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Braga
§222 anos

Câmara projecta alargar quartel de
sapadores com escola de bombeiros

Nascida a 8 de Junho
de 1799 para manobrar
uma bomba braçal
Criada oficialmente a 8 de Junho de
1799, a Companhia de Bombeiros
de Braga tinha por missão manobrar uma bomba braçal de combate
ao fogo e extinção dos incêndios.

NO 222.º ANIVERSÁRIO DA CORPORAÇÃO vereador Altino Bessa revela ideias do município para
aumentar parque de estacionamento e num piso superior uma escola de bombeiros.

Dois meses depois, já com 100
homens, seria baptizada por “Companhia da Bomba”, tendo-se convencionado o dia 31 de Agosto de
1799 como o da sua fundação.
Com diferentes denominações na
sua história é, desde 1981 a “Companhia de Bombeiros Sapadores de
Braga”.
Actualmente, e de acordo com o
art.º 3º, do Decreto-Lei nº
247/2007, de 27 de Junho (na sua
actual redacção), à Companhia de
Bombeiros Sapadores de Braga estão atribuídas as seguintes missões,
dentro da sua área de actuação própria, o Município de Braga:

DR

É para a zona do declive que se vê ao fundo, a confinar com a academia do SC Braga, que Altino Bessa prevê alargar aparcamento e num piso superior erguer escola de bombeiros

PROTEÇÃO CIVIL
| Rui Serapicos |

Alargar o parque de estacionamento de viaturas e, num piso
superior, instalar uma escola de
bombeiros é projecto da Câmara
Municipal de Braga em preparação para o quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga, confirmou ontem Altino Bessa.
O vereador dos Bombeiros
Municipais e da Protecção Civil
explicou, ao Correio do Minho
durante o 222.º aniversário dos
Bombeiros Sapadores de Braga,
que nesta fase “há uma necessidade de alargamento para aparcamento de viaturas”.
“A ideia é fazer essa construção já preparada para levar um
corpo em cima que nos permita
ter aqui uma escola de bombeiros, autorizada e articulada, como tem de ser, com a Autoridade
Nacional de Emergência e Protecção Civil”, adiantou.
Antes, ao usar da palavra na

sessão formal do aniversário da
corporação, o autarca lembrou
evoluções como a entrada de
mulheres na corporação, ou os
desafios para os quais “niguém
estava preparado” da pandemia
Covid-19.
Altino Bessa estimou em mais
de 700 mil euros os investimentos que tem previstos, incluindo
a instalação de paineis solares
equipamentos, além do referidoalargamento do estacionamento.
Um novo veículo de Protecção
Multirriscos e Ambiente, que se
destina a fazer face a incidentes
como os derrames de matérias
perigosas, é uma das viaturas
que foram ontem, oficialmente,
apresentadas no 222.º aniversário dos Bombeiros Sapadores de
Braga. Também se apresentaram
duas ambulâncias, uma delas
nova, duas moto-quatro e ainda
um veículo urbano de combate a
incêndios.
O comandante da corporação,

lll
O presidente da Câmara de
Braga, Ricardo Rio, no 222.º
aniversário dos Bombeiros
Sapadores de Braga,
apontou como próxima
prioridade de investimento
a substituição da autoescada. O autarca lembrou
que há oito anos a
corporação ainda estava
instalada “no velho quartel”.
No elogio aos Bombeiros
Sapadores, Rio frisou os
novos riscos a que se
expõem, devido à pandemia
e novos desafios, como os
das desinfecções de
instituições sociais.
João Felgueiras, em declarações
que prestou aos jornalistas, reconheceu que o município de Braga tem efectuado investimentos

no sentido de dotar os Bombeiros Sapadores com mais meios.
Na sua intervenção formal, ao
discursar no âmbito do 222.º
aniversário daquela organização
o comandante lembrou o tempo
de pandemia, que coloca aos sapadores desafios com os quais
não contavam, de tal modo que
em Março de 2020 após fazerem
face a um incêndio no Hospital
de Braga, dezoito elementos
contraíram Covid-19. Desde esse surto, acrescentou, ocorreram
na corporação mais cinco casos,
mas todos eles com origem no
meio familiar.
Segundo João Felgueiras, os
Bombeiros Sapadores de Braga
contam com 106 profissionais,
dos quais 97 são bombeiros.
No aniversário, entre outros
convidados estiveram presentes
ainda vários representantes da
Protecção Civil e Bombeiros Voluntários de Braga, bem como
vereadores da oposição na
Câmara Municipal.

Prevenção e o combate a incêndios;
Socorro às populações em caso de
incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral em todos
os acidentes; Socorro a náufragos e
buscas subaquáticas; Socorro e
transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar no âmbito do sistema integrado de emergência médica; Emissão,
nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e
segurança contra riscos de incêndio
e outros sinistros; Participação em
actividades de proteção civil, no
âmbito do exercício das funções específicas que lhes foram cometidas;
Exercício de actividades de formação e sensibilização, com especial
incidência para a prevenção do risco
de incêndio e acidentes junto das
populações; Participação em outras
ações e o actividades, para as quais
estejam tecnicamente preparados e
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins do Município de Braga; Na sua área de atuação própria,
a actividade socioeconómica, a implantação de complexos industriais
e a exploração de recursos naturais
potenciam riscos naturais e tecnológicos, a que os Bombeiros Sapadores de Braga acorrem, cabendolhes a responsabilidade de
actuação prioritária.
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Edifício GNRation escolhido
para ‘laboratório vivo’ de energia
PROJECTO Baterias 2030 vai utilizar o GNRation como demonstrador de novas tecnologias para a
descarbonização. Empresas e centros de investigação procuram novas formas de gerar energial
CIÊNCIA
| José Paulo Silva |

O edifício GNRation, no centro
da cidade de Bragam vai funcionar como demonstrador para o
descarbonização no âmbito do
projecto Baterias 2030, liderado
pela DST Solar e que agrega outras 13 empresas e nove centros
de investigação, entre os quais o
INL.
Pedro Salomé, investigador do
INL, explicou ontem que o ‘laboratório vivo’ que se vai instalar no GNRation contará com 15
tecnologias diferentes de produção, armazenamento e gestão de
energia, nomeadamente fachadas fotovoltaicas de última geração, diferentes tipos de baterias,
bem como sistemas inovadores

DR

GNRation será “um demonstrador” de novas tecnologias na área da energia

de produção energética a partir
do hidrogénio, Plataformas inteligentes para carregar e descarregar serão também instaladas
no GNRation, local que servirá
para “testar em elemento real
tecnologias ainda não comercializadas.
Pedro Salomé espera que no
início de 2023, o laboratório vivo de energia esteve operacional.
O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, justificou a
adesão imediata da autarquia a
este projecto, através da cedência do GNRation com o argumento de que “o uso eficiente de
energia é uma componente essencial da sustentabilidade”. O
‘laboratório vivo’ não implica
mudanças no programa de utilização do GNRation, edifício que
acolhe, entre outras valências, a
incubadora e aceleradora de empresas ‘Startup Braga’.
O projecto Baterias 2030, que
conta com um orçamento de
mais de oito milhões de euros
para criar formas alternativas de
gerar, armazenar e distribuir
energia foi ontem apresentado,
no INL, num encontro com conselheiros económicos da União
Europeia.

Opinião do presidente da Câmara e de responsáveis da UMinho

Norte faz boa aplicação de fundos comunitários
CIÊNCIA
| José Paulo Silva |

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio considerou
Braga e a Região Norte um território que faz boa”aplicação de
fundos comunitários”, considerando que os financiamentosa da
União Europeia tanto contribuiram para a “requalificação de espaços públicos” como para o
“apoio à inovação”.
Em declarações aos jornalistas,
à margem do encontro no Instituto Ibérico Internacional de Nanortecnologia (INL) que juntou
conselheiros económicos e outros elementos da Comissão Europeia, o edil destacou que este
modelo “bem sucedido” possa
ser replicado noutros contextos,
mas e, sobretudo, que o financiamento comunitário possa ter
um fortalecimento no futuro, na
região Norte.
Ricardo Rio apontou o INL como um exemplo da inovação e
da produção de conhecimento

DR

Presidente da Câmara e Primeiro Ministro no encontro sobre a cadeia de valor das baterias

que existe na cidade de Braga, a
par de outros institutos de investigação da Universidade do Minho.
“Braga é um bom exemplo de
inovação em vários domínios”,
disse o presidente da Câmara
Municipal, na saudação à comi-

tiva da União Europeia que ontem esteve no Minho, no âmbito
da Presidência Portuguesa do
Conselho Europeu.
No INL, os representantes da
Comissão Europeia tomaram conhecimento de vários projectos
em desenvolvimento, nomeada-

mente nas áreas das baterias e da
saúde.
No campus de Gualtar da Universidade do Minho, a comitiva
visitou o Centro de Engenharia
Biológica (CEB), unidade com
quase quatro centenas de investigadores que gerem projectos

no valor de mais de 18 milhões
de euros .
A directora do CEB, Madalena
Alves, manifestou a convicção de que na Universidade do
Minnho as verbas de programas comunitários “ são muito
bem aplicadas”Os responsáveis
do CEB aprpveitaram o dia para
darem a cohecer o trabalho já
desenvolvido por algumas das
15 spin-offs qie nasceram a partir deste centro de investigação,
algumas delas já afirmadas no
mercado.
A comitiva da Comissão Europeia contactou de perto quatro
dessas spin-offs: Letra, Satisfibre, SilicoLife e Solfarcos. Madalena Alves referiu que outras
spin-off foram adquiridas por
grandes empresas.
Durante a tarde de ontem, a comitiva europeia esteve também
no campus de Guimarães da
Universidade do Minho onde
manteve contactos com investigadores do projecto UMinho-Bosch e do DoneLab.
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Territórios do lítio têm de ser
compensados pela extracção
PRIMEIRO MINISTRO defendeu ontem em Braga que Portugal deve estar na linha da frente da transição
tecnológica e energética. Para tal, a exploração de lítio no Barroso é essencial.
CIÊNCIA
| José Paulo Silva |

O Primeiro Ministro defendeu
ontem, em Braga, compensações
para os territórios onde será feita
a extracção de lítio, matéria-prima que considerou essencial
para Portugal se posicionar na
“linha da frente” da transição
tecnológica e energética. No Instituto Ibérico Internacional de
Nanotecnologia (INL), onde encerrou um encontro sobre a Cadeia de Valor das Baterias Sustentáveis, António Costa declarou que “não é aceitável que Boticas e Montalegre sejam só os
territórios de onde são extraídos
os recursos”, pelo contrário “têm
de ser devidamente compensados e remunerados por essa riqueza que vai poder ser multiplicada com a aplicação do conhecimento que o sistema científico
disponibilizar, com a valorização que a sua industrialização
vai desenvolver”.
Presentes no encontro, os presidentes das câmaras municipais
de Montalegre e Boticas ouviram o chefe do Governo dizer
que “Portugal não pode deixar
de estar na linha da frente desse
esforço de reindustrialização” e
que, “pela primeira vez em muitas transições tecnológicas, nós
somos um dos países que tem
melhores reservas da matéria
prima que está na base desta
transição”.

insistiu que Portugal “não pode
deixar de estar na linha da frente” da transição tecnológica europeia, até porque, “pela primeira vez”, dispõe de “melhores e
maiores” reservas de matériaprima para tal.
António Costa alertou ainda
que a falta de capital não poderá
ser razão para que o país não assuma a liderança neste processo.
“Há um recurso que é escasso
em Portugal, que é o capital.
Mas, desta vez, nós não podemos ter desculpas para dizer que
não há oportunidade para mobilizar o capital”, disse, adiantando que “a União Europeia
mobilizou, seja em fundos de
natureza concorrencial, seja em
fundos alocados ao pais, recursos financeiros de natureza absolutamente extraordinária que
temos que ter a capacidade de
mobilizar”

lll
“A União Europeia
mobilizou, seja em fundos
de natureza concorrencial,
seja em fundos alocados ao
pais, recursos financeiros
de natureza absolutamente
extraordinária que temos
que ter a capacidade
de mobilizar.”
António Costa
Primeiro Ministro
António Costa no INL: “Temos de transformar as reservas de lítio em valor acrescentado”

Respondendo também às reservas que as populações daqueles
dois concelhos têm manifestado
em relação à extracção de lítio,
matéria usada no fabrico de baterias, o presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, sustentou que “essa
exploração mineira é algo que
está bem definido no quadro le-

gislativo-regulatório português”,
mas que “importa também reconhecer que o Barroso é um território sensível, incluindo uma
Reserva Agrícola Mundial, sendo parcialmente penetrada pelo
Parque Nacional da Peneda Gerês”.
Segundo António Cunha, o
projecto de extracção e industrialização de lítio “deve ser

bandeira e referência europeia
em termos de mineração verde”.
O projecto, acrescentou, “terá
de garantir uma produção verde de lítio, com lavagem e refinação”.
Num encontro em que foi apresentada a ‘Batpower’, marca sob
a qual se apresenta a Associação
Portuguesa para o Cluster das
Baterias, o Primeiro-Ministro

António Costa apontou a verba
de mil milhões de euros para as
agendas mobilizadoras incluída
no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “com potencial
de crescer mais 12 mil milhões
de euros se houver capacidade e
procura efetiva para a sua utilização”.
Além dos recursos naturais e
do capital, o Primeiro-Ministro
apontou outra vantagem de Portugal neste processo de transição
energética: o conhecimento.
Publicidade
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Logradouro transformado
em jardim para a população

COVID-19
853,632

JUNTA de São Victor transformou o logradouro da sede da autarquia num
Jardim Urbano que agora está aberto ao usufruto da população.
SÃO VICTOR
| Redacção |

A Junta de Freguesia de São Victor abriu formalmente ao público o Jardim Urbano, situado no
logradouro da sede da autarquia.
A disponibilização deste espaço
à população aconteceu no âmbito da celebração do Dia Mundial
da Criança e do Dia Mundial do
Ambiente.
O Jardim Urbano de São Victor
é composto por três áreas distintas. O primeiro espaço designase ‘Corredor dos Poetas’, onde
se apresentam pequenos poemas
de autores presentes na toponímia da freguesia de S. Victor,
bem como a presença de poetizas importantes para as letras
portuguesas.
O segundo espaço é o ‘Terreiro
Cultural’, local perfeito para pequenos concertos e tertúlias,
coabitando com a localização da
Casa dos Gatos.

