
da frente até à sexta volta, altura
em decidiu atacar, conseguindo-se isolar chegar em solitário
à meta, depois de 1h32m13s de
prova. Na segunda posição terminou Vítor Santos, da
AXPO/FirstBike Team/Vila do
Conde, enquanto João Rocha

MARCELO LOPES/ACM

Momento da prova disputada em Souto Santa Maria - Guimarães

(Maiatos) concluiu a prova em
terceiro lugar.
Em elites femininas, Ilda Pereira (Casa Myzé Team) liderou
a corrida desde o início, cortando a meta ao fim de 1h13m28s.
Depois da ciclista de Guimarães, chegaram Leandra Gomes
(AXPO / FirstBike Team / Vila
do Conde) e Tânia Cardoso
(MonçãoBike/LusoPrint/Bom-

bos S. Sebastião).
Em sub-23, João Jesus (Guilhabreu BTT) assegurou o primeiro lugar impondo-se a Tiago
Coelho (Korpo Activo/Penacova) e a Miguel Simões (Lobos
Averomar BTT).
Marta Branco (AXPO/Firstbike Team/ Vila do Conde) venceu
a prova feminina de sub-23, gastando 1h20m38s para percorrer

as cinco voltas à pista. Joana
Santos (Tomatubikers/Toyota Macedo& Macedo) terminou na
segunda posição.
Simão Rocha (Penafiel Bike
Clube) e Catarina Lopes (AXPO/Firstbike Team/Vila do Conde) foram os vencedores em juniores enquanto Tomás Gaspar
(Penafiel Bike Clube) e Raquel
Gubatska (BTT Braguinhas/Padim da Graça) triunfaram em cadetes.
O espanhol Manuel Parara
(C.M. Xesteiras) e a vimaranense Cecília Araújo (Figueiras
BTT/Lousada/CarvicTeam) venceram na categoria de master 30,
Rogério Matos (Rompe Trilhos/Ajpcar) e Virgínia Moreira
(Saertex Portugal – Edaetech)
em master 40, António Sousa
(individual) em master 50 e Luís
Tomé (Korpo Activo/Penacova)
master 60.
O Centro Ciclismo do Minho é
o primeiro circuito permanente
de BTT XCO da região norte do
País.
Esta pista acolheu em 2019 o
Campeonato Nacional de BTT
Cross Country Olímpico e em
2018 o Campeonato do Mundo
Universitário.

ILDA PEREIRA
Vencedora Elites Feminina
“Correr no Minho
é muito especial”
A vimaranense Ilda Pereira referiuse ao facto de vencer em casa.
“Para mim uma prova regional do
Minho é muito importante e eu
nunca vou deixar de fazer o Minho.
As nossas prioridades vão mudando, mas correr no Minho é para
mim muito especial. Foi aqui que
aprendi, e tive que aprender rápido
porque cheguei ao ciclismo já em
Elites, sem escola nenhuma. O Minho foi a minha escola, é a minha
casa e se há coisa que temos de ter
orgulho é em quem cuidou de nós
e eu tenho uma gratidão imensa
pelo Minho”, explicou.

FÁBIO RIBEIRO
Vencedor Elites
“Foi uma corrida
de inteligência”
Fábio Ribeiro, vencedor em Elites,
considerou que a esta foi uma corrida “de nível elevado”, pois “contou
com um lote de atletas muito bom”.
Por isso “não foi uma vitória fácil.
Foi uma corrida mais de inteligência e física. Andamos num grupo de
quatro e era preciso fazer diferenças entre nós. Foi uma seleção e
acabei por fazer uma corrida direitinha e segura”.
Quando percebeu que poderia ganhar? “Basicamente foi a duas voltas para o fim da corrida quando
me conseguir isolar. A partir daí
consegui manter e até aumentar a
diferença de tempo e fui gerindo”.

Publicidade

§teqball

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

Partilha este local
com mais leitores
#BOOKHUNTFNAC

BRAGA, PONTE DE LIMA E CASCAIS são os vencedores do I Open Teqball Braga, que constituiu a 6.ª etapa do Circuito
Nacional de Teqball. Entre outros, destaque para a presença de Dyego Sousa, ex-goleador do Sporting Clube de Braga,
Benfica e selecção nacional.
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Opinião
Opinião

JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo
Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

Alguém retira consequências?

