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HOMENAGENS E NOVOS PROJECTOS MARCAM TERRAS DE BOURO

DIA DE TRIBUTO
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10
0%

EM TODO O
BACALHAU ESPECIAL

€
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Limite 10kg por cliente. Não inclui Jumbo e Especial da Noruega Pingo Doce.

VIANA DO CASTELO
BRAGA
GUIMARÃES
PORTO
LISBOA
PARIS
+351 258 359 800
info@casapeixoto.pt

HÁ 45 ANOS
A REALIZAR OS SONHOS
DE QUEM NOS VISITA!

€
7999
,
kg

2 Publicidade

www.standcarvalho.pt

11 de Junho 2021 correiodominho.pt

Bentley Bentayga 4.0 V8

Porsche Panamera Sport Turismo
Turbo S E-Hybrid

2017/12 - Diesel

Porsche Panamera Turbo
2016/12

2018/05

253 913 533

Av. Labriosque, 111 - 4705-768 Cabreiros - Braga

COMPRA l VENDA l TROCA
www.xandoautomoveis.pt

SEAT IBIZA FR

CITROEN DS3 CITROEN 1.6

2016 - DIESEL

2012 - Gasolina

917 815 871

936 728 484
Rua Cima n.º 31 (3,38 km) 4700-154 Frossos

14.900 €

253 258 264

9.900 €

9.500 €

BMW 525 D

MAZDA MX-5 1.6 i EMOTION CABRIOLET

FORD FIESTA 1.6 ST LINE

2011 - GASÓLEO 240cv, ESTOFOS EM PELE,
SENSORES PARQ, CAIXA MANUAL

2005 - GASOLINA
ESTOFOS EM PELE, AR CONDICIONADO

2012 – GASOLINA 135cv, A/C AUTOMATICO,
SENS PARQ, ESCAPES DESPORTIVOS

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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Braga

Esporões inaugurou novo
equipamento de lazer

COVID-19

855,432

NO DIA DA FREGUESIA Esporões ganhou um novo ponto de atracção.
Da requalificação de um terreno nasceu o parque de Lazer das Boucinhas.
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Casos Confirmados
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PORTUGAL
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2.ª DOSE

Momento da inauguração do Parque de Lazer das Boucinhas

BRAGA

| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara Municipal de Braga inaugurou o Parque
de Lazer das Boucinhas, em Esporões que celebrou celebra o
Dia da Freguesia.
A obra, que representa um investimento de cerca de 50 mil
euros, constitui mais um ponto
de atracção para esta Freguesia
de Concelho.
O projecto consistiu na requalificação do terreno sobrante, situado na Rua das Boucinhas, onde foi criado um parque infantil
e um parque fitness, com equi-

pamentos de manutenção física.
Na inauguração, Ricardo Rio
salientou que esta é mais obra
que reflecte a proximidade e colaboração existente entre o Executivo Municipal e as Juntas de
Freguesia. “Durante este mandato autárquico tivemos uma relação de enormíssima proximidade e confiança com todas as
Juntas de Freguesia do Concelho, que desenvolvem um trabalho de excelência junto das suas
populações”, afirmou o Edil
Bracarense.
Sobre o Parque de Lazer