Na sequência da visita que efectuou anteontem ao estabelecimento de ensino, o candidato do
PS à presidência da Câmara de
Braga considera “inadmissível”
que “a autarquia esteja há mais
de 15 meses votada ao silêncio,
sem qualquer diálogo com os
responsáveis da Escola Básica
2,3 Frei Caetano Brandão, em
Maximinos”.
Hugo Pires mostrou-se “negativamente surpreendido” com “o
mau estado em que se encontra,
mas acima de tudo completamente desagradado com a falta
de contacto por parte da Câmara
Municipal”, afirma o PS, em nota à imprensa. “As escolas e os
seus responsáveis, sejam os professores ou os representantes
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6,110,360

Logradouro da sede da Junta foi transformado em Jardim Urbano

O terceiro espaço é a área relvada, sendo uma zona propícia
para a meditação e introspecção.
No existe uma biblioteca de
jardim, disponível a todos os cidadãos que desejem usufruir de
um momento de leitura, num local que proporciona um ambiente verdadeiramente mágico.
Este novo espaço passa a estar

PS critica “falta de diálogo”
com a Frei Caetano Brandão
| Redacção|
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TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

Escola EB 2,3

POLÍTICA

MORTES

dos pais e educadores, merecemnos todo o respeito institucional,
não apenas como munícipes,
mas também como parceiros na
educação das novas gerações; o
mínimo que tem de existir é diálogo entre as partes, para a partir
daí se concertarem as soluções
possíveis para os problemas que
há para resolver”, disse.
O candidato reafirmou que a
Educação será uma das áreas
que lhe “merecerá sempre uma
atenção prioritária”, tal como a
Habitação, os Transportes, a Acção Social e o Apoio à Família.
Na visita, Hugo Pires constatou “o enorme contraste entre o
projecto educativo aqui desenvolvido, uma referência de integração na comunidade, e as condições de trabalho que são
disponibilizadas aos agentes
educativos e aos alunos”.

aberto a todos os cidadãos, podendo simplesmente dirigir-se à
Junta de S. Victor. O espaço, que
sendo exterior tem lotação limitada, fica disponível ao público
todos os dias úteis da semana,
das 10 às 12.30 e das 14.30 às 17
horas. Também fica disponível
aos fins-de-semana, mediante
marcação prévia.

323659

A Junta da UF de Nogueiró e Tenões promove amanhã dois
eventos “com bastante significado” para a freguesia.
Pelas 17 horas procederá à entrega de talhões na Horta Urbana
das Lameiras. Atendendo às solicitações que se traduziam numa
longa lista de espera por uma vaga na horta já existente, a Junta
estabeleceu um acordo traduzido
num contrato de comodato com
as Irmãs Hospitaleiras da Casa de
Saúde do Bom Jesus, proprietárias de um terreno adjacente à
horta, e disponibilizou mais 40
talhões, que agora vai atribuir
aos hortelãos inscritos.
Às 21 horas vai descerrar-se o
monumento ao Brácaro, monumento evocativo dos antepassados pré-romanos.
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§agenda
Amanhã
Junta entrega talhões
na Horta das Lameiras
e inaugura monumento
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Mundo
França já vacinou mais de metade da população adulta
Mais de metade da população adulta de França já recebeu pelo menos
uma dose da vacina contra a covid-19, enquanto a pressão hospitalar
continua a diminuir, segundo dados divulgados pelas autoridades de saúde. Actualmente, 13.984 pacientes continuam hospitalizados, em comparação com os 14.323 de segunda-feira. O número de mortes continua a
descer, 72 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em comparação com
137 na passada terça-feira.
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CERCIGUI
e Synergia
promovem
emprego inclusivo
NO CADI da Synergia está já a funcionar o Centro
de Recursos para a Qualificação e Emprego, onde
pessoas com deficiência e/ou incapacidade
encontram apoio no acesso ao emprego.
DR

INCLUSÃO
| Marlene Cerqueira |

Numa parceria com a Associação Juvenil SYnergia, a CERCIGUI – Cooperativa de Educação
e Reabilitação de Cidadãos com
Incapacidades de Guimarães,
CRL tem em funcionamento
uma extensão do seu Centro de
Recursos para a Qualificação e
Emprego (CRQE) em Braga.
O CRQE, entidade de reabilitação credenciada pelo IEFP, está
a fazer atendimento no CADI Centro de Artes e Desporto Inclusivo da Synergia, em santo
Adrião.
O CRQE destina-se a apoiar
pessoas com deficiência e/ou incapacidade na tomada de decisões vocacionais e profissionais
adequadas, facultando-lhes meios, informação e apoios considerados indispensáveis à definição
do seu projecto de vida e facilitando a integração e manutenção
no mercado de trabalho.
Deparando-se com o aumento
da procura por parte de pessoas
que residem em concelhos como
Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, a CERCIGUI
avançou com uma colaboração
com a Synergia proporcionando
a essas pessoas uma resposta
mais próxima.
“Quando pensámos em vir para
Braga pensámos logo na Synergia e no CADI que tem o espaço
ideal para recebermos as pessoas”, referiu Clara Castro, directora geral da CERCIGUI.
Do lado da Synergia, o desafio
foi prontamente aceite. “A nossa
forma de estar é privilegiar o trabalho em rede”, explicou Ricardo Sousa, presidente da associação, realçando que esta parceria
vem enriquecer o CADI, um es-

paço vocacionado para a prática
de actividades inclusivas nas
áreas do desporto, da educação e
da cultura, e agora também no
emprego.
Ana Paula Moreira, directora
do CRQE e também do Centro
de Formação da CERCIGUI,
realçou que o Centro de Recursos dispõe de uma equipa técnica multidisciplinar que faz um
atendimento personalizado visando apoiar a qualificação e facilitar o acesso ao emprego.
A responsável explicou ainda
que o CRQE além de prestar informação, avaliar e orientar para
a qualificação e o emprego, também presta apoio no processo de
qualificação, na adaptação de
postos de trabalho e eliminação
de barreiras arquitectónicas e,
entre outras missões, apoia as
empresas e outras entidades empregadoras no domínio da empregabilidade das pessoas com
deficiência e/ou incapacidades.
Ontem, na apresentação do
CRQE em Braga, Ana Paula
Moreira deixou também um apelo aos empresários que queiram
colaborar, dando oportunidades
de trabalho a pessoas com deficiência e/ou incapacidades.
Lembrou que as empresas podem de beneficiar de vários incentivos nesse âmbito. “No centro também esclarecemos as
empresas”, realça.
Qualquer pessoa em idade activa, independentemente das habilitações, pode recorrer a este
centro, seja quem busca o primeiro emprego, quem procura
formação ou quem precisa de reconverter qualificações. A inscrição no IEFP é obrigatória,
mas quem não estiver inscrito
também obtém aqui apoio para a
efectuar.

Centro de Recursos está agora a funcionar também em Braga, nas instalações do CADI, em Santo Adrião
Publicidade
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Crianças alertam para questões
alimentares e ambientais
‘REGIME DA FRUTA ESCOLAR’ é o tema da exposição ontem inaugurada em Vila Verde. Alunos do 1.º
ciclo fizeram obras de arte em ‘telas de fruta’ para incentivar à reciclagem e à reutilização.
VILA VERDE
| Redacção |

Realizada no âmbito do Projecto
Escola+Verde e do Regime da
Fruta Escolar, foi ontem inaugurada a exposição ‘Regime da
Fruta Escolar’ em Vila Verde.
Esta mostra é composta por verdadeiras obras de arte criadas
pelos alunos do 1.º ciclo do concelho, baseadas em duas temáticas: o ambiente e a alimentação.
A iniciativa teve como propósito incentivar a reciclagem e reutilização de materiais de desperdício. A fruta foi o tema escolhido para este desafio e constituiu, no presente ano lectivo, a
medida de acompanhamento implementada no Programa Regime de Fruta Escolar.
Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de
Vila Verde agradeceu a todas as
escolas o empenho e participação nesta actividade e falou so-

DR

Cerimónia de inauguração da exposição ‘Regime da Fruta Escolar’

bre o projecto Escola + Verde referindo que é uma iniciativa do
Município de Vila Verde, implementado em todos os estabelecimentos do 1.º ciclo e do pré-es-

§Barcelos
“Construção de uma escola melhor”

Luísa Vilas Boas é a nova directora
do Agrupamento Gonçalo Nunes
Luísa Vilas Boas é a nova directora do Agrupamento de Escolas Gonçalo
Nunes, em Barcelos. Tendo consciência do trabalho que tem pela frente, a
nova directora defendeu que “a liderança” impõe que haja “rigor, verdade,
humanismo, compromisso e inovação”.
Após ter tomado posse, Luísa Vilas Boas agradeceu “a confiança” em si depositada, apontando “o profissionalismo, a disponibilidade, a entrega, a
motivação, a dedicação e transparência” como algo que em si, estará
sempre presente.
Mostrando-se disponível para ouvir e avaliar sugestões, a directora espera a contribuição de todos na “construção de uma escola melhor” que proporcione “um serviço de educação, para todos os alunos, desde o ensino
pré-escolar até ao final do 3.º ciclo do ensino básico” e fazer com que a escola seja “ um espaço que a todos dê oportunidades de realização pessoal
e profissional”. No seguimento da sua intervenção e frisando que “ninguém consegue nada sozinho” afirmou esperar “cooperação, colaboração
e espírito de missão de todos”. Em forma de conclusão considerou “primordial que o agrupamento seja uma instituição aberta, uma organização de qualidade, auto reguladora e que possa responder positivamente
às necessidades e expectativas de todos”.

colar do concelho. “Tem como
principal objectivo promover
uma cidadania activa e participativa, valorizando acções de
sustentabilidade desenvolvidas

por cada escola, sendo já considerado, parte integrante das suas
rotinas diárias”, contou António
Vilela, referindo que a sua “implementação é fundamental

atendendo ao cariz ambiental e
ao envolvimento que tem conseguido junto desta população”.
Já a vereadora da Educação,
Júlia Fernandes, falou sobre a
importância do Regime de Fruta
Escolar. “O município aderiu ao
programa a partir do ano lectivo
2009/2010, mantendo a sua implementação desde então, considerando a mais-valia que o mesmo representa, tendo alargado
ao pré-escolar”, explicou a vereadora, sublinhando que o programa prevê, para além da distribuição de uma fruta ou legume,
duas vezes por semana, a todas
as crianças que frequentam o
pré-escolar e o 1º ciclo do ensino
básico, a implementação de medidas de acompanhamento.

lll
“Pretende-se fomentar
uma nova consciência
que sirva de base para
um concelho cada vez mais
comprometido com
as questões ambientais,
contribuindo para
uma melhor preservação
e gestão dos recursos
naturais existentes
e promovendo a adopção
de práticas sustentáveis.”
António Vilela
Presidente C.M. Vila Verde

Celebrado hoje

Dia do Município é sinónimo de festa
e de reflexão sobre o actual momento
MONTALEGRE
| Redacção |

Montalegre celebra hoje o Dia
do Município. O presidente da
Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, apela à participação da população para esta
jornada festiva, mas que também
deve ser aproveitada para reflectir sobre o actual momento pelo
qual atravessa o concelho. O autarca destaca a riqueza do programa que passa por condecorar
“filhos da terra” e proceder a
inaugurações de relevo cultural.
“Vamos ter um dia muito
preenchido. Desde já, deixo o
convite a toda a população do
concelho - particularmente às
pessoas que têm maior disponi-

bilidade de tempo - para marcar
presença na nossa Praça do Município onde vão estar os bombeiros de Montalegre e Salto a
fazer a continência à bandeira, a
Banda Musical de Parafita a entoar o hino nacional e os órgãos
eleitos da câmara”, apelou.
A sessão solene vai decorrer no
auditório municipal, momento
onde serão homenageados, com
a Medalha de Honra do Município, os barrosões João Calvão da
Silva (a título póstumo) e Júlio
Pereira.
O dia será também marcado
pela inauguração do Arquivo
Municipal. “Já muito pouca gente se lembrará do velho edifício
da garagem que estava a desfeiar
a zona envolvente da câmara de

Montalegre. Fizemos um investimento superior a um milhão de
euros, no sentido de construir
uma base de apoio à actividade
cultural. No Arquivo Municipal
fica congregado o chamado
‘Centro de Estudos do Barroso’
onde ficará, desde já, à disposição do público, o espólio do Dr.
Barroso da Fonte”, informou Orlando Alves.
A festa conta ainda com a inauguração do Mural ‘Terra de palavra’. “É um mural que irá
substituir um outro muito bonito, mas que, infelizmente, não
podíamos manter. A solução foi
retirar o que lá estava e procurar
algo que preenchesse aquele espaço e que fosse, emblemático e
representativo”, justificou.
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Guimarães