“E

m relação a Odemira, acho
que tem de se retirar muitas
consequências políticas”,
afirmou há dias o Presidente da República. Já quanto às vergonhosas e inadmissíveis declarações do secretário de Estado
Adjunto e da Energia, o Primeiro-ministro considerou que Galamba “já tirou ele
próprio as suas consequências de ter considerado, obviamente, inapropriada a forma como se expressou”.
Ou seja, em poucos dias os mais altos
responsáveis políticos viram-se obrigados
a abordar publicamente situações anómalas e pouco edificantes protagonizadas
por membros do governo e que causaram
grande polémica na sociedade portuguesa.
No indecoroso caso de Odemira, uma
ocorrência de enorme complexidade já
que não se esgota na questão sanitária dos
milhares de imigrantes, Marcelo Rebelo
de Sousa advertiu para a imperiosa necessidade “de se fiscalizar, para saber como
é, por respeito à legalidade”, porque “tem
de se apurar se há ou não uma situação
que convida àquilo que são actuações criminais”. Mas Marcelo não se ficou pela
abordagem superficial do problema, aprofundou-o indo ao seu âmago, como aliás a
problemática em causa aconselha, ao sublinhar que “tem de se pensar a sério no
problema dos imigrantes que estão cá
dentro, que trabalham”, porque “fala-se
de inclusão, mas a inclusão é muito relativa”, enfatizando que “isto não pode depender de haver problemas de saúde que
chamam a atenção para o facto”.
Creio que ninguém tem dúvidas que o
recente problema com os imigrantes de
Odemira levanta uma série de questões,
não exclusivamente de saúde pública, co-
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mo quiseram fazer crer, mas de índole
muito variada. Desde logo, e em primeiro
lugar, questões de direitos fundamentais,
em particular aqueles que correspondem
ao núcleo básico da vivência numa sociedade democrática. Mas haverá, também,
outras dimensões do problema, por exemplo aquelas que se prendem com o tipo
de agricultura praticada, no caso uma
agricultura intensiva que, como é sabido,
pode provocar o esgotamento dos solos
e causa grandes impactos ao meio ambiente.
Embora a situação dos imigrantes que
trabalham na agricultura desta parte do
país – e, já agora, em outros pontos da
geografia portuguesa – não seja novidade
para as autoridades, a verdade é que as situações de violação de direitos humanos
continuam.
Como que a comprovar esses factos que
deveriam envergonhar todos os portugueses, a RTP mostrou há dias as degradantes
condições de alojamento de um grupo de
imigrantes asiáticos, num barracão agrícola e num talho, em Pegões, no concelho
do Montijo. Também o “Público”, na sua
edição de ontem, referia a existência de
situações semelhantes às de Odemira,
agora em Santarém.
A nível oficial, os dados do SEF assinalam que, desde 2018, no Alentejo, foram
detidos 11 suspeitos, 37 pessoas e 14 empresas constituídos arguidos, tendo sido
ainda sinalizadas, no mesmo período, 134
vítimas de tráfico de pessoas para exploração laboral. Aliás, presentemente o SEF
tem 32 inquéritos a decorrer em diversas
comarcas do Alentejo, seis dos quais em
Odemira, pelos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e angariação de mão-de-obra ilegal.
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Parece-me perfeitamente óbvio que este
é daqueles momentos em que a situação
exige, de facto, que se extraiam muitas
consequências políticas. Não podemos
continuar a permitir que passe a mensagem, nem no plano interno nem, muito
menos, no externo, de que somos um país
que não respeita os direitos humanos, ao
ponto de fecharmos os olhos a práticas
que quase configuram situações de autêntica escravatura. Não podemos aceitar a
retórica habitual dos anúncios de inquéritos, os quais apenas protelam a resolução
dos problemas, frequentemente até ao esquecimento. Há que tomar medidas enérgicas e com a urgência que as situações
impõem!
O caso do secretário de Estado João Galamba, embora também inaceitável, é
bem diferente e tem a ver com a sua postura crítica e malcriada em relação à Comunicação Social, na circunstância a um
programa e uma jornalista da RTP.
Galamba escreveu nas redes sociais,
apagando depois, sobre o “Sexta às 9”,
conduzido por Sandra Felgueiras, para dizer que “estrume, só mesmo essa coisa
asquerosa que quer ser considerada um
programa de informação”. Como seria
expectável, a diatribe do secretário de Estado provocou uma onda de protestos na
classe política e jornalística, tendo os responsáveis pela Informação da televisão
pública realçado que assume “particular
gravidade” por se tratar de um governante.
Para o Primeiro-ministro, o facto de o
secretário de Estado ter apagado a sua invectiva contra o “Sexta às 9” e sua responsável, terá colocado uma pedra sobre
o assunto. Mas não! Tratando-se de um
membro do Governo, que aliás mantém
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um diferendo antigo com a jornalista, a
“nódoa” que a sua atitude criou não pode
nem deve desaparecer de uma forma tão
simplista como o chefe do Executivo pretende.
Poder-se-ia fazer referência a outras situações, como as lamentáveis cenas que
as falhas de segurança nos festejos dos
adeptos do Sporting permitiram que
acontecessem, mas creio não valer a pena
acrescentar combustível ao fogo.
Nota-se, e até se pode compreender, que
António Costa se tenha desinteressado da
gestão corrente do partido de que é secretário-geral mas seria absolutamente inaceitável que, enquanto Primeiro-ministro,
deixasse os seus ministros e secretários
de Estado em roda livre. Acredito que tal
não ocorra mas a verdade é que alguns sinais são, no mínimo, preocupantes.

lll
Em poucos dias os mais altos
responsáveis políticos viram-se
obrigados a abordar publicamente
situações anómalas e pouco
edificantes protagonizadas por
membros do governo e que
causaram grande polémica
na sociedade portuguesa.
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Opinião
CRISTINA PALHARES Delegação de Braga da ANEIS (Associação Nacional para o Estudo e Intervenção

Escreve quem sabe

na Sobredotação)

“10 palavras no caminho? Apanho todas.
Um dia construo uma ponte.” EXCELÊNCIA

S

erendipidade, Espanto, Otimismo, Resiliência, Humor, Liderança, Talento,
Conhecimento, Excelência e Felicidade. As 10 palavras desta caminhada que partilho neste espaço, durante 10 meses. Nos meses anteriores, SERENDIPIDADE, ESPANTO, OTIMISMO, RESILIÊNCIA, HUMOR,
LIDERANÇA, TALENTO, CONHECIMENTO. Hoje: EXCELÊNCIA. E nada melhor para falar sobre este tema ouvindo aqueles que
falam na primeira pessoa. A ANEIS editou em
Janeiro deste ano “Percursos com sentido”,
um livro que reúne 15 entrevistas a 15 personalidades portuguesas. Nele, todos os entrevistados vão falar de excelência, e eu, fui minuciosamente sintetizar o que foram apontando ao falar sobre esta palavra. Não sem antes
ler, reler, e voltar a reler, a nota introdutória
escrita pelos organizadores. Os entrevistados
têm algo em comum: “Quanto eles fizeram e
fazem por todos nós! Quanto devemos agradecer e admirar o seu percurso, labor, empenho e
dedicação em prol do bem comum! As personalidades, que se prontificaram a dar-nos um
testemunho da sua vida, têm trajetos realmente edificantes e exemplares”. Por outras palavras, e indo ao encontro do título, são personalidades de percursos com sentido. Com

sentido para eles, em primeiríssima mão, mas
acima de tudo, com sentido para todos nós.
Por isso a ANEIS quis perpetuar os seus percursos, homenageando-os com esta edição. O
prefácio, escrito por Manuel Ferreira Patrício
relembra-nos a sua “Escola Cultural” (qualquer professor da minha geração se lembra
bem desta “nova” escola) e o Posfácio de António Sampaio da Nóvoa que indica três constantes nos diferentes percursos de vida, aqui
resumidamente: paixão, ação, apoio. Quanto à
palavra excelência, retirei uma ideia de cada
entrevistado, que a mim me fizeram sentido.
Porque de sentido se trata também este livro.
Filipe Pinto-Ribeiro: “A excelência é, para
mim, um ideal artístico. São muitos os projetos musicais que me movem na construção da
excelência.”
Ola Roriz: “Como um dia disse o meu amigo
e grande encenador Ricardo Pais: ‘Já não sei
fazer mal’. Esta afirmação nada tem de pretensiosa. O árduo caminho percorrido, em busca
do melhor de nós, oferece-nos uma sabedoria
extra.”
Adriano Moreira: “Quando a geração que se
segue avaliar o legado daquela a que vai suceder, não vai ser benevolente. Se servir a minha
lembrança, ...que os jovens, que terei influen-