Presidente recebe medalha no 24 de Junho
MUNICÍPIO de Guimarães distingue o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Medalha de Honra.
GUIMARÃES
| Redacção |

O Presidente da República de
Portugal estará este ano em Guimarães no dia 24 de junho para
receber a Medalha de Honra do
Município atribuída em 2019 e
para presidir à Sessão Solene comemorativa da Batalha de São
Mamede de 1128, que decorrerá
no Paço dos Duques de Bragança. Marcelo Rebelo de Sousa e
Domingos Bragança acabam de
acertar a data final para a realização da cerimónia oficial, depois dos contactos pessoais diligenciados pelo Presidente da
Câmara Municipal de Guimarães.
A Sessão Solene decorrerá ao
final da manhã do dia 24 de junho, em função igualmente da

DR

Medalha de Honra do Município de Guimarães será entregue a Marcelo Rebelo de Sousa

agenda do Chefe de Estado Português, que será distinguido com
o mais alto galardão concedido
pelo Município que confere a

Marcelo Rebelo de Sousa o título de ‘Cidadão Honorário de
Guimarães’.
O reconhecimento deve-se ao

seu papel importantíssimo enquanto Presidente da República,
de carácter humanista e de proximidade das populações, a sua

luta contra o populismo e a demagogia, e ainda a forma como
eleva a imagem dos portugueses. Estes são os valores de uma
cidade que se orgulha de ser o
Berço da Fundação da Nacionalidade e que tudo faz para colocar as pessoas no centro da sua
atuação.
Durante a cerimónia a realizar
no próximo dia 24 de junho, o
Município de Guimarães vai
ainda proceder à entrega da Medalha Municipal de Mérito Social e a Medalha Municipal de
Mérito Educacional. A primeira
destina-se a distinguir o trabalho
efetuado na pandemia pelas instituições vimaranenses que fazem parte da Rede Social do
concelho, enquanto a segunda
medalha agraciará a Comunidade Educativa.
Publicidade
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Parceria luso-espanhola
cria laboratório rural
ESTUDAR E PROCURAR soluções para os problemas do mundo rural
é o objectivo desta rede colaborativa que envolve parceiros luso-espanhóis.
PAREDES DE COURA
| Redacção |

DR

Luís Nobre é o candidato do PS à Câmara Municipal de Viana do Castelo

Candidato do Partido Socialista

Luís Nobre quer aumentar
25% de vagas nas creches
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de
Viana do Castelo, Luís Nobre,
quer aumentar em 25% as vagas
nas creches do concelho, lançar
um programa de habitação a
custos controlados para a classe
média e jovens e promover um
concurso internacional de ideias
para uma ponte pedonal sobre o
rio Lima.
Estas propostas constam dos
Eixos Estratégicos da candidatura Acreditar no Futuro’ às eleições autárquicas deste ano e que
foram apresentadas ontem pelo
candidato, que prometeu lançar
48 medidas nos 48 meses de
mandato. “Tenho noção do excelente trabalho que fizemos até
agora no executivo, que muito
me orgulha, mas também sei que
a gestão municipal é um exercício que não acaba. Por isso, a
nossa proposta alia o dinamismo

de quem quer fazer ainda mais,
com a experiência adquirida e
comprovada”, afirmou Luís Nobre.
A proposta da candidatura de
Luís Nobre assentará em nove
Eixos Estratégicos para o desenvolvimento do Município de
Viana do Castelo, áreas em que a
actuação da câmara municipal
pode fazer a diferença: recuperação pós-pandemia; desenvolvimento económico; saúde; coesão social; educação e desporto;
cultura e turismo; coesão territorial; transição digital e ambiente
sustentável.
Luís Nobre iniciou em Abri
passado um programa de reuniões descentralizadas em todas
as freguesias, com a presença da
população, agentes sociais, culturais, desportivos, empresários
e autarcas, recolhendo já centenas de contributos para esta proposta autárquica, seja ao nível
local ou na perspectiva do concelho.

Paredes de Coura é o concelho
escolhido para sede de uma rede
colaborativa, que envolve parceiros de Portugal e Espanha,
que vai estudar e procurar soluções para os problemas do mundo rural. “O nosso Laboratório
Rural nasce, precisamente, neste
contexto de fazer as coisas bem
e de forma sustentada com o conhecimento mais actualizado de
instituições e cientistas em permanente diálogo com a comunidade”, defende o presidente da
Câmara Municipal de Paredes
de Coura, Vítor Paulo Pereira.
O Município de Paredes Coura
juntamente com mais nove entidades - universidades, institutos
de investigação, comunidade intermunicipal e organizações não
governamentais, de Portugal e
Espanha – avançaram com uma
parceria com o compromisso de
estabelecer uma rede colaborativa para implementar e desenvolver este projecto.
“O despovoamento rural e os
avanços da floresta não são os
melhores caminhos para assegurar com maior eficácia a protecção ambiental. A melhor forma
de proteger o meio ambiente é

através da presença humana nos
territórios e da implementação
de práticas inovadores que actualizam modos de produção,
práticas e tecnologias antigas
que respeitam o ritmo certo do
mundo e garantam o equilíbrio
ambiental entre o homem e a
paisagem”, destaca o presidente,
admitindo que, “no fundo, paisagem é relação”.
São propósitos deste Laboratório Rural estimular e responder a
iniciativas das comunidades rurais que desejem adoptar uma

direcção inovadora, mas sem os
meios financeiros ou técnicos
para fazê-lo.
O desenvolvimento do projecto
é participado por todas as entidades que subscrevem esta parceria, sendo a coordenação efectuada pelo Município de Paredes
de Coura e com todas as actividades, acções e projectos de carácter técnico-científico, formativo, informativo e de promoção
a realizarem-se neste concelho,
nomeadamente na Paisagem
Protegida do Corno de Bico.

Concurso ‘Eu sou Europeu’ desafia mais novos
| Redacção |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Alunos da Universidade de Vigo na Colónia Agrícola de Chã de Lamas

Até 30 de Julho

VILA NOVA DE CERVEIRA

Publicidade

DR

O que é para ti a Europa? Quais
os benefícios da União Europeia? Estas são algumas das
questões às quais crianças e jovens de Vila Nova de Cerveira,
com idades entre os 7 e 29 anos,
são desafiados a responder através da escrita, do desenho, da
fotografia ou de clip vídeo.
Trata-se do Concurso ‘Eu sou
Europeu’ dinamizado no âmbito
do projecto ‘European Future Is
Our Future’, e do qual o municí-

pio é o único parceiro português.
Trabalhos devem ser entregues
até ao final do mês de Julho e os
melhores são contemplados com
prémios.
O primeiro prémio do concurso
a nível internacional, em cada
categoria e em cada escalão etário (excepto dos sete aos 13
anos), é uma viagem a uma das
cidades parceiras do projecto
‘EFOF’; e o primeiro lugar no
escalão dos sete aos 13 anos recebe um tablet.
O Município de Vila Nova de
Cerveira atribuirá ainda um pri-

meiro prémio, em cada categoria
e em cada escalão etário, especificamente um kit de artes para o
primeiro lugar no escalão dos
sete aos 13 anos, e um telemóvel
para o primeiro lugar no escalão
dos 14 aos 21 anos.
Com o intuito de fomentar a inclusão e a cidadania europeia e
estimular a reflexão sobre o futuro da Europa, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
tem sido um parceiro activo em
vários projectos europeus, propondo-se a transmitir e partilhar
o conceito de europeísmo.

correiodominho.pt 9 de Junho 2021
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OS PRÓS E CONTRAS DE ABEL RUIZ
AVANÇADO somou a primeira internacionalização A por Espanha. Completou os 90 minutos contra
a Lituânia, falhou um penálti mas valorizou-se. Chega mais tarde à pré-época... e com concorrência.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Participou na fase final do Europeu Sub-21, na Eslovénia, mas
falhou o acesso à final depois de
ser eliminado nas ‘meias’ por
Portugal. Entrou de férias, mas
teve de voltar ao serviço para
responder novamente às necessidades do país em termos futebolísticos.
O caso positivo de Busquets
deixou a selecção principal em
isolamento, pelo que os pupilos
de ‘La Roja’ foram repescados e
entraram ontem em campo, no
particular contra a Lituânia.
O momento foi significante para dez jogadores, entre os quais
Abel Ruiz, do SC Braga, que pela primeira vez vestiram a cami-

sola da selecção principal.
O encontro não constituiu
grandes dificuldades para os espanhóis, que venceram com facilidade, por 4-0, e ainda com
um penálti desperdiçado... por
Abel Ruiz, que poderia na altura
ter feito o terceiro golo da Espanha, ainda na primeira parte.
Ainda assim, o ponta-de-lança
de 21 anos realizou uma exibição positiva, valorizando-se
(tem um valor de mercado de 7
milhões de euros, segundo o
Transfermarkt). Com contrato
até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros,
Ruiz deve falhar o arranque da
pré-época, já que só agora entrará de férias. Ainda para mais, terá de contar com a concorrência
de Mario González...

Desvinculação
Tiago Pereira deixa
SC Braga e segue
para o Varzim
Depois de seis temporadas ligado
ao SC Braga, Tiago Pereira, de 25
anos, desvinculou-se do clube e assinou com o Varzim, da II Liga.
O guardião já conta com passagens
por Académica e 1.º Dezembro.

Antigo jogador do SC Braga
Wender Said
é o novo treinador
do Sp. Covilhã

FIFA

O antigo jogador e treinador da
equipa B do SC Braga, Wender, é o
novo técnico do Sporting da Covilhã, da II Liga. Aos 46 anos, o lusobrasileiro formalizou a ligação aos
‘leões da serra’. Em Portugal, como
jogador, para além do SC Braga,
Wender alinhou ainda no Belenenses, Sporting e na Naval 1.º de
Maio. Em 2018/19 assumiu o comando da equipa B dos arsenalistas, que acabriam por descer.

Abel Ruiz entra agora de férias e falhará arranque da pré-época
Publicidade
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CERVEIRA FUTSAL
festejou o título de
campeão distrital da
Associação de Futebol
de Viana do Castelo.
Equipa orientada por
Rui Paulo Afonso vai
agora lutar pela Taça
Nacional, a partir de
amanhã, de acesso
à III Divisão Nacional.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Joana Russo Belo |

É uma época em grande, que pode fechar com chave de ouro. O
Cerveira Futsal sagrou-se campeão distrital da Associação de
Futebol de Viana do Castelo e
vai agora disputar a Taça Nacional de Futsal, a partir de amanhã, de acesso à renovada III Divisão Nacional, na temporada
2021/22. Objectivos, metas e
apostas do clube de Vila Nova
de Cerveira foram o tema em debate no Fórum Desporto da Rádio Antena Minho, que contou
como convidado com o director
desportivo, Paulo Jorge Costa.
“Um dos grandes objectivos do
Cerveira Futsal foi cumprido,
que foi sagrar-se campeão distrital. Foi um jogo duro, com uma
equipa recente, ‘A Batela’, que
disputa pela primeira vez o campeonato regional e foi uma surpresa para toda a gente. Parecia
ser a mais fácil de se bater dentro das quatro linhas, mas foram
uma agradável surpresa e levou-nos a repensar tacticamente a
nossa maneira de estar em jogo.
Foi um jogo bastante intenso como há muito não se via no distrito”, explicou o dirigente, lembrando que o clube “já foi
campeão, em 2019, mas, na altu-

Época em grande de olhos postos
na III Divisão Nacional
CERVEIRA FUTSAL

Cerveira Futsal sagrou-se campeão distrital da AF Viana do Castelo e vai agora disputar a Taça Nacional de acesso à III Divisão Nacional na próxima época

ra, não conseguiu recolher os
apoios necessários para subir à
então II Divisão”.
Este ano, as coisas são diferentes e a aposta da direcção pretende cimentar o clube nos nacionais: “tivemos eleições em
Agosto passado e, quando formámos esta lista, o principal objectivo era sermos campeões,
subir de divisão e aproximar aos
sócios e às pessoas de Cerveira.
Fazer crescer o clube, ir para
próximo das pessoas e para as
competições nacionais”.
Assumindo que pretendem “fazer um brilharete” e “disputar a
III Divisão Nacional”, Paulo
Jorge Costa considera que este
escalão “honra um bocadinho

+ destaque
Cerveira Futsal integra a
Série A com ACDR Vale
Madeiro, SC Cabeçudense
e GDC Salto na Taça
Nacional de Futsal.
Primeiro jogo é amanhã.
mais o clube” e todo “o trabalho
desenvolvido”.
O feito ganha especial relevo
numa temporada atípica, marcada pela pandemia, que obrigou a
esforço extra. “O campeonato
não arrancou em Outubro e quer
táctica, quer emocionalmente,

por parte dos atletas foi uma
época bastante complicada, porque não havia a certeza quando
começava a competição e obrigou-nos a alimentar motivacionalmente os atletas para que
continuassem a comparecer nos
treinos. Optámos por três treinos
semanais, para preparar os atletas para lutarem pela subida de
divisão. Não contávamos com
esta paragem no início de 2021 e
tivemos três meses de interregno. Todo o recomeço foi muito
em cima da hora, foi marcado
com apenas duas semanas. Obrigou a uma preparação muito em
cima do joelho, mesmo assim, o
que trabalhámos para trás não
estava esquecido e dado o esfor-

ço dos atletas e da equipa técnica conseguimos chegar a bom
porto”, referiu.
A maior dificuldade, confessou, foi “mantermos um grupo
unido”. “O segredo foi fazermos
do clube uma segunda casa, uma
proximidade muito grande, criámos grupos nas redes sociais para conversarmos todos os dias e
os atletas sentem-se em casa.
Houve alguma flexibilidade na
questão dos treinos e tentámos
junto dos patrocinadores recolher apoios para suportar os gastos para os atletas treinarem. Temos atletas de todo o distrito,
alguns que moram a 50km, e o
clube assumiu o pagamento das
despesas”, explicou.
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“Tornar Vila Nova de Cerveira
a capital do futsal do distrito”
CLUBE aposta forte na formação e vai avançar com equipa de juniores, na próxima temporada. Vai seguir-se o futsal feminino e
os escalões de petizes e traquinas. Sinergia com as escolas permite reforçar a formação e criar uma imagem de marca.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Joana Russo Belo |

A pandemia da Covid-19 obrigou a um interregno nos treinos
e nos escalões de formação do
Cerveira Futsal e a direcção optou “por não integrar a competição na formação e estamos já a
preparar uma equipa de juniores
sub-17 para a próxima época”,
cujas captações arrancam no
próximo sábado, dia 12. O clube
reactivou, também, a secção de
Ténis de Mesa, “histórica do
clube”, que já tem dado frutos,
como o título recente de Pedro
Gomes, vice-campeão distrital
individual em sub-19.
Aposta do clube passa pela formação, considerado “o caminho
de qualquer modalidade”, o que
“não se tem visto em Viana do
Castelo”. “Passamos tempos difíceis no futsal distrital, porque o
lote de jogadores está a acabar e
o nosso futsal não passa por formar jogadores, mas andar atrás
de jogadores e pagar prémios de
jogo e nós queremos combater
isso, temos sido reivindicativos
junto da associação, porque
achamos que o caminho deve ser
obrigar os clubes a ter formação,
só assim podemos alimentar o
futuro da nossa modalidade. O
Cerveira tem que apostar na formação, se quer andar nos campeonatos nacionais tem de ser
assim. Definimos um projecto

CERVEIRA FUTSAL

Equipa de Rui Paulo Afonso recebe o Vale Madeiro, no primeiro jogo da Taça Nacional

desportivo a 4/5 anos, em que
apostámos numa equipa técnica
transversal e apostar num escalão em cada ano, primeiro os juniores e, em 2022/23, contamos
ter uma equipa feminina, seguindo depois aos petizes e traquinas”, revelou Paulo Jorge
Costa, assumindo o grande desejo de desenvolver a modalidade,
criando sinergias no concelho
com as escolas.
“A modalidade de futsal está

vincada no desporto escolar e
lançámos o repto ao Agrupamento de Escolas para um protocolo quer permita combater as
dificuldades logísticas e fazer
captações no desporto escolar.
Começámos já com o Ténis de
Mesa, uma sinergia que pretendemos avançar na próxima época no futsal. É uma aposta do
futsal de formação para termos
uma formação forte em Vila Nova de Cerveira, criar uma ima-

lll
O Cerveira Futsal vai
organizar, no próximo mês
de Julho (em data ainda a
definir), a Taça Associação
de Futsal.
“Lançámos o desafio à
AF Viana do Castelo,
candidatámo-nos e vamos
organizar esta Festa do
Futsal. Teremos um
seminário, que contará para
as cédulas profissionais dos
treinadores, e pretendemos
que seja uma promoção do
nosso clube junto das
escolas e das empresas.
É um ponto de partida
interessante para os clubes
em Viana do Castelo”, sublinhou Paulo Jorge Costa.
gem de marca, para tornar Vila
Nova de Cerveira a capital do
futsal, é o único município do
distrito que tem dois clubes de
futsal, a dois quilómetros de distância, estão os dois a funcionar
e de vento em poupa, andam na
mó de cima da modalidade. Cerveira tem uma responsabilidade
acrescida de desenvolver o futsal e criar uma imagem de marca
uma espécie de capital de futsal
do distrito de Viana do Castelo”.

§Taça Nacional
Jogo é amanhã
ACDR Vale Madeiro
é o primeiro adversário
Foi, ontem, sorteada a composição
dos cinco agrupamentos que compõem a Taça Nacional Sénior Masculina de Futsal, competição que
dará acesso ao campeonato nacional da III Divisão, na época
2021/22. Equipa de Vila Nova de
Cerveira fica integrada na Série A,
da Zona Norte.
Série A:
1- Cerveira FC
2- ACDR Vale Madeiro
3- SC Cabeçudense
4- GDC Salto
Calendário de jogos:
1.ª Jornada (amanhã):
Cerveira FC-ACDR Vale Madeiro
SC Cabeçudense-GDC Salto
2.ª Jornada (13 de Junho):
Cerveira FC-SC Cabeçudense
ACDR Vale Madeiro-GDC Salto
3.ª Jornada (19 de Junho):
ACDR Vale Madeiro-SC Cabeçudense
GDC Salto-Cerveira FC
Os dois primeiros classificados de
cada série vão integrar a renovada
III Divisão Nacional na próxima
temporada desportiva.
Publicidade
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“Explorar todos os
aspectos” com Israel
FERNANDO SANTOS não encara particular desta noite (19.45h) como um
exame para o Euro, embora queira aproveitá-lo para afinar algumas coisas.
SELECÇÃO NACIONAL
| Ricardo Anselmo |

Portugal defronta esta noite
(19.45 horas), em Alvalade, a selecção de Israel, no último particular antes da participação no
Campeonato da Europa, que no
caso da equipa das quinas arranca na terça-feira, com a Hungria,
que ontem empatou sem golos
com a Irlanda.
O seleccionador nacional rejeita a ideia de que o particular com
os israelitas seja uma espécie de
exame para os jogadores.
“Estamos centrados no proces-

so do jogo e todos os jogadores
têm sido inexcedíveis. Os jogos
com Espanha e Israel têm a ver
com este processo aquisitivo.
Não vai haver nenhum exame a
nenhum jogador para o jogo
com a Hungria. Isso é sempre
muito redutor. Há jogadores que
vão jogar amanhã [hoje] que não
jogaram com Espanha e da mistura das duas equipas vai sair a
equipa para o jogo com a Hungria”, vincou Fernando Santos,
admitindo que quer “explorar todos os aspectos” esta noite, relativizando um hipotético resultado negativo.

“A mim não coloca dúvida nenhuma. Se não ganhássemos ficaríamos obviamente chateados,
mas isto é um jogo e um Campeonato da Europa é diferente. É
tudo diferente, mentalmente. Em
2016 perdemos com a Bulgária e
disseram que não íamos lá fazer
nada”, disse, apontando também
ao duelo com os húngaros.
“É uma equipa forte, que luta
muito e nunca dá o jogo por perdido. Sabemos aquilo que aconteceu no Euro2016, era o mais
fácil e foi o mais perigoso. Podíamos ter ficado de fora nesse
jogo”, alertou.

SELECÇÕES DE PORTUGAL

Fernando Santos parte com confiança renovada para mais um Europeu

Publicidade

Médio está em Moreira de Cónegos desde 2018/19

Fábio Pacheco renova por duas temporadas
MOREIRENSE FC
| Ricardo Anselmo |

Os responsáveis do Moreirense
e o médio Fábio Pacheco chegaram a acordo para a renovação
do vínculo contratual que une as
duas partes desde a temporada
2018/19.
O acordo, tornado público no
dia de ontem, prevê o prolongamento do contrato por mais duas
temporadas, até ao final da épo-

ca 2022/23.
Fábio Pacheco, de 33 anos, vai
assim para a sua quarta temporada consecutiva no Moreirense,
clube ao serviço do qual apontou
um golo em 88 aparições.
Nas últimas épocas, Pacheco
sempre se assumiu como uma
peça imprescindível para os vários técnicos que encontrou em
Moreira de Cónegos, razão pela
qual ganhou a alcunha de ‘rei
dos desarmes’.

MOREIRENSE

Fábio Pacheco, de 33 anos

Finalista vencido da Pró-Nacional também participará na prova-raínha

Forjães e Joane na Taça de Portugal 2021/22
AF BRAGA
| Ricardo Anselmo |

A Direcção da Associação de
Futebol de Braga anunciou que,
“premiando o mérito desportivo”, vai indicar como seu representante distrital para a Taça de
Portugal em 2021/22 o finalista
vencido da fase de apuramento
de campeão da Pró-Nacional.
Assim, GD Joane e Forjães SC
terão presença garantida na prova-raínha do futebol português,

independentemente do desfecho
da eliminatória a disputar por
ambos entre os dias 20 e 27 de
Junho, para determinar o vencedor da presente edição da PróNacional. O vencedor sobe ao
Campeonato de Portugal e, por
isso, entra automaticamente na
Taça; o vencido será indicado
pela AF Braga para também participar na competição em
2021/22.
O organismo liderado por Manuel Machado informou ainda as

datas de início das várias competições sob a sua égide em
2021/22: Pró-Nacional (12 de
Setembro), Divisão de Honra
(19 de Setembro); I Divisão (26
de Setembro) e Taça AF Braga
(3 de Outubro). As datas de início da I Divisão e ds Taça AFB
poderão ser alteradas em função
da data que venha a ser designada para as eleições autárquicas.
Em 2021/22 serão levadas a
cabo provas no escalão de sub21, em futebol de 11 e futsal.

CM FREGUESIAS

A

RENDUFE

AMARES

O Mosteiro de Santo André de Rendufe é a ‘jóia
da coroa’ da freguesia e do concelho de Amares, que
espera agora que o equipamento patrimonial venha
a ser alvo de uma grande requalificação através de
investimento privado, potenciando-o turisticamente

Mosteiro de Santo André
de Rendufe é ‘jóia da coroa’
da freguesia e do concelho

O

Mosteiro de Santo André
de Rendufe, classificado
como imóvel de interesse
público desde 1943, é o
elemento patrimonial mais
emblemático da freguesia e também um
dos elementos mais identificativos do
concelho de Amares. Com uma área de
3,06 Km2, Rendufe é uma localidade que
tem lutado pelo desenvolvimento e pela
fixação da população. As quintas de vinho verde e de turismo de habitação rural
são um dos grandes atractivos turísticos
da terra.
A melhoria das acessibilidades e das infra-estruturas locais tem sido a prioridade
do executivo da Junta de Freguesia de
Rendufe, liderado pelo autarca Domingos
Alves ao longo dos últimos oito anos.
Actualmente, a freguesia de Rendufe

exibe-se como uma localidade dispersa,
com muitas vivendas e que tem vindo a
registar um crescimento na construção de
novas habitações. Com uma multiplicidade de estabelecimentos comerciais locais,
o grande objectivo da junta de freguesia
tem sido a promoção do desenvolvimento
local, com vista a fixar a população.
Num balanço aos dois mandatos autárquicos que liderou, o presidente da Junta
de Freguesia de Rendufe resume que esta
foi, de facto, “uma experiência positiva”,
apesar de nunca antes ter estado ligado à
política. “Na altura o convite partiu do
vereador Isidro Araújo e foi ele que, na
verdade, me despertou para a acção política e, juntamente com a equipa que me
acompanhou ao longo deste trabalho à
frente da junta de freguesia, fiz tudo o que
esteve ao meu alcance para melhorar a

qualidade de vida da população de Rendufe”, garantiu.
O autarca Domingos Alves assinala o
trabalho desenvolvido ao nível do melhoramento da rede viária de Rendufe, apontando para os inúmeros alargamentos de
ruas que foram realizados e indicando que
este projecto foi “uma das grandes prioridades”. “A melhoria das acessibilidades
de Rendufe foi para nós uma grande aposta, pois a freguesia cresceu mas não se
procedeu ao alargamento das vias e era
muito importante levar a cabo o alargamento das vias precisamente para que um
carro de bombeiros pudesse chegar a todas as habitações para prestar socorro em
caso de uma situação de urgência ou até
de incêndio. Era essencial assegurarmos
melhores condições de acessibilidade à
população”, disse o autarca.

Domingos Alves
Experiência
autárquica com
“balanço
positivo”
“A nossa relação com o presidente
da Câmara Municipal de Amares,
Manuel Moreira, foi sempre muito
cordial. O presidente da Câmara é
uma pessoa muito acessível e nós,
aqui na freguesia de Rendufe,
também sempre pudemos contar
com o seu apoio e com a
colaboração do município para
levar a cabo os projectos a que nos
propusemos. Esta colaboração foi
de parte a parte, pois este
executivo da Junta de Freguesia
de Rendufe também sempre foi
abrindo caminho no sentido de a
Câmara de Amares também
realizar projectos importantes
localmente como as obras na
estrada municipal, por exemplo”.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 9 de Junho de 2021 e não pode ser vendido separadamente
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Campo sintético, acessibilidades
e saneamento foram prioridade
São inúmeras as intervenções realizadas ao nível das
acessibilidades realizadas em Rendufe, que, juntamente com
o saneamento, melhoraram a qualidade devida da população.