ciado como professor, me vão esquecendo,
mas apenas lentamente.”
Diná Azevedo: “Move-me e motiva-me fazer parte de uma instituição, onde sou e não
apenas estou, em que, para atingir a excelência, nos aventuramos, muitas vezes, a praticar
a superação,...”
Francisca Van Dunem: “Persistência, ou resiliência como hoje é mais comum designarse. Mas também empenho, firmeza e tranquilidade. E humildade,...”
Januário Torgal Ferreira: “Sem autocomplacência pelo que sou e procedo, a vida chamoume sempre a atenção para fenómenos e acontecimentos, os quais não poderiam
contentar-se com uma mera escuta, sem sequências lógicas.”
Fernanda Ribeiro: “E se cada um de nós consegue ser o melhor de si em vez do pior de si,
o mundo acaba sempre por ser melhor também.”
Nuno Delgado: “O empenho é fundamental
para o sucesso em qualquer atividade de excelência, contudo, a orientação desse empenho é
que determina o sucesso.”
Maria Leonor Pires de Freitas Campos: “... é
uma procura constante de melhoria, de respeito, de autoanálise, de modo a melhorarmos e,

nesta insatisfação, procurarmos ser cada vez
melhores, mais responsáveis, e respeitarmos a
sociedade, sendo assim elementos ativos na
mudança da mesma.”
Rui Nabeiro: “É imperioso sonhar sempre
com aquilo em que se acredita. O sonho é o
oxigénio da realidade... a antecipação e o sonho
exigem uma gestão regrada e parcimoniosa.”
Ana Pires: “O que me move é o querer desafiar todos os dias os meus próprios limites…
Quero aprender, sempre!”
Manuel Antunes: “Evidentemente, fazer ou
não fazer depende da nossa vontade e perseverança. A solução está muitas vezes ao nosso alcance; não percamos tempo a procurar nos outros aquilo que podemos encontrar em nós
próprios.”
Sobrinho Simões: “De forma simplificada,...
a influência das pessoas e das instituições com
que me relacionei; depois o trabalho, trabalho,
trabalho,... e finalmente o fator sorte.... em termos de saúde, das gentes e dos sítios.”
Afonso Cruz: “Há sempre alguns fatores que
contribuem para se ter algum sucesso, mas
também há uma certa dose de teimosia, afinco,
trabalho. As oportunidades, por si só, são impotentes, mas se conjugadas com a dedicação
podem determinar algum grau de êxito.”
Voltando à nota introdutória, para terminar
onde comecei, a frase de Johann W. Goethe
“Quando uma criatura humana desperta para
um grande sonho (paixão) e sobre ele lança toda a força da sua alma (ação) , todo o universo
conspira a seu favor (apoio) ”, reencontra no
posfácio as constantes de tão diferentes histórias de vida.

Sono Saudável – dicas para ultrapassar problemas de sono
S

e é uma das pessoas que se debate com problemas de sono,
certamente apercebe-se que a sua
mente está acelerada e o seu corpo
irrequieto quando apenas quer
adormecer. Com as abordagens
certas, pode ensinar a sua mente a
adormecer com segurança, sendo
um dos segredos para este feito o
relaxamento, onde as pesquisas
mostram que a resposta de relaxamento é um processo fisiológico
que afeta positivamente a mente e o
corpo.
Veja algumas dicas, cientificamente apoiadas, que oferecem métodos comprovados que podem
ajudar nos problemas de sono.
1. Evite a utilização eletrónica
uma hora antes de deitar: telemóveis e computadores produzem luz
azul, que perturba o ciclo circadiano (o relógio biológico do corpo).

Na verdade, qualquer tipo de luz
interrompe o sono, mas um estudo
da Universidade de Harvard, identificou a luz azul, em particular, como duas vezes mais perturbadora
para o ciclo vigília-sono.
2. Crie um ritual do sono: um ritual do sono compreende comportamentos que realizamos diariamente antes de deitar, tal como se
faz com as crianças (beber o leite,
contar uma história, rezar, etc.), onde a nossa mente inconsciente
identifica diariamente como sendo
as atividades que realizamos antes
de dormir e, consequentemente, induz o sono. Considere fazer coisas
como desligar as luzes do teto e
acender velas ou abajures, ouvir
música relaxante, beber chá de ervas, tomar um banho (aumentar a
temperatura corporal ajuda na sensação de conforto e sonolência),

RICARDO PINTO
Neuropsicólogo e Psicólogo Clínico

Voz à saúde
usar alguns óleos essenciais (como
lavanda) e praticar Mindfulness ou
outro tipo de relaxamento.
3. Aguarde até sentir sono: não vá
para a cama até que se perceba de
sinais de sonolência e cansaço. Isto
pode significar que se vai deitar um
pouco mais tarde do que o habitual
algumas noites, mas é preferível a
ficar deitado e forçar-se a dormir.
Faça algo tranquilo ou entediante,
com o mínimo de iluminação e ruído e, definitivamente, não faça na-

da que seja interessante ou excitante, porque vai deixar a mente desperta.
5. Evite trabalhar após o jantar:
estudos mostram que, se se mantiver ativo com trabalho ou outras
atividades mentalmente estimulantes após o jantar, é provável que, ao
deitar, a mente ainda se encontre
demasiado ativa.
4. Limite a cafeína, nicotina e a
ingestão de álcool umas horas antes
de dormir: a cafeína e a nicotina são
estimulantes, ou seja, aceleram a
mente e o corpo, o que dificulta o
sono. Embora o álcool possa ajudar
algumas pessoas a adormecer, este
pode ter um impacto negativo na
qualidade do sono e também pode
fazer com que acorde durante a noite. O álcool também inibe o sono
REM (Rapid Eye Movement), que
é o sono restaurador profundo que a