F

oram várias as intervenções
realizadas ao longo dos últimos anos na freguesia de Rendufe pela ‘mão’ do presidente
da junta, Domingos Alves, tendo a melhoria das acessibilidades locais
sido uma prioridade, mas também a melhoria das infra-estruturas locais, como é
o caso da instalação do piso sintético no
campo do Rendufe Futebol Clube.
“Esta é uma equipa da 3.ª divisão distrital, com uma aposta forte na formação de
muitos jovens e este foi um projecto de
grande relevância na área desportiva, com
vista a dar melhores condições de trabalho”, indicou o presidente da Junta de
Freguesia de Rendufe, lembrando o protocolo com AC Milan para uma Academia Junior Camp que vai ter lugar em Ju-
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lho.
Outro dos projectos que o autarca destaca é a requalificação e ampliação da Capela de São Sebastião, mediante um protocolo de colaboração entre a Junta de
Freguesia de Rendufe e a Irmandade do
Senhor dos Passos, contando com o apoio
da Câmara Municipal de Amares. “Este
projecto foi muito importante porque permitiu que a freguesia ficasse dotada de
uma capela mortuária - o que era um anseio da população local ao qual pretendemos dar resposta”, frisou.
Destaque para a intervenção promovida
na Rua da Górda, que foi alargada no primeiro mandato e pavimentada no segundo mandato autárquico de Domingos Alves, juntamente com a sua equipa,
constituída ainda por Manuel Machado

APOSTA NO
SANEAMENTO
A aposta na rede de saneamento
foi outra das apostas promovidas
pela Junta de Freguesia de
Rendufe, em parceria com o
Município de Amares. “Esta foi
uma obra municipal, sendo que a
nossa taxa de saneamento se
situava à volta dos 40% e, neste
momento, já supera os 70%.
Penso que esta foi uma grande
obra realizada e que era uma
intervenção muito ansiada pela
população de Rendufe, pois
confere uma maior qualidade de
vida aos habitantes”.

(tesoureiro) e por Héléne Fernandes (secretária). “A intervenção na Rua da Górda
era uma prioridade e além do alargamento
e da pavimentação, ficou ainda dotada
das infra-estruturas para as águas pluviais
e para o saneamento”. A curto prazo proceder-se-á à intervenção na Avenida da
Cova, estando prevista a requalificação
da ligação desde o Mosteiro de Santo André de Rendufe até à Ponte Nova, que será alargada e ficará dotada de passeios.
Destaque para o alargamento também
da Rua das Bouças, ampliação e cobertura do bar da Comissão de Festas de N.
Sra. das Neves, alargamento da Rua de
Pia (parte Sul e parte Norte), colocação
de lombas na Avenida do Monte, Rua do
Monte Calvário e Parque Desportivo. Outra das intervenções realizadas foi o alargamento da Rua da Maia. Até ao final do
mandato serão ainda alargadas a Travessa
dos Torrões, a Rua da Recta e Rua do Eido e serão pavimentadas a Travessa da
Poça, parte da Rua do Tourão e colocados
passeios na Rua S. Sebastião, Av. Parque
Desportivo e Rua Fonte de Bouças.
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‘Pousada
de charme’
ambicionada
para o Mosteiro
Depois da valorização da
Igreja do Mosteiro de Santo
André de Rendufe, Amares
está de ‘olhos postos’
no concurso que foi lançado
há cerca de um ano para
a concessão do equipamento
a privados. O objectivo
é o desenvolvimento
de um projecto turístico, que
possibilite a reabilitação
e valorização patrimonial,
posto ao serviço do turismo.

A

Requalificação da Igreja do
Mosteiro de Santo André de
Rendufe foi um dos projectos levados a cabo recentemente com o apoio de fundos comunitários, através do programa
Norte 2020 e da Direcção Regional de
Cultura do Norte. Neste momento está em
curso um concurso público para a concessão do mosteiro, através do programa
‘Revive’, que visa a instalação de uma
unidade hoteleira.
A intervenção já concretizada incidiu
em obras de requalificação realizadas na
igreja, capela-mor e capela do Santíssimo
Sacramento, antessacristia e sacristia e no
alpendre do adro, num investimento total
que ascendeu a 750 mil euros. O grande
objectivo deste projecto foi precisamente
dotar os espaços do Mosteiro de Rendufe
das “condições adequadas” para a fruição
por parte do público, mas permitindo

também dar a conhecer todo o seu potencial em termos arquitectónicos, históricos
e culturais, até porque esta intervenção
permitiu já inserir o equipamento numa
rede de percursos temáticos.
O presidente da Junta de Freguesia de
Rendufe destaca o apoio dado ao projecto
por parte do director regional de cultura
do Norte, António Ponte, considerando
que a degradação estava a colocar em risco um património classificado, que o Estado quer ver também potenciado com investimento privado.
O concurso para concessão do Mosteiro
de Santo André de Rendufe, no âmbito do
Programa ‘Revive’, foi aberto há cerca de
um ano, prevendo-se um investimento de
5,5 milhões de euros para a recuperação e
adaptação do imóvel à exploração turística. A Junta de Freguesia de Rendufe diz
que gostaria que ali fosse instalada uma
‘pousada de charme’.

PROJECTO VAI
DINAMIZAR
ECONOMIA
A instalação de uma unidade
hoteleira no Mosteiro de Santo
André de Rendufe é vista
localmente como um projecto-âncora para a dinamização da
economia local através de uma
oferta turística diferenciada.
O objectivo é que Amares passe a
ser uma referência no Turismo do
Minho.

Vários troços da
Estrada Municipal 1347
estão requalificados

U

m dos grandes projectos
que a Junta de Freguesia de
Rendufe, liderada pelo autarca Domingos Alves, levou a cabo consistiu na requalificação de vários troços da Estrada
Municipal 1347, que liga o Largo das Neves à Ponte Nova.
“Esta é uma via essencial e tem muito
trânsito e era, de facto, uma necessidade
muito grande promovermos a melhoria
desta estrada que é muito usada diariamente”, indicou o presidente da junta de
Rendufe.

“Conseguimos levar a cabo a requalificação da Estrada Municipal 1347 em cerca de 80% do que que tínhamos previsto e
gostaria muito que o próximo executivo
da Junta de Freguesia de Rendufe terminasse os 20% que o trajecto Maia-Mosteiro para que este projecto fique completamente concluído”, indicou Domingos
Alves. “Trata-se da principal avenida da
freguesia de Rendufe, que passa pelo coração da localidade, atravessando-a de
um lado ao outro, e que é uma via estruturante e essencial para a dinâmica local”,
apontou.
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CM FREGUESIAS

AMARES

Além do Mosteiro de Rendufe,
a freguesia exibe várias
quintas de turismo rural, uma
marca de vinho verde famosa
e convida a uma visita
turística.

Património beneditino, turismo
rural e vinho de excelência

A

história de Rendufe é antiga. Até ao início do século
XIX foi sede do couto de
Rendufe, sendo constituído
pelas freguesias de Barreiros, Bico, Lago e Rendufe. Integrava o
concelho de Entre Homem e Cávado, extinto em 31 de Dezembro de 1853, data a
partir da qual passou a integrar o concelho de Amares. O Mosteiro de Santo André de Rendufe é o ex-libris da freguesia e
um do concelho de Amares.
Classificado como Imóvel de interesse
Público, o Mosteiro de Rendufe tem origem anterior a 1090, tendo sido uma das
principais casas beneditinas entre os séculos XII e XIV. Parte significativa das
dependências conventuais viria a ser adquirida pelo Estado em 2012. O Mosteiro
de Rendufe é um dos ‘Mosteiros a Norte’,
a par de Tibães, Arouca, Grijó, Rendufe,
Pombeiro e Vilar de Frades, constituindose como um legado da arquitectura religiosa monástica. E é precisamente para
preservar, divulgar e pôr à disposição dos
visitantes e do turismo esta peça patrimonial, que o Mosteiro de Rendufe integra o
programa ‘Revive’.
Em termos de património, a localidade
exibe ainda a Capela de São Brás, a Capela da Senhora das Neves e a Capela de
São Sebastião.
A freguesia de Rendufe é também muito
conhecida pela conceituada marca de vinho ‘Quinta d’ Amares’, cuja propriedade
de aproximadamente 50 hectares se estende em pleno coração da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, localizandose mesmo ao lado do Mosteiro de
Rendufe. A localidade disponibiliza, ainda, oferta de turismo rural com a ‘Quinta
das Regadas’, além da ‘Quinta de Ataíde’
e da ‘Quinta Vale do Homem’. Neste mo-
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CENTRO CÍVICO
JÁ PROJECTADO
mento, a ‘Quinta do Esquilo’ está também
a ser requalificada para potenciar a oferta
turística local. O turismo rural tem grande
expressão em Rendufe e são muitos os turistas e visitantes, como é o caso dos espanhóis, que procuram sobretudo estadias
de fim-de-semana.
Rendufe é, hoje, uma freguesia que pulsa dinamismo e a actividade económica
local baseia-se no comércio de proximi-

A Junta de Freguesia de Rendufe
tem já projectada a construção
de um novo Centro Cívico que
sirva de espaço de atendimento à
junta e que seja dotado de uma
salão amplo para a realização de
actividades como conferências e
assembleias de freguesia. Um
projecto que se perspectiva para
o próximo executivo da junta.

dade com cafés, bares e supermercados e
que brevemente disporá de duas padarias.
Em termos económicos, destaque ainda
para o Parque Industrial de Rendufe, com
actividade na área dos granitos, entre outras.
A antiga sede da junta foi requalificada
para servir de ‘Ponto de Encontro’ para os
seniores, que ali convivem e desfrutam
das actividades da Associação ‘Valoriza’.
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“Deixamos saldo positivo”
Fundado em 1956 no
dia 5 de Junho,
o Grupo Futebol Clube da
Pousa, que está a celebrar
o 65.º aniversário. vai em
breve ter um novo
presidente. O actual, José
Carlos Matos, sai ao fim de
seis anos de exercício, e
garante ao CM que deixa
as contas em dia.
Neste período, implantou
um sintético, relançou a
formação e a equipa sénior
subiu do escalão mais
baixo ao mais alto da
AF Braga.
oi a minha última de
seis épocas. Realizámos uma assembleia
geral de sócios e eu e a
minha direcção comunicámos que não nos recandidatamos. Esta última foi uma época extremamente
desgastante”, revela José Carlos Araújo
Matos, presidente do GFC Pousa.
“O clube tem sócios e estão lá para dar
continuidade ao clube. De momento não
tenho cionhecimento. Estão já marcadas
as eleições para o próximo dia 20 e nós
esperamos que alguma lista apareça”,
acrescenta.
José Carlos Matos entende que cumpriu
a sua missão e que o melhor é ele e os di-

“F

rigentes que o acompanham darem lugar
a outros. “São seis anos. Mesmo para a
família, foi um desgaste muito grande.
Esta última época foi atípica. O clube fica
muitissimo bem em termos financeiros.
Não devemos um cêntimo â AF Braga e
deixamos o clube com saldo positivo, é
perfeitamente governável, por isso, que
ninguém tenha medo de tomar conta do
clube”, assegura.
O dirigente refere não ter conhecimento
de qualquer candidatura para a sua sucessão, nem mesmo vinda de dentro do executivo que agora cessa funções.
“Neste momento não tenho. Foi feita a
assembleia de apresentação de contas. Da
minha direcção, quase todos estão comi-

go desde o início. E esta época foi, em
termos psicológicos, muito desgastante .
Pára-arranca, pára arranca. Vejo-os todos
muito cansados, vejo-os todos sem ideias
de continuar”, revela.
“Quando cheguei em 2015/16, o clube
estava numa situação extremamente difícil. Estava impedido de se inscrever por
problemas financeiros e tinha um pelado.
Quando tomei conta do clube o objectivo
foi torná-lo estabilizado e viável”, lembra
José Carlos Matos.
O presidente, que agora se sabe cessante, da direcção do GFC Pousa, explica
que em 2015/17 o clube não terminou
mas a equipa sénior “cumpriu uma época
de interregno só com formação”.

“A formação começou a ganhar corpo,
prosseguimos o objectivo de um sintético,
e contratámos esta equipa técnica que subiu o clube da última divisão da AF Braga
para a divisão mais alta foi uma ascensão
muito rápida”, considera.
Manter o GFC Pousa na divisão Pró-Nacional, é um objectivo possível, mas para
isso é necessário criar melhores ondições,
observa.
“Requer investimento maior, requer
mais patrocinadores, aumentar o número
de sócios. Tudo isso é possível fazer. É
possível é trabalho e tempo”, realça.
Sobre a formação, aponta um período
antes e outro depois da Covid-19. “Tínhamos à volta de 100 miúdos nos escalões
todos. Esta época fechou, devido á pandemia. Gostava que voltassem. Mas admito
que alguns deles se tenham perdido para o
futebol. Jovens de 12, 13, 14 ou 15 anos,
um ano inteiro sem competir é dramático.
Podem muitos ter-se perdido para o futebol, porque entretanto ganharam outros
hábitos”, comenta.
Sobre apoios ou falta deles, José Carlos
Matos garante que a Junta de Freguesia
de Pousa “tem sido inexcedível”, vincando que o sintético que está implantado no
campo de futebol “tem 80% é da junta”.
“O clube contribuiu com 40 mil euros e
da Câmara Municipal recebemos muito
pouco”, acrescenta, explicando que “nós
tínhamos promessa de balneários novos.
Temos uns balneários péssimos para a
Pró-Nacional é muito mau. A Câmara
Municipal prometeu mas não passou das
promessas. Tivemos que ser nós a construir o posto médico. A Junta de Freguesia
ajudou sempre naquilo que podia, mas
penso que faltou um bocado apoio nas
obras por parte da Câmara Municipal. Em
termos de infra-estrutura. A falta de construção de balneários deixa-me desiludido.
Deixa-me desiludo”.

Publicidade

JUNTA DE FREGUESIA

POUSA
A Junta de Freguesia apoia
o GFC POUSA
Rua Nossa Senhora da Esperança N 1404 - 4755-415 Pousa- Barcelos l 253912544
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“O meu ciclo terminou. Está
na altura de vir gente nova”
meu ciclo terminou.
Está na altura de vir
gente nova, com novas ideias. Eu tinha
dito no ano passado
que seria o meu último ano. Já eram três
anos. Como subimos, o presidente disse
que gostava que continuasse. Eu tenho
um relacionamento muito bom com o
presidente, optámos por renovar. Agora
ele vai embora e eu vou sair com ele”, declarou, em conversa que manteve ao telefone com o Correio do Minho, o treinador
Leonel da Silva (Lelo). Ao fim de quatro
temporadas ao serviço do GFC Pousa, e
com duas promoções de divisão até ao
escalão maior da AF Braga, a Pró-Nacional, onde agora o clube se posiciona, com
garantia até administrativa de se manter
na próxima época, o técnico entende que
o melhor caminho a seguir é acompanhar
o presidente da direcção na saída.
“Ainda não tenho nada firmado com
mais ninguém”, garante. Assegura que
não é por ter outra proposta que escolhe
agora sair. Admite, no entanto, haver no
plantel do GFC Pousa jogadores que lhe
podem interessar caso assuma um novo
projecto. Considera ainda haver na equipa
um “núcleo duro” ao qual se devem as
duas subidas de divisão.
“Cerca de dez estão comigo já desde
quado peguei no clube na I Divisão. Não
sei em termos futuros como vai funcionar.
Grande parte das duas subidas deve-se a
esses atletas que são comigo nestes quatro anos”, sustenta.
Ainda segundo Lelo, o clube “subiu
muito rápido. Precisa de criar estruturas
capazes, também na formação. É preciso
outro tipo de estruturas sustentáveis”.
Mas, reconhece adiante, “tem gente a
nível directivo muito competente, que

“O

Da I Divisão
à Pró-Nacional
Leonel da Silva Fernandes — que é no
mundo do futebol distrital popularmente
mais conhecido como ‘Lelo’ — assumiu a
equipa técnica do GDC Pousa na temporada
2017/18, com o clube posicionado então na
I Divisão, o escalão competitivo mais baixo
da Associação de Futebol de Braga.
Terminou essa primeira época em segundo
lugar da Série A, o que lhe valeu a promoção
à Divisão de Honra, o escalão intermédio, na
época 2018/19, que concluiu no sétimo
lugar da Série A.
Em 2019/20, os ‘galos azuis’ terminaram a
época no primeiro lugar da Série A, o que
valeu a subida à Pró-Nacional, escalão onde
presentemente se encontra.
Pelos motivos que são sobejamente
conhecidos da pandemia, esta época não
haverá nos escalões da AF Braga descidas de
divisão, pelo que o timoneiro do clube do
limite nascente de Barcelos.

Plantel

Composição actual da equipa principal de futebol
Guarda-redes: Keko e Rafael; Defesas: Rui Lopes, André Guimarães, Vítor Pereira, Miguel Rocha,
Diogo e Pepa; Médios: Rochinha Deco, Pedro Teixeira, Zeca, Ruizinho e Diogo Coelho; Avançados:
Gil, João Pedro, Edu, Tiago André, Zé Miguel, Rica e Bruninho.
Equipa técnica: Lelo Fernandes (treinador) , Micael (treinador adjunto) e Diana (fisioterapeuta).

não entra em loucuras, procura trabalhar
mais e criar mais-valias.
“Na Pro-Nacional vai ter a dificuldades.
Não pode ter outro objectivo que não seja
a permanência”, observa. Salienta, no entanto, a saúde financeira da colectividade:
“Não deve nada. Nunca nada falhou, quer
do presidente quer de toda a direcção,
com dirigentes sempre muito presentes,
sempre muito próximos. Nesta fase acho
que a o Pousa não pode pensar muito
mais do que a oportunidade de lutar”.
Publicidade
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Campeonato do Minho
BTT XCO em Prozelo
A PARTIR DAS 10 HORAS tem lugar amanhã junto ao campo de futebol da
ACRAP o 22.º BTT XCO.
CICLISMO
| Redacção |

DR

Grupo já cumpriu a distância Caminha-Esposende

Saída de Esposende amanhã às 6 horas

Amigos do Akuafit pedalam
de Caminha até Setúbal
CICLISMO
| Redacção |

Amanhã às 6 horas, com saída
de Esposende, rumo a Setúbal,
um grupo de vinte e quatro amigos e sócios do Akuafit inicia
um projecto de dar a volta em bicicleta a Portugal Continental,
percorrendo os limites fronteiriços. Será um projecto para 5
anos.
Amanhã a saída será de Espo-

sende, porque este grupo já realizou um passeio de BTT de Caminha até Esposende, com o objectivo de fazer toda a costa
continental, percorrendo cerca
de 600 km ao longo de quatro
dias, com chegada prevista para
domingo a Setúbal.
Segundo a organização, no
que refere à Covid-19 o grupo
cumprirá as medidas de segurança e de comportamento impostas
pela DGS.

§despacho
Incentivos fiscais a empresas

Governo reconhece Estatuto
do Mecenato à Associação de Ciclismo
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, reconheceu, em despacho de 4 de Junho, o interesse desportivo das actividades
da Associação de Ciclismo do Minho (ACM), passando a associação a estar
abrangida pelo Estatuto do Mecenato, um conjunto de incentivos fiscais que
visam estimular empresas e os particulares a efectuarem donativos a favor
de entidades privadas e públicas em benefício do desporto.
As empresas e os particulares que concedem um donativo, beneficiam de
uma majoração que é adicionada ao valor desse donativo, o qual é abatido à
sua matéria colectável, conduzindo à redução do imposto a pagar ao Estado.
O imposto em causa é, no que concerne às empresas, o IRC (Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas) e, no que concerne aos indivíduos particulares, o IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
Os donativos constituem entregas em dinheiro ou em espécie concedidos
sem contrapartidas.

O Campeonato do Minho de
BTT XCO - POPP Agency regressa amanhã com a realização
do 22º BTT XCO - ACRAP. A
disputar em Prozelo (Arcos de
Valdevez), a prova decorrerá nas
imediações do Campo de Futebol da ACRAP.
A competição tem o seu início
previsto para as 10 horas com as
provas de pupilos, benjamins e
iniciados. Às 10h30 começará a
prova de infantis e pelas 11h10 a
de juvenis. Pelas 13 horas será a
vez de entrarem em acção os
atletas dos escalões de cadetes,
femininos, paraciclismo e, pelas
às 14h30, arrancará a competição dos masters. A derradeira
corrida terá início pelas 16 horas
e destina-se aos atletas elite,
sub-23 e juniores.
Em 2019, António Azevedo
(Tomatubikers / Toyota - Mace-

DIOGO ALMEIDA/ACM

Provas decorrem a partiur das 10 horas junto ao campo de futebol da ACRAP

do & Macedo) e Daniela Pereira
(Saertex Portugal / Edaetech)
dominaram o 21.º BTT XCO -

ACRAP, sexta e última prova
Campeonato do Minho de BTT
XCO - Score Tech.

Guimarães

Encontro de Escolas vai animar
zona do Ave Park dia 12 de Junho
CICLISMO
| Redacção |

Realiza-se no dia 12 de junho,
no AvePark - Parque de Ciência
e Tecnologia, o Encontro InterRegional de Escolas de Ciclismo
- Guimarães Cidade de Desporto, iniciativa promovida com o
apoio do Município de Guimarães.
O AvePark - Parque de Ciência
e Tecnologia, localizado na freguesia vimaranense de Barco,
será o local de realização da iniciativa destinada aos atletas dos
escalões de Escolas (pupilos,
benjamins, iniciados, infantis e
juvenis).
Nos arruamentos do AvePark
serão realizadas as actividades

de contra-relógio, em linha e de
destreza. A iniciativa decorrerá
entre as 14h30 e as 17h30.
O Encontro de Escolas de Ciclismo - Guimarães Cidade de
Desporto começará às 14h30
com a prova de destreza de
Iniciados, seguindo-se, pelas
14h45, o contrarrelógio individual de Juvenis. Às 15h inicia-se
a prova de destreza de Infantis e
os Pupilos/Benjamins entram
em ação às 15h30. Seguem-se as
provas em linha dos Iniciados
(16h00), Infantis (16h15) e Juvenis (16h45).
O AvePark - Parque de Ciência
e Tecnologia (www.avepark.pt),
inaugurado em 2008 e com posicionamento estratégico nas áreas
geográficas do Ave e confinan-

tes, constitui uma infraestrutura
de excelência funcional para a
instalação de empresas de grande intensidade em conhecimento
científico e tecnológico. O Parque de Ciência e Tecnologia está
localizado no lugar da Gandra,
da freguesia vimaranense de
Barco.
Organizado conjuntamente pela Associação de Ciclismo do
Minho e pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio
do Município de Guimarães, o
Encontro Inter-Regional de Escolas Ciclismo da Zona A será
promovido em condições de segurança e no cumprimento das
orientações da Direção-Geral da
Saúde e das normas concertadas
entre aquela entidade e a FPC.
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Opinião
Ideias

PEDRO MACHADO Diretor Geral Executivo da Braval S.A.

Dia Mundial do Ambiente

A

Braval assinalou, este ano, o Dia
Mundial do Ambiente com o
culminar de 2 campanhas de otimização da recolha seletiva de resíduos e
promoção da compostagem.
Através do projeto Res2ValHum, co-financiado pelo Interreg, tendo como objetivo a otimização da qualidade do composto Ferti+, resultante da valorização
dos resíduos orgânicos da recolha indiferenciada, dotamos todas as escolas da
nossa área de abrangência, com ecopontos de 120L para espaços comuns e ecopontos em cartão para todas as salas de
aula.
Para promoção da compostagem doméstica, foram fornecidos compostores à população e instituições, cuja entrega aos
selecionados (por ordem de inscrição) decorreu na manhã do dia 5, no Ecoparque
Braval, com marcação de horário.
A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos transfor-

mam a matéria orgânica, como estrume,
folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo, a que se chama
composto.
A compostagem caseira permite ao cidadão proceder à valorização dos seus resíduos orgânicos, no próprio jardim ou
quintal. Este tipo de compostagem promove a decomposição de resíduos domésticos orgânicos, por acções de microrganismos.
Através do res2ValHum, estão ainda a
ser distribuídos 20.000 sacos-ecoponto
para incentivar à separação dos resíduos
e, por conseguinte, melhorar a qualidade
dos resíduos orgânicos.
Também a propósito do Dia Mundial do
Ambiente, foram colocados 2 ecopontos
em Vila Verde, simbolizando o reforço da
recolha seletiva multimaterial através da
aquisição e instalação de 150 ecopontos
subterrâneos e 200 ecopontos de superfície, que está a decorrer, no âmbito da

candidatura “Otimização e reforço da rede de recolha seletiva e da gestão de resíduos ao nível das produção e reciclagem
da Braval”, financiada pelo POSEUR
(Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos), através
do Portugal 2020 e do Fundo de Coesão
da União Europeia, no valor global de 4,5
milhões de euros.
Desta candidatura fazem parte ainda a
aquisição de 3 novas viaturas para recolha seletiva multimaterial, equipadas com
grua e caixa compactador, o reforço da recolha seletiva de OAU (óleos alimentares
usados) através da aquisição de 100
óleões de superfície para colocação na via
pública.
Também prevê a reformulação do sistema de triagem multimaterial instalado na
BRAVAL (dotado de apenas uma linha
para as frações papel/cartão e
plástico/metal), através da adaptação da
Unidade de Tratamento Mecânico para

triagem da fração amarela (plástico/metal) do ecoponto, aproveitando o avultado
investimento feito no sistema de separação ótica, e reconversão da atual Estação
de Triagem para separação única da fração azul (papel/cartão) e um sistema de
gestão de frota e do nível de enchimento e
recolha.
Foram realizadas campanhas de sensibilização ambiental, junto dos vários públicos-alvo, através das quais foram distribuídos ecopontos domésticos e ecopontos
em cartão para instituições, entre outras
ações.
A sensibilização ambiental é um esforço
contínuo, não deve ser feita apenas num
dia do ano, é essa a nossa missão, este dia
serviu para assinalar esse esforço contínuo que tem sido feito para dotar os municípios e os munícipes de condições para
fazer mais e melhor separação de resíduos.
Ajude-nos, ajudando-se!