nossa mente e corpo necessita.
5. Não faça sestas: quando temos
uma noite difícil de sono, a vontade
de fazer uma sesta pode ser intensa,
mas, se ceder, é mais provável que
tenha um mau sono na noite seguinte e o ciclo de sono-vigília fica fora
de sintonia. Resistir exige autodisciplina, mas aumenta a probabilidade de se sentir cansado à noite.
6. Mantenha uma rotina saudável
de sono: tente manter a hora de deitar e de levantar dentro dos mesmos horários, independentemente
do tipo de sono que teve nessa noite. Se acordar no mesmo horário
todos os dias, é mais provável que
se sinta cansado no mesmo horário
todas as noites. A parte difícil, em
particular, é que os estudos sugerem que devemos acordar à mesma
hora nos fins de semana ou dias de
folga e, se quiser ficar mais tempo,
aconselha-se que seja apenas uma
hora a mais.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide da
Sua saúde!
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Opinião
Ideias políticas

Mil lutas no caminho
de Abril
PEDRO RODRIGUES
Militante da JCP

O Futuro (é) dos jovens

Esquerda

C

hegado o fim de mais um grande
Congresso, apresentamo-nos como sempre, cheios de confiança
e alegria. Com a afirmação da JCP nas
ruas, nas escolas, nas faculdades e nos locais de trabalho, com a atividade redobrada, com o reforço dos coletivos e da
organização. Congresso construído não
em dois dias, mas nos últimos meses,
construído não fechados nos centros de
trabalho, mas sim, a discutir com os colegas e com os amigos, em cada distribuição, em cada ação de contactos, em cada
luta, e hoje podemos afirmar que cumprimos o papel da organização revolucionária da juventude portuguesa. Tendo sido
lidas um total de 110 intervenções nestes
últimos dois dias, intervenções ligadas à
realidade concreta da juventude portuguesa, demonstram a razão e a justeza da
realização deste congresso, e o indispensável papel dos jovens comunistas na luta
que é travada todos os dias por uma vida
melhor.
Durante este período afirmamos as mil
lutas que temos no caminho de abril, não
o começamos a fazer ontem e não o vamos acabar amanhã. Este processo é fruto de um património de luta e resistência
da JCP e do PCP. Afirmamos e continuamos a afirmar, a luta por uma escola pública gratuita democrática e de qualidade
em que ninguém seja impedido de estudar, a luta pelo fim dos exames nacionais
e da propina, a luta pelo direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, por salários dignos, para que não se empobreça a
trabalhar neste país, pelo combate contra
a precariedade, a luta pelo direito à
produção e fruição cultural,
pelo direito à saúde, por
um serviço nacional
de saúde público
gratuito e universal, pelo direito
ao desporto e a

um ambiente saudável, que não combinam com a gestão privada e uso displicente de recursos, a luta pelo direito à habitação, pela igualdade na lei e na vida,
contra todo o tipo de discriminações, no
combate a todas as formas de exploração.
São estas e muitas outras lutas que afirmamos que levaram o nosso país no caminho de Abril.
Este congresso chega-nos com uma alegria e força especiais neste ano em que
comemoramos e centenário do PCP. 100
anos de luta e resistência ao serviço do
povo e do país, em que os jovens comunistas sempre tiveram um papel central
na atividade do partido. Passados 100
anos cá estamos com orgulho e esperança
a dar o nosso contributo no reforço do
nosso partido.
Não é esquecida a imagem de milhares
de jovens à procura de uma vida melhor,
que apesar de tenra idade, morrem no
mediterrâneo ou debaixo das bombas do
imperialismo. Carregar a precariedade às
costas, sem horário ou contrato não pode
nunca ser emancipação, não se compreende como é possível aos jovens ser
negado o direito à felicidade quando as
riquezas, os alimentos e a informação
produzidos, seriam suficientes para dar
resposta às suas necessidades.
Dada a situação pandémica, não foi
possível receber organizações irmãs de
outros países, mas este Congresso não
deixa de afirmar a solidariedade da JCP
com todos os povos que lutam pela soberania e independência nacional, pelo progresso social e o socialismo.
O 12º Congresso da Juventude Comunista Portuguesa foi realizado no último fim de semana
(15 e 16 de maio) no
Ateneu Artístico Vilafranquense, no concelho de Vila Franca
de Xira.

RENATA FARIA
Presidente da JP Braga

Direita

O

uvimos, muitas vezes, que os
jovens estão cada vez mais
afastados da vida política e associativa, seja ela local ou nacional.
É importante perceber quais os motivos
que levam a este afastamento, mas, é
também, igualmente importante valorizar e apostar nos jovens, só assim a experiência, a competência, a dedicação e a
representatividade tomarão lugar das caraterísticas pejorativas que catalogam,
muitas vezes, os jovens.
Não gosto de discursos de vitimização
e acredito que somos donos das nossas
escolhas e das nossas responsabilidades,
só assim poderemos ser e viver, verdadeiramente, livres! Por isso, urge a necessidade de incentivar à participação cívica, de apostar nos valores e nas capacidades empreendedoras, de destacar a
irreverência e a criatividade e de incentivar para a sustentabilidade democrática.
Só assim, conseguiremos ga- rantir uma
geração mais ativa, comprometida e responsável.
A participação política e associativa
significa, sobretudo, para os jovens, ser
mais para além do que aquilo que o exercício de voto representa. Para os jovens,
participar ativamente nas decisões políticas, significa criar espaços de debate, de
informação, de auscultação e da intervenção social, económica e política no

território, no princípio fundamental de
trabalhar com pessoas e para as pessoas.
Nós, os jovens, não queremos que hipotequem o nosso futuro. Queremos sim,
mais oportunidades, mais liberdade,
mais autonomia, mais capacitação, mais
apostas. E não basta querer, é preciso
ser! Ser mais responsável, mais altruísta,
mais ativo, mais atento e mais preocupado. Só assim conseguiremos, todos, os
mais jovens e os menos jovens, ser mais
conscientes da importância das ações do
presente e do garante do nosso futuro.
Sem comodismos e com mais esperança
em arriscar e em acreditar.
Adelino Amaro da Costa ensinou-nos
que ser jovem é ser autêntico e que devemos viver, sempre, de acordo com aquilo
que pensamos, mesmo com as mais diversas dificuldades, só assim seremos,
verdadeiramente, livres!
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ID:124391014-126 -

105.000 €

C.E.:(D) Apartamento com 2 quartos,
junto ao BragaParque.
Com garagem fechada, varanda e boas áreas
em prédio moderno com elevadores.
Disponível para visitas. Ótima oportunidade!

ID:124391032-68 -

250.000 €

C.E.:(F) Oportunidade na Póvoa de Lanhoso, moradia
para 2 famílias com habitações completas e separadas,
no R/C (W.C., quarto e cozinha) e 1º Andar (3 quartos,
cozinha, sala e W.C.) com acesso pelo interior. E terreno
com cerca de 8.200 m2 com potencial para construção
de várias moradias.

ID:124391005-466 -

153.500 €

C.E.:(D) Apartamento T3 no centro da cidade
(A 200m do Arco da Porta Nova).
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

ESTAMOS A RECRUTAR!
- OPERADOR PARA MÁQUINA
CORTE CNC
- OPERADOR PARA MÁQUINA
POLIDOR
- ACABADOR

CASA DAS JANTES
DE NARCISO MONTEIRO XAVIER, LDA

ENTRA EM CONTACTO

938 558 594
geralgranicel.com

ALUGA-SE
QUARTO

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

COMPRO!!!

A 2 cavalheiros reformados
NÃO FUMADORES

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

965 274 169
967 725 585

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Tlm. 967 200 625

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

ESTÁ A RECRUTAR PARA AS
VÁRIAS EMPRESAS DO GRUPO
(GUGUICAR, XAVILAC, ENVIALIA
E NMXTRANSPORTES)
OFERTA:

REQUISITOS:

- Engenheiros Mecânicos/as
- Administrativos/as
- Soldadores
- Torneiros Mecânicos
- Programadores de CNCs
- Pintores
- Estafetas
- Fiel de armazém

- Escolaridade mínima
obrigatória
- Disponibilidade imediata
- Disponibilidade para turnos

Os interessados deverão enviar Currículo para:
geral@xavilac.com

QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

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

Câmara Municipal da Trofa
AVISO N.º 1/2021 – OFERTA DE ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS
Para os devidos efeitos e no cumprimento nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 10 de abril, e pela circunstância
de algumas ofertas de estágio terem ficado desertas, torna-se público
que, estão abertas, pelo prazo de dez dias úteis, contados da data de
publicação do aviso no sítio da internet da DGAL e da Câmara Municipal
da Trofa, novas candidaturas aos procedimentos de recrutamento e
seleção de estagiários, no âmbito da 6.ª edição – 2.ª fase do Programa
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), nas seguintes
áreas: Curso Tecnológico de nível secundário na área de Instalações
Elétricas (nível 4), Curso Tecnológico de nível secundário na área de
Eletrotecnia (nível 4) e Curso Tecnológico de nível secundário na área
de Educação e Ação Social (nível 4), Técnico Superior Profissional em
Serviços Jurídicos (nível 5) e Gestão de Recursos Humanos (nível 6),
Educação Básica (nível 6) e na área de Cinema e Audiovisual (nível 6).
Os referidos procedimentos encontram-se disponíveis nos sítios
seguintes: HYPERLINK "http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt"
www.portalautarquico.dgal.gov.pt;
HYPERLINK "http://www.muntrofa.pt" www.mun-trofa.pt., e na Divisão Recursos Humanos, onde constam todos os requisitos e condições de admissão.
Câmara Municipal da Trofa, 14 de maio de 2021
O Presidente da Câmara Municipal da Trofa,
(Sérgio Humberto)

RESIDÊNCIA
SÉNIOR
c/ excelentes condições
Tem vaga para idoso/a
ou casal

Tlm.: 912 819 087

“Correio do Minho”, 18/05/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Amares

Anúncio
Processo: 140/21.2T8AMR
Acompanhamento de Maior
Referência: 173262533
Data: 14-05-2021
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria Fernanda
Campos Silva
FAZ-SE SABER que foi distribuído neste tribunal, o processo de
Acompanhamento de Maior, em que
é requerido Maria Fernanda Campos
Silva, com domicílio: Santiago,
Residências Sénior, Rua Visconde
Semelhe, n.º 300, 4720-243 Caldelas
- Amares, com vista à determinação
de medidas adequadas.

antenaminho.pt

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

106.0 FM

O Juiz de Direito,
Dra. Sara Lígia Macedo
Faria Guimarães
O Oficial de Justiça,
Isabel Santos

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES - VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704
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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 FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA
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§modalidades
Natação

Tamila Holub histórica em Budapeste

Tamila Holub, atleta do SC Braga, terminou a sua prova nos 800 metros livres dos Europeus de Natação, com um tempo de 8.41,91m, a menos de cinco segundos de um lugar de qualificação para
a Grande Final.
Esta foi a melhor prestação de uma atleta portuguesa no primeiro dia de competição.
Tamila Holub e José Paulo Lopes são os dois atletas do SC Braga presentes na comitiva da selecção
nacional nos Europeus de Natação, que se realizam até 23 de Maio, em Budapeste.