Ano letivo especial de 2020-2021

Q

uase a terminar o ano
letivo, olhamos para a
ESMS e refletimos sobre o caminho percorrido. Apesar de todos os constrangimentos, mais uma vez a escola
cumpriu a sua missão: trabalhou com os seus alunos para
desenvolver neles a capacidade
para pensar, para tomar decisões e a iniciativa para poder
agir. Com responsabilidade e
dedicação, todos os profissionais da Martins Sarmento garantiram as condições para que
as melhores aprendizagens pudessem acontecer, mesmo em
contexto de pandemia.
No contexto atual, o desafio
colocado à escola impunha respostas alternativas para não nos
deixarmos vencer pelas dificuldades, que, dia após dia, iam
surgindo. O profissionalismo
que nos caracteriza levou-nos a
encontrar as melhores respostas, transformando as dificuldades em oportunidades e, desta
forma, ir em frente com a nossa
tarefa coletiva de trabalhar para
que cada aluno pudesse atingir

o sucesso.
Este desafio estendeu-se ao
pessoal não docente. Todos fazemos parte de uma escola pública capaz de proporcionar
uma atmosfera de tranquilidade. Podemos afirmar que assistentes operacionais e assistentes
técnicos constituem-se como o
garante do bom funcionamento
na nossa instituição, criando
uma atmosfera acolhedora para
todos os que diariamente aqui
trabalham ou que nos procuram.
A história da ESMS vai-se
construindo com todos os que
trabalham nesta instituição centenária e, este ano letivo de
2020-2021, foi um ano especial. Todo ele marcado pela
pandemia, obrigou-nos a alterar
a forma de funcionar, a forma
de trabalhar com os nossos alunos, a forma de ser professor e
não nos permitiu celebrar o
nosso aniversário como tínhamos inicialmente planeado: envolver todos os que ajudaram a
consolidar esta instituição na
comunidade, na região e no

ANA MARIA SILVA
Diretora da Escola Secundária
Martins Sarmento, Guimarães

Voz às Escolas
país. Não estiveram todos presentes, mas pudemos chegar a
todos através do digital. A semana de comemorações revestiu-se, assim, de simbolismo e
contribuiu para o fortalecimento da nossa comunidade educativa.
Ao longo da nossa história, temos sido uma escola flexível
para aprender o que ainda não
sabe, humilde para reconhecer
o que ignora, disponível para
inovar e permeável para ser empreendedora rumo ao futuro e
ajudar os nossos alunos em todas as áreas do saber. Os projetos que conseguimos desenvolver ao longo deste ano deixam
o testemunho da nossa capaci-

dade permanente de vencer desafios e de deixar marcas naqueles que fazem parte da nossa
instituição
A semana de comemorações
dos 130 anos, a IV Mostra de
Projetos e a II Exposição Virtual de Cidadania e Desenvolvimento são o reflexo do dinamismo que define a Martins
Sarmento. Na semana de 10 a
14 de maio, celebramos o aniversário da Escola. Todas as atividades podem ser revistas a
partir das reportagens da Liceu
TV,
disponível
em
https://www.youtube.com/user/
ESMSARMENTO O dia 2 de
junho foi dedicado à IV Mostra
de Projetos. Aí, demos visibilidade ao trabalho que desenvolvemos com os alunos dos cursos profissionais numa lógica
de capacitação para enfrentar os
desafios da vida. A Mostra pode
ser
visitada
em
https://sites.google.com/esmsarmento.pt/mostraesms2021/páginainicial?authuser=0
Mas, 2021, também foi tempo

para a II Exposição Virtual Cidadania e Desenvolvimento cuja abertura ocorreu no dia 07 de
junho e pode ser visitada em
https://sites.google.com/esmsarmento.pt/cidadaniadesenvolvimento
Nas palavras da Associação de
Estudantes “Os projetos de Cidadania e Desenvolvimento
permitem aos alunos explorar e
conhecer tópicos diferentes —
assuntos que não vêm necessariamente nos livros, mas que
são tão ou mais importantes do
que os que realmente vêm. É
essencial educar tendo em vista
a diversidade, a solidariedade e
a tolerância. [...] Juntos podemos criar coisas extraordinárias.”
E, na ESMS, continuamos a
trabalhar para, em conjunto,
criarmos essas coisas extraordinárias para os problemas do
momento atual e do futuro. A
todos, pessoal docente e não
docente, alunos e pais, MUITO
OBRIGADA. Só em conjunto
continuaremos a levar a ESMS
mais longe!
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Cultura

Casa das Artes de Famalicão
Av. Carlos Bacelar
Parque de Sinçães
Vila Nova de Famalicão
Tel. 252 371 304
www.casadasartes.org

TEATRO: DESPE-TE [ISABEL]
“Despe-te [Isabel]” é o nome da peça que
vai estar em cena, de quinta, 10 de junho,
a sábado, dia 12, no grande auditório da
Casa das Artes de Famalicão.
Estreada no Teatro Sam Whanamaker no
Shakespeare's Globe, em Londres, em
2019, a peça é inspirada na monarca inglesa Isabel I e reflete sobre a forma como

as mulheres no poder lutam para “sobreviver num mundo que é fundamentalmente
hostil com elas e os seus corpos”.
Mais do que uma peça histórica, “Despete [Isabel]” lança “um olhar eloquente e
intelectualmente ágil a temas contemporâneos sob um prisma histórico”.
A peça, inserida nas comemorações do

20.º aniversário do espaço cultural famalicense, é uma criação Ensemble – Sociedade de Atores, numa coprodução com a Casa das Artes, com tradução e encenação de
Pedro Galiza.
Mais informações em
www.casadasartes.org

Despe-te [Isabel]
Quinta, 10, a sábado, 12 de junho, 20h30
Grande Auditório da Casa das Artes
Entrada: 6 euros | 3 euros (estudantes, Cartão
Quadrilátero Cultural e seniores)
M/14 anos
Duração: 95 minutos
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ID:124391013-182 -
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89.900 €

C.E.:(C) - Apartamento T2+1 semi remodelado
em Maximinos, mobilado e cozinha equipada.
Caixilharias em alumínio com vidros duplos,
arrecadação no sótão, 2 w.c.´s, 2 frentes
e elevador.

ID:124391010-162 -

790.000 €

C.E.:(A) Vivenda de luxo, em Vieira do Minho.

ID:124391005-489 -

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2 Localização
no centro da cidade. Com Cozinha equipada,
sala com lareira, elevador e lugar de garagem
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

ADMITE-SE FUNCIONÁRIO/A
PARA PARTE DE ARMAZÉM
COM CARTA DE CONDUÇÃO
PARA ESCRITÓRIO

Entrevista: 253 056 989

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

PRECISA-SE
COZINHEIRO
AJUDANTE
DE COZINHA
E EMPREGADO
DE MESA
966 469 890

RESTAURANTE
EM BRAGA ADMITE
EMPREGADOS
DE COPA E LIMPEZA
MESA/ BAR
E COZINHEIROS
917 522 736

AGRIMIL
PROCURA
SOLDADOR
PARA ENTRADA IMEDIATA

253 684 787
NOGUEIRA - BRAGA

€€€€ 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!!

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.

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

PART-TIME OU FULL-TIME
Deixar mensagem com nome
e número de telefone

965 790 365

COMPRO!!!

ARRENDA-SE

antenaminho.pt

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

ADMITE-SE
COZINHEIRA/O

106.0 FM

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail
Tlf./Tlm.
N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

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

ASTRÓLOGO | MESTRE | ESPIRITUALISTA
CIENTISTA | VIDENTE
Tlm. 967 387 689 - 915 750 131

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

Grande cientista, espiritualista e curandeiro, descendente de uma
antiga família com poderes absolutos, magia negra e branca e feitiços do mal. 30 anos de experiência. Coordenador dos impérios do
mal há muito anos, conhecedor de casos desesperados, ajuda a
resolver qualquer problema grande ou de difícil solução, com rapidez eficácia e sabedoria, em curtos prazos, por exemplo: amor, insucesso, depressão, saúde, negócios, justiça, impotência sexual
maus-olhados, inveja, doenças, alcoolismo e tabaco, arranja e mantém emprego, afasta e aproxima amados com rapidez total, lê a
sorte, dá previsão da vida, faz saber o passado, presente e futuro
pelo bom espírito e forte talismã.
Faz trabalhos à distância. Resultados seguros e eficazes

consultas das 8.30 horas as 21.30 horas
Todos os dias, marcando por telefone ou carta
AJUDO A RESOLVER O SEU PROBLEMA EM 15 DIAS - BRAGA
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24 Publicidade
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
AUDI A4 1.6
ANO 2001
102CV
1600 GASOLINA
225384 KM
5.200 €

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

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

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD PUMA DIESEL 1.5 TDCI 120CV
23.750€
7 ANOS DE GARANTIA

12 ???????????
correiodominho.pt
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Ministério Pública acusa três arguidos

Publicação celebra
Francisco Sampaio

Acusados de insolvência dolosa
BRAGA
| Redacção/Lusa |

O Ministério Público (MP) acusou três
arguidos de insolvência dolosa, por terem
participado num “plano” para fazer desaparecer o património de uma empresa de
Ferreiros, Braga, que deveria servir para
pagar aos credores.
A Procuradoria Regional do Porto refere
que dois arguidos estão ainda acusados
de falsificação de documento. Um dos arguidos geriu a empresa em questão, cujo
objecto era o comércio por grosso e a retalho de materiais ferrosos e não ferrosos

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana do Castelo
lançou a obra que reúne uma Colectânea
de Textos de Francisco Sampaio publicados na revista ‘A Falar de Viana’, para assinalar o 84.º aniversário do professor e
etnógrafo.
Na homenagem, que aconteceu no Teatro Municipal Sá de Miranda, o irmão de
Francisco Sampaio, Antero Sampaio, garantiu que “Viana sempre foi o amor” do
irmão que, mesmo na actualidade, este
“continua a amar Viana do Castelo”.
O edil vianense, José Maria Costa, considerou que o lançamento desta publicação foi uma forma de o município “celebrar a vida” de Francisco Sampaio”, um
reconhecido “amigo de Viana e amiga da
Galiza” que “abriu inúmeras portas na
Galiza”, considerando que o etnógrafo foi
um verdadeiro “mestre”.
Já a presidente da Assembleia Municipal, Flora Silva, referiu-se a Francisco
Sampaio como o “grande guionista das
Festas da Agonia”, resumindo o seu percurso de vida enquanto poeta, guionista,
professor e etnógrafo.

§Guimarães
DR

José Maria Costa

O presidente da Vianafestas, Luís Nobre, indicou que o homenageado é uma
“figura marcada” que deixou uma marca
indelével na organização da Romaria
d’Agonia ao longo de quatro décadas de
trabalho. Também o presidente da Comissão de Festas da Romaria em Honra de
Nossa Senhora da Agonia, António Cruz,
defendeu que Francisco Sampaio “deu
um contributo de corpo e alma durante
anos à festa”.

Abusos terão começado quando filha mais velha tinha 13 anos

Condenado a 15 anos de prisão
por 452 crimes sexuais contra filhas
FAMALICÃO
| Redacção/Lusa |

O Tribunal de Guimarães condenou um
homem de 45 anos de Cruz, Vila Nova de
Famalicão, a 15 anos de prisão, por 452
crimes de abuso sexual e violação, sendo
as vítimas as duas filhas.
Por acórdão de 7 de Junho, a que a Lusa
teve acesso, o tribunal condenou ainda o
arguido ao pagamento de indemnizações
às filhas num valor total de cerca de 80
mil euros.
O arguido foi condenado por 53 crimes
de abuso sexual de crianças agravado,
208 crimes de abuso sexual de menores

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

e que em Outubro foi declarada insolvente, sendo reconhecidos créditos no montante global superior a 508 mil euros.
Apesar das diligências efectuadas nesse
processo, foram apenas apreendidos bens
com o valor de cerca de 2.700 euros.
Segundo o MP, a partir de 2014, estando
a sociedade já com dificuldades de liquidez, o gerente “pôs em marcha um plano
para impedir o ressarcimento dos credores, mediante a dissipação do património
da empresa, transferindo activos da mesma para a esfera patrimonial de terceiros,
sem que a sociedade recebesse qualquer
contrapartida”.

dependentes agravado e 191 crimes de
violação agravada.
No total, as penas parcelares aplicadas
por cada um dos crimes ascendem a mais
de 1.500 anos de prisão.
Como pena acessória, o tribunal decretou ainda inibição do arguido do exercício
das responsabilidades parentais relativamente à filha mais nova, que ainda é menor.
O tribunal deu como provado que a principal vítima dos abusos sexuais foi a filha
mais velha do arguido. Os abusos terão
começado quando tinha 13 anos, altura
em que o pai lhe terá dito que a ia “preparar para o futuro”.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Paulo Nuno M. Monteiro (administrador único).
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BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira

No valor de cinco mil euros

GNR apreende mais de
260 artigos contrafeitos
O Comando Territorial de Braga, através do
Posto Territorial de Caldas das Taipas, apreendeu mais de 260 artigos de roupa contrafeitos,
no valor estimado de cinco mil euros, no concelho de Guimarães.
No âmbito de uma acção de patrulhamento, os
militares detectaram os artigos sem quaisquer

documentos comprovativos da sua proveniência, apurando-se que se tratava de material
contrafeito. No seguimento da acção foi identificado um homem de 32 anos de idade, e os
factos foram remetidos para o Tribunal Judicial
de Guimarães.
A GNR relembra que o objectivo principal deste
tipo de acções é garantir o cumprimento dos
direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafacção, ao uso
ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO, AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

HORTELINDA PEREIRA LOPES DA SILVA
Sua família, cumpre o doloroso dever de participar a todas as
de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido,
Srª D. HORTELINDA PEREIRA LOPES DA SILVA, de 91 anos de
idade, natural de Carrazedo, Amares, residente que foi na Rua de
Redemoinhos, Carrazedo, Amares. O corpo da saudosa extinta
estará exposto em Câmara Ardente na Igreja Paroquial de Carrazedo a partir das 19 horas de hoje, quarta-feira, dia 9. O seu
funeral realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 10 com missa de
corpo presente às 11.30 horas e finda esta irá a sepultar no cemitério de local, em jazigo de família. Aproveita o ensejo para
comunicar que a Missa de 7.º Dia em sufrágio de sua alma será celebrada na próxima
quarta-feira, dia 16, às 19.30 horas, na Igreja Paroquial de Carrazedo. Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes actos
religiosos.
Nota: É obrigatório o uso de máscara social durante toda a permanência na Igreja e o distanciamento entre pessoas
indicado na mesma.

A Família

Braga, 9 de Junho de 2021
fúnebres a cargo de “A FUNERÁRIA DE S. VICENTE” (Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)
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Agenda
Publicidade

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:25
15:06
17:30
19:00
19:37

18:26
18:33
18:55
19:05
19:28
19:50
20:19
20:26
20:33

06:00
08:30
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
18:45
19:15

21:47
23:48
00:24
01:08
02:00

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
Telejornal
Jogo de Preparação
Portugal X Israel
Vento Norte
Cá por Casa com Herman
José - Especial Nelo e Idália
O Gerente da Noite
Janela Indiscreta
Grande Entrevista

21:25
21:30
22:01
22:51
23:16
00:44
00:18
01:23
05:44

As Regras do Ângelo
As Aventuras
Radar XS
Os Vizinhos Piratas
O Amanhecer
Muito Fora
Peanuts
Banda Zig Zag
Hotéis Extraordinários:
a Vida nos Bastidores
Folha de Sala
Jornal 2
Bairro Financeiro
Peixe Fora Dágua
Irresponsável
No Ar
Sociedade Civil
Euronews
Água de Mar

20:00
21:45
22:45
23:30
00:45
00:30
01:00
01:45

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Orgulho E Paixão
Quem quer Namorar
com o Agricultor?
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem quer Namorar
com o Agricultor?
Tempo de Amar
Quem quer Namorar
com o Agricultor?
Golpe de Sorte
Passadeira Vermelha

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:48
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45
22:25
00:00
01:15
02:45
03:45

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
Circulatura do Quadrado
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – senhora nobre; causada.
2 - preenche; mortal. 3 - pessoa sem energia; uso corrente. 4 - descorado; amor. 5 - cede; acolá; rubor das
faces. 6 - a mobília. 7 - mensageiro; queixas; araça.
8 - achar-se; ondulante. 9 - partidas; cabos de reboque.
10 - rangíferos; cavala. 11 - insular; celebras.
VERTICAIS: 1 – enovelado; sonso. 2 - adoece; estanques. 3 - abasteça; opressor. 4 - suportara; espírito.
5 - deseja ardentemente; sua. 6 - amaciais. 7 - ele;
tremeis com frio. 8 - nada; lancetas. 9 - coisas excessivamente pequenas; papão. 10 - que outorga; vasilha com
asas. 11 - levantar; calores intensos.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
6

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11

1

8

5

3

2

6

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

R. Conselheiro São Januário 95

1

Praça Dona Maria II, 1096

Praça da República 43

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

R. Paio Galvão, 28

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Rua da Bandeira, 814
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - dama; gerada. 2 - ocupa; letal. 3 - banana; moda. 4 - amarelo; mor.
5 - da; ali; cor. 6 - trastes. 7 - via; ais; ar. 8 - ser; sinuosa. 9 - idas; sirgas. 10 - renas;
sarda. 11 - isolar; soas. Verticais: 1 - dobado; siri. 2 - acama; vedes. 3 - nuca;
tirano. 4 - aparara; sal. 5 - anela; sa. 6 - alisais. 7 - el; tinis. 8 - rem; cesuras. 9 - atomos; ogro. 10 - dador; asada. 11 - alar; brasas.
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CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

ÍNDIA

MULHER DIFERENTE
Com massagem
relaxante. Local
discreto e higiénico.

964 458 054

LARA
18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

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

BELITA TALITA
Novidade. Sexy, gata
fogosa, boca quente,
meiga e sensual.
Corpo atraente.

910 673 133
MASSAGEM
RELAXANTE

Venha passar momentos de
relax. Massagista profissional,
mãos de fada. Trato das suas
dores com marcações.

912 269 406

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt
TRAVESTY
NOVIDADE
ABSOLUTA
23 ANOS, ATIVA
E PASSIVA, PEITO
XXXL DOTE
CAVALO, RABO
GRANDE, ORAL
MOLHADINHO
NÃO NATURAL
24 HORAS

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

Segunda 07/05/21

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

914 219 521
DE VOLTA
LOIRINHA
VENEZUELANA

Carinhosa, com brinquedos.
Bom Oral.

922 223 724
922 236 350

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

MENINA SÓ

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

910 717 137

JOGOS

925 751 527

Sorteio 23/2021

36 639
2.º Prémio 19 328
3.º Prémio 61 886
1.º Prémio

Terça 08/06/21

Sorteio 46/2021

2 11 26 36 47
*7 *9
Quarta 02/06/21

Sorteio 44/2021

7 9 18 27 47
+7

Insólitos

Quinta 03/06/21

Empresa organiza orgia
mundial em Singapura
com 30 mil utilizadores
de brinquedos sexuais
A empresa de teledildos e brinquedos
sexuais ‘Lovense’, com sede em Singapura,
organizou uma orgia online com mais de 30
mil utilizadores num festival mundial de
tecnologia sexual.
Em declarações ao jornal britânico Daily Star,
o CEO da empresa, Dan Liu, declarou que

“para além dos 32 mil participantes, cerca de
oito mil conectaram-se pela rede social
Twitter para comandar os brinquedos de
milhares de outras pessoas ao redor do
mundo”.
Para participar, os utilizadores que tinham
brinquedos sexuais da Lovense
emparelharam-no com a aplicação da marca
e pressionaram o botão para entrar. “Depois
destas etapas, eles sentiram as vibrações em
sincronia com os outros participantes da
orgia em tempo real”, acrescenta Dan.

Montse

ROURA
Modelo espanhola
surgiu cheia de
ousadia nas redes
sociais. “Brilhar para
quem nos faz
melhores”,
acrescentou como
mensagem. Montse
Roura habita
actualmente em
Barcelona, mas é
natural de Girona.

Sorteio 22/2021

98 590
262
3.º Prémio 40 486
4.º Prémio 58 433
Terminação 0
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 09

Sexta 04/06/21

Sorteio 45/2021

7 20 36 40 46
*2 *4

Sorteio 23/2021

QVW 38664
Sábado 05/06/21

Sorteio 45/2021

32 39 46 47 48
+3

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Alguém próximo pode
precisar de apoio. Seja generoso.
Saúde: Pode sentir necessidade de
tomar decisões. Mude o rumo da
sua vida.
Dinheiro: Com disciplina e espírito
de sacrifício desempenhe o seu
trabalho o melhor que sabe. Será
recompensado.
Números da Sorte: 9, 24, 36, 39,
48, 49
Touro
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Terá domínio sobre uma
situação inesperada com o seu par.
Saúde: Estará cheio de energia,
aproveite para fazer mudanças na
decoração do seu lar.
Dinheiro: Fase menos favorável.
Números da Sorte: 4, 11, 15, 38,
40, 44
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Repense a sua vida. Proceda
às mudanças necessárias.
Saúde: Beba pelo menos 1,5 l de
água por dia. É importante para a
saúde!
Dinheiro: É provável que a
convidem para integrar um novo
projeto.
Números da Sorte: 1, 15, 19, 23,
27, 43
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Copas, que
significa Conclusão.
Amor: Os familiares podem estar a
sentir a sua falta. Dê-lhes mais
atenção, faça videochamadas.
Saúde: Comece o dia com um
sumo de laranja natural. Reforce as
defesas.
Dinheiro: Poderá concluir um
projeto. Está de parabéns!
Números da Sorte: 9, 21, 28, 35,
36, 41
Leão
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Mantenha a estabilidade
dizendo coisas boas ao seu
companheiro. A palavra tem muita
força.
Saúde: Melhore a memória
comendo sementes de girassol e
amêndoas.
Dinheiro: Pondere uma mudança a
nível profissional, se for esse o seu
desejo.
Números da Sorte: 1, 1, 21, 24, 42,
48
Virgem
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Evite preocupar-se, a pessoa
que ama só pensa em si.
Saúde: É o momento ideal para
começar uma dieta. A sua força de
vontade vai ajudá-la.
Dinheiro: No trabalho, deve ser
mais assertivo. Faça-se respeitar.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 27,
38, 46

Balança
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Controle-se. Não é com
vinagre que se apanham moscas.
Saúde: Evite os refrigerantes. É
preferível beber água ou chá.
Dinheiro: Alguém próximo pode
precisar de apoio. Seja generoso.
Números da Sorte: 7, 26, 33, 25,
47, 48
Escorpião
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: Se está sozinho, reforce o
seu amor próprio. Se já tem uma
relação, dedique-se ao romance.
Saúde: Combata o envelhecimento
tomando chá de pétalas roxas.
Dinheiro: Um amigo poderá abrirlhe uma nova porta a nível
financeiro.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 29,
31, 45
Sagitário
Carta do Dia: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia,
Separação.
Amor: Atenção às atitudes que
possam ferir os sentimentos dos
seus amigos.
Saúde: Pratique mais exercício
físico. Faça atividades em casa.
Dinheiro: Fase propícia a malentendidos a nível de trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37
Capricórnio
Carta do Dia: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação
Difícil.
Amor: Modere a sua impulsividade.
Evite discussões.
Saúde: Para ajudar a aliviar o
reumatismo junte à água do banho
uma infusão de alecrim.
Dinheiro: Mantenha-se focado.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47
Aquário
Carta do Dia: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Não permita que se
intrometam na sua relação afetiva.
Seja forte e determinado.
Saúde: Possíveis dores de ouvidos.
Dinheiro: O trabalho pode exigir
mais de si. Seja cuidadoso.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 39,
45, 49
Peixes
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Afaste as ilusões. Mantenha
os pés assentes na terra.
Saúde: Adote uma boa
alimentação. É meio caminho
andado para fortalecer a saúde.
Dinheiro: Os seus talentos poderão
trazer-lhe bons resultados. Apliquese.
Números da Sorte: 9, 21, 23, 29,
37, 41
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Amanhã não há CM

Braga

Em virtude de amanhã ser feriado,
dia 10 de Junho, o Correio do Minho
não sai para as bancas, regressando
à companhia dos seus leitores na
sexta-feira.

Banda bracarense Wave Flow
apresentou novo álbum ‘Freak Out’

Viana do Castelo

Teatro Municipal
Sá de Miranda
recebe Olga Roriz
O Teatro Municipal Sá de Miranda
apresenta a mais recente coreografia de Olga Roriz, ‘Insónia’, na próxima sexta-feira, às 19 horas.
A coreógrafa e bailarina vianense
inspirou-se no romance ‘A Casa das
Belas Adormecidas’ de Yasunary Kawabata.
‘Insónia’ marca o regresso da Companhia Olga Roriz aos palcos, numa
co-produção com o Centro Cultural
de Belém, o Município de
Aveiro/Teatro Aveirense e a Câmara
Municipal de Viana do Castelo.

Braga

:PAPERCUTZ
apresenta álbum
no Theatro Circo
Num espectáculo pensado especialmente para a sala principal do
Theatro Circo, os :PAPERCUTZ chegam a Braga esta sexta para apresentar ‘King Ruiner’.
Em 2020 o grupo do produtor portuense Bruno Miguel tem novas
edições internacionais do seu álbum
'King Ruiner', um trabalho de electrónica pop negra e exótica, evocando harmonias pop e motivos corais
encontrados em geografias não ocidentais.
Publicidade

Amares

Dupla Mayze X Faria lança EP

Ao entrar para o auditório do Centro de Juventude de Braga, temi pela qualidade do som,
facto que não se verificou, antes pelo contrário. Vinte e quatro minutos depois, desliga-se a
música ambiente e uma voz anuncia que o concerto se vai iniciar. Silêncio, as luzes
apagam-se, correm as cortinas e deparamo-nos com seis rapazes cada um atrás do seu
instrumento e um deles com um ar completamente descontraído com um microfone à sua
frente. Os temas começam a desfilar em modo de medley para ser rápido pois há que
despachar isto, pois vivemos tempos de pandemia e há regras a cumprir. Confesso que não
conheço os temas, nenhum pertence ao EP ‘I.N.T.R.O’ até que se ouvem os primeiros acordes
do mais recente single, ‘Hold On’ que provoca de imediato agitação na plateia. Segue-se
mais um tema e termina a actuação dos bracarenses ‘The Silent Box’.
Agora chega a vez dos reis da noite. Depois de um breve intervalo os Wave Flow, Zé Pedro
no baixo, Quim na bateria e Miguel na guitarra, sobem ao palco para dar a conhecer ao vivo
o terceiro longa duração ‘Freak Out’.
Logo nos primeiros acordes do primeiro tema apresentado, que dá nome ao álbum, Zé
Pedro levanta os braços a bater palmas marcando o ritmo, logo seguido da assistência. Está
criado o ambiente. A partir daí vão desfilando os novos temas, sempre a rasgar (Freak Out,
Raises Your Glasses e The Edge). Ao quarto tema, a malta decide abrandar um pouco pois já
não estamos habituados a tanta agitação, com o segundo single deste trabalho, ‘Soulmate’.
Depois lá voltámos em alta voltagem para ouvir ‘All This Time’ e o tema mais forte deste
‘Freak Out’, ‘Jump’. Momento em que a audiência vai ao rubro, seguem-se ‘Fight The Power’,
‘Jealousy’, ‘The Plan’, ‘Promises’, ‘Freedom Sounds’, ‘My Friend’, que foram dedicados a todos
os presentes e não presentes de uma forma muito emotiva. A festa termina com o único
tema no alinhamento que não pertence a este ‘Freak Out’. ‘Runaway’ pertencente ao
primeiro disco, ‘Big Bang’, e não poderia terminar da melhor forma, com a audiência a
cantar o refrão de braços erguidos e as lanternas dos telemóveis ligadas.
José Carlos Fernandes

‘Lady of Love’ é o nome do novo EP da dupla Mayze X Faria e sai pela
editora italiana Switchlab. O trabalho contém duas faixas - ‘Lady of
Love’ e ‘Lady of Peace’ - onde a mulher é enaltecida no seu esplendor
através do amor e da paz.
Jonh Mayze e Miguel Faria tinham esta vontade de produzir músicas
dentro do género que cada vez mais os inspira a entrar noutras
aventuras como artistas, o Melodic House.
Em Dezembro de 2020 produziram o projecto de vídeo ‘Originals’, na
sua cidade, em Braga, onde apresentaram nove músicas autorais e
daí surgiu o EP ‘Lady of Love’. O EP está disponível em exclusivo no
Beatport e chega às restantes plataformas digitais a 26 de Junho.
Publicidade
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