Futebol de praia

Seis jogadores do SC Braga
convocados para a selecção nacional
Pedro Mano, Bruno Torres, André Lourenço, Bê Martins, Léo Martins e Rúben Brilhante voltaram a
merecer a confiança do seleccionador Mário Narciso, tendo sido convocados para representar a selecção nacional de futebol de praia. Os Guerreiros do Minho das areias vão concentrar-se com os
restantes companheiros de selecção entre os dias 23 e 26 de Maio, na Figueira da Foz.
Recorde-se que os atletas do SC Braga entraram com o pé direito no Campeonato de Elite de Futebol de Praia, com vitórias diante do Sporting e GD Chaves.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA DO CÉU CAMPOS QUINTEIRO
A empresa DS BRAGA NORTE participa o falecimento de
D. MARIA DO CÉU CAMPOS QUINTEIRO, mãe do Sócio Gerente
Sr. Fábio Emanuel Campos Rodrigues.
O seu funeral realiza-se, hoje, terça-feira, 18 de Maio, pelas
17.30 horas, na Igreja Paroquial de Vimieiro - Braga.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres, irá a sepultar no
cemitério da localidade.
As exéquias fúnebres serão reservadas à família e amigos mais
próximos.
Braga 18 de Maio de 2021
A Funerária de Martim Lda. | Tel. 253 911 285 Tlm. 968 010 049 | www.afunerariademartim.pt

‘Inclusea’ apresenta-se para
um surf adaptado comum
DIA 21 DE MAIO vai ter lugar um webinar para apresentação
de programa da Universidade de Trás os ontes e Alto Douro
e Surf Club de Viana.
SURF
| Redacção |

O Surf Clube de Viana (SCV) e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), os dois parceiros portugueses
do projecto, realizam o Webinar ‘Inclusea’ no próximo dia 21 de Maio pelas
16h00, e que tem por link de acesso:
http://bit.ly/WebinarInclusea, informou a
colectividade vianense em comunicado
que enviou aos órgãos de informação.
Este evento, que conta também com o
apoio da Federação Portuguesa de Surf,
servirá para apresentar este projecto inclusivo a agentes da comunidade portuguesa do surf adaptado, como associações, clubes, treinadores e a todos os que
estejam ligados ou pretendam estar ligados à modalidade, adianta ainda a mesma
fonte.
O Inclusea, cofinanciado pelo Erasmus+
Sport e desenvolvido em parceria por sete
entidades de cinco países europeus, tem
por objectivo principal “criar e desenvolver uma metodologia inovadora para o
ensino do surf adaptado”.
Através de um processo, que se pretende
participativo e interdisciplinar, o Inclusea
visa avaliar, desenvolver orientações de
boas práticas para uma metodologia de
ensino comum para profissionais de surf
que trabalhem com pessoas com deficiências físicas e/ou sensoriais, ajudando a estabelecer um padrão europeu comum para
quem lidere o ensino do surf adaptado ou
programas de terapia de surf.
Para João Zamith, presidente do SCV,
citado na referida nota aos órgãos de comunicação social, integrar este projecto
pioneiro foi natural, tendo em conta toda a
experiência, nacional e internacional, do
clube.

DR

Marta Paço, atleta invisual do Surf Club de Viana

“O Inclusea, ao criar uma ferramenta base de trabalho bem estruturada, trará uma
alavancagem muito importante à modalidade, melhorando os benefícios de saúde
e bem-estar dos participantes e promovendo uma maior inclusão no surf para
pessoas com deficiência, seja para fins
competitivos, recreativos e/ou terapêuticos, e uma maior igualdade de oportunidades”, explica.
A concluir, o mesmo comunicado lembra que o Inclusea, que teve início no dia
1 de Janeiro e que terminará a 30 de Junho
de 2023, é liderado por La Sociedad Regional de Educación Cultura e Deporte do
Governo da Cantábria (Espanha), em parceria com o Município de Ribamontán al
Mar (Espanha), o Surf Clube de Viana
(Portugal), a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (Portugal), a Association Nationale Handi Surf (França), a
Liquid Therapy Foundation (Irlanda) e o
Deustcher Wellenreitverband EV (Alemanha).

IMOBILIÁRIA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

4.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

MARIA DO CÉU CAMPOS QUINTEIRO

JOSÉ VELOSO XAVIER

A empresa Prestígio Imobiliária participa o falecimento de
D. MARIA DO CÉU CAMPOS QUINTEIRO, mãe do Sócio Gerente
Sr. Fábio Emanuel Campos Rodrigues.
O seu funeral realiza-se, hoje, terça-feira, 18 de Maio, pelas
17.30 horas, na Igreja Paroquial de Vimieiro - Braga.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres, irá a sepultar no
cemitério da localidade.
As exéquias fúnebres serão reservadas à família e amigos mais
próximos.
Braga 18 de Maio de 2021
A Funerária de Martim Lda. | Tel. 253 911 285 Tlm. 968 010 049 | www.afunerariademartim.pt

Sua família participa a todos as pessoas de suas relações e amizade que será celebrada missa de 4.º Aniversário
de falecimento em sufrágio do saudoso falecido hoje, dia
18, pelas 18 horas, na igreja de S. Vicente, Braga.
Desde já agradece a todos quantos participem neste
ato religioso.
Braga, 18 de Maio de 2021
A FAMÍLIA
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Agenda
Palavras Cruzadas

Publicidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:23
15:06
17:30
19:06
19:59
21:01
23:08

18:30 As Regras do Ângelo
18:38 Dennis e Gnasher:
Os Aventureiros
19:00 Chovem Almôndegas
19:26 Os Vizinhos Piratas
19:49 Muito Fora
20:17 Peanuts
20:31 Banda Zig Zag
20:37 Tesouros da Europa
21:30 Jornal 2
22:05 Norskov, Cidade Sombria
22:51 Nada Será como Dante
00:22 O Rei Zarolho
00:47 The Highschool
01:12 Eurodeputados
01:43 E2 - Escola Superior
de Comunicação
02:13 Sociedade Civil
03:17 Euronews

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

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Joker
Festival Eurovisão
da Canção 2021
00:34 Resgatados do Fogo
01:30 E Agora, onde Vamos?
03:07 Europa Minha

TVI

Camilo, o Presidente
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Orgulho e Paixão
Êta Mundo
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Tempo de Amar
Golpe de Sorte
Edição Especial
01:10 Passadeira Vermelha
01:55 Linha Aberta

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:48
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:30
00:00
01:15
02:45
03:15

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

Publicidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada; songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante;
gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite; companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do concelho de
Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace;
rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo; acanhado.
8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa; como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

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

9

5

labhilariolima@mail.telepac.pt

6

1

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

FARMÁCIAS

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

5

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

7

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
MISERICÓRDIA T. 258 941 131

1

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

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

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

4
3
7

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

8

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

R. da Corredoura, 50

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Praça Dom Manuel I, 75

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

R. Dr. Carlos Saraiva 46

5

6

3

8

2

6

3

9
6

R. da Matriz. 14

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

2

4

1

2
4

5
4

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu;
auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães.
11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego; anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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1 VEZ EM BRAGA

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

912 721 796

RECÉM
CHEGADA
Loira, 24 anos,
magra. alta,
elegante, peitos
grandes.
Recebo só.

964 131 762
SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA
Bonita, Branquinha. Adora
prazer. Oral Divinal. Elegante,
Atrevida.Faço convívio sem
tabus.Completa. Prazer
Garantido.Atrás adoro tudo bem
enfiadinho. Grelinho Doce.

938 241 212

Publicidade 27

JOGOS

A LINDA
MASSAGISTA
DELICADA
EM BRAGA,
CONVÍVIO
+MASSAGEM
+DUCHE

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

910 874 935

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

918 595 077
Sorteio 20/2021

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Sou loira safada, garganta mo
lhadinha. Adoro chupar. Lindo
corpo. Top. Muito meiga, sem
tabus. Convívio completo. Muito
quentinha. Atendimento único,
com muita simpatia.

910 874 935

933 129 799

Profissional com mãos
de fada, relaxante,
body/body, prostática.
Acessórios e convívio.

911 197 983

59 283
2.º Prémio 47 577
3.º Prémio 65 865
1.º Prémio

Terça 11/05/21

OLÁ AMORES!!

TENHO 35 ANOS,
PEITOS
REDONDINHOS,
ADORO BEIJO
DE LÍNGUA. 69
E CUZINHO
BOM DE METER

MASSAGISTA
AFRICANA

Segunda 17/05/21

ÍNDIA
MULHER DIFERENTE
Com massagem
relaxante. Local
discreto e higiénico.

964 458 054

Sorteio 38/2021

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

Sorteio 38/2021

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

Insólitos

Bilhete que valia 21,4 milhões
de euros lavado na máquina
Uma mulher ganhou qualquer coisa como
21 milhões de euros numa lotaria do estado
norte-americano da Califórnia. O bilhete
premiado foi vendido a 14 de Novembro,
numa loja de conveniência de Los Angeles,
e na quinta-feira passada era o último dia
para o levantar. Uma funcionária da loja,
Esperanza Hernandez, contou à Whittier
Daily News que uma mulher apareceu no

penúltimo dia, dizendo que o bilhete foi
destruído na máquina de lavar, onde foi
parar dentro do bolso de umas calças. Uma
cópia da cassete em que foi registado o momento da compra foi entregue às autori-dades do jogo, que estão a investigar o caso,
sendo que a vencedora pretende reclamar o
prémio na mesma. Segundo os oficiais, a
mulher deve apresentar várias provas em
como comprou e registou o boletim vencedor, nomeadamente através de imagens.

Seteykina

OLYA

O Verão desperta
a sensualidade e a
modelo de lingerie,
Olya Seteykina, faz
prova disso mesmo.
Junto a uma piscina,
Olya posou em
biquini e... palavras
para quê.

Sorteio 19/2021

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 15/04/21

Sorteio 39/2021

6 24 33 40 41
+2

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Pode andar mais explosivo.
Acalme-se para não prejudicar a sua
relação.
Saúde: Coma chocolate negro. Ajuda a
manter a saúde do coração.
Dinheiro: Finanças equilibradas. Afaste
os sentimentos de derrota.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34,
40

Balança
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Um amigo poderá desiludi-lo
com uma atitude falsa. Proteja-se.
Saúde: Para perder peso, faça
refeições leves. Elimine a batata,
massa e arroz.
Dinheiro: Possível desavença com um
colega.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 45,
49

Touro
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Se errou, reconheça que errou.
A teimosia não leva a lugar nenhum.
Saúde: Para perder peso tome chá
verde com gengibre fresco ralado.
Dinheiro: Seja inteligente na gestão
das finanças. Gaste apenas o que
pode.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45,
48

Escorpião
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Bom ambiente familiar e
amoroso. Tudo está em harmonia.
Saúde: Possíveis dores de garganta.
Gargareje com água e sal.
Dinheiro: É provável que receba uma
promoção. Parabéns!
Números da Sorte: 2, 8, 15, 34, 38,
41

Gémeos
Carta do Dia: 2 de Copas, que significa
Amor.
Amor: O amor poderá chegar à sua
vida. Mantenha-se otimista.
Saúde: Coma mais legumes e
mantenha os intestinos a funcionar
bem.
Dinheiro: Fase favorável no que
respeita ao dinheiro. Amealhe.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48,
49
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Para atenuar problemas
respiratórios faça vapores com raiz de
gengibre.
Dinheiro: Se anda pouco dedicado ao
trabalho tome cuidado. Poderá
cometer um erro.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37,
47
Leão
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Sentirá necessidade de estar
com os seus amigos.
Saúde: Sempre que possa faça
passeios à beira mar. Renove as
energias.
Dinheiro: Período de maior trabalho.
Concentre-se e tudo correrá bem.
Números da Sorte: 2, 7, 9, 13, 35, 47
Virgem
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Caso contrário, pode sofrer um
desgosto.
Saúde: Apanhe ar puro. Os seus
pulmões agradecem.
Dinheiro: Aproveite para finalizar
projetos. Rume ao sucesso.
Números da Sorte: 1, 7, 19, 24, 35,
43

Sagitário
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: Os momentos de romantismo
estão em alta. Surpreenda o seu par.
Saúde: Estará cheio de energia. Use-a
para fazer algum exercício.
Dinheiro: Possibilidade de abraçar
novos projetos. Terá espírito de
iniciativa.
Números da Sorte: 1, 9, 23, 35, 39,
46
Capricórnio
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: Lembre-se que o amor é
construído com pequenos gestos.
Seja carinhoso com o seu par.
Saúde: Comer ameixas frescas ajuda a
tratar a gota.
Dinheiro: Controle os impulsos. Gira a
carteira com habilidade.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 28, 45,
48
Aquário
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Mostre os seus sentimentos
sem receios. O amor é para ser vivido
intensamente.
Saúde: Se anda com dores nos ossos
e nas articulações experimente tomar
um suplemento de cálcio.
Dinheiro: Combata as energias
negativas. O sucesso está para breve.
Números da Sorte: 19, 23, 27, 34, 38,
40
Peixes
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: Elimine convicções erradas e
evite o colapso da sua vida
sentimental.
Saúde: Para aliviar a retenção de
líquidos tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Esforce-se para juntar
dinheiro.
Números da Sorte: 2, 18, 23, 34, 39,
45

Publicidade

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

Ponte de Lima

Guimarães

Esposende

Ameaçava ex-mulher
e filhas com arma

Gualterianas ainda sem a marcha

Suspeito de abuso sexual de menores
A PJ de Braga deteve de um homem de 42 anos, residente em Marinhas, Esposende, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores. Em comunicado, a PJ refere que a “actividade delituosa” do suspeito, um motorista de TIR, foi detectada numa investigação activa na Alemanha, na qual foi possível identificar ramificações
com suspeitos residentes noutros países europeus.
Os crimes em investigação ocorreram, pelo menos, desde Dezembro de 2019 e prolongaram-se até à actualidade. “Em causa está sobretudo a obtenção, produção e partilha, através de redes sociais ou aplicações digitais similares, algumas acessíveis apenas através da
‘dark web’, de ficheiros de cariz pornográfico envolvendo menores, do sexo masculino, da
faixa etária pré-adolescente”, acrescenta a PJ.
O suspeito foi detido com colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à
Criminalidade Tecnológica e após sinalização da congénere alemã (BKA) da PJ.

Ficou em prisão preventiva um
homem de 49 anos detido pela GNR
por violência doméstica, em Ponte
de Lima. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os
militares apuraram que o agressor
ameaçava de morte a vítima, sua
ex-cônjuge de 39 anos, bem como
as suas filhas de 10 e 20 anos, com
recurso a armas de fogo.

Arcos de Valdevez

Pulseira electrónica
por agredir namorada

Barcelos

O Tribunal de Arcos de Valdevez
aplicou a um homem de 52 anos a
pulseira electrónica por exercer “reiteradamente violência física, sexual
e psicológica sobre a namorada de
48 anos”, informou a GNR. O homem ficou ainda sujeito a afastamento e proibição de contacto com
a vítima e sujeição a tratamento de
consumo de bebidas alcoólicas.

Fafe

Agredia mulher e filhas
A GNR deteve, domingo, um
homem de 48 anos por violência
doméstica, em Fafe. No âmbito de
uma denúncia, os militares
deslocaram-se de imediato ao local
onde apuraram que o agressor
tinha ameaçado e agredido as
vítimas, a companheira de 49 anos
e as filhas de 22 e 23 anos.
No decorrer das diligências policiais
apurou-se que os comportamentos
violentos e agressivos do suspeito já
perduravam há vários anos, tendose verificado um escalar de
violência através de ofensas físicas e
verbais.

As Festas Gualterianas de 2021, em Guimarães, “ainda não vão ter”
a tradicional marcha, mas “já haverá alegria na rua” com actividades
que estão a ser pensadas pela organização, adiantou ontem o
presidente da autarquia. Em declarações aos jornalistas, no final da
reunião do executivo, Domingos Bragança afirmou que as festas da
cidade, que decorrem na primeira semana de Agosto, vão ter “um
conjunto de situações” que terão em conta a situação pandémica e
“as indicações da Direcção-Geral da Saúde”.
O programa contará também com a inauguração do Teatro Jordão,
que está a ser requalificado. “Este ano ainda não há festas
gualterianas no modelo anterior à pandemia. O programa ainda vai
ser definido. Os obreiros da marcha têm uma ideia para duas
exposições, mas ainda não têm nada em concreto. Certo é que a
marcha no formato tradicional, no modelo anterior à pandemia,
está excluída”, afirmou o autarca.

Detido por tentar violar e matar mulher

Braga

A PJ deteve ontem um homem de 30 anos suspeito de tentar violar e matar uma mulher de
46 anos, em Barcelos. Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram ao final da tarde
de domingo, tendo alegadamente o suspeito atraído a vítima para a sua residência e, munido de uma arma de fogo, a sequestrou, “no intuito de posteriormente praticar com ela actos
de natureza sexual”. Como a vítima conseguiu, entretanto, fugir para o exterior da casa, “o
detido perseguiu-a, e já na via pública desferiu-lhe várias coronhadas na cabeça e tentou
efectuar, por várias vezes, disparos na direcção da vítima. Só por mero acaso não conseguiu
consumar os seus intentos”, acrescenta. Ainda segundo a PJ, o arguido ameaçou também,
com a arma de fogo, populares que tentaram pôr fim aos seus actos criminosos.
Devido aos golpes que lhe foram infligidos, a vítima foi transportada para o Hospital de
Barcelos, onde recebeu tratamento hospitalar.
O detido é suspeito da prática de crimes de homicídio qualificado e violação na forma tentada, sequestro, coação agravada, ofensa à integridade física qualificada e dano.

Devido a trabalhos de reparação e manutenção de infra-estruturas,
poderão ocorrer interrupções na rede de abastecimento de água,
em algumas zonas das freguesias de Tebosa, Oliveira S. Pedro e
Priscos - alertam a Agere e o Município de Braga. As intervenções
terão lugar amanhã, por um período estimado de quatro horas.

Interrupção no fornecimento de água

Publicidade

Braga

Casal apanhado a furtar catalisador
Um homem de 24 anos e uma mulher de 25 foram detidos pela PSP, na madrugada de domingo, pelo furto de um catalisador de automóvel. Em comunicado, a PSP relata que foi
chamada à Av. Dr. António Palha por haver um indivíduo se encontrava a furtar o catalisador de um veículo. Tendo tido conhecimento que os suspeitos se encontravam numa caravana, foram alertadas as unidades de patrulhamento, tendo sido interceptado pouco depois o referido veículo e detidos o homem e a mulher, na posse do catalisador furtado, bem
como de outros objectos usados para a concretização dos furtos.
Em Barcelos, a PSP deteve, sábado, o responsável de um estabelecimento comercial suspeito pela prática do crime de receptação de artigos furtados noutros estabelecimentos. A PSP
apreendeu diversas garrafas de vinhos e bebidas espirituosas, produtos cosméticos, um
berbequim e uma bicicleta.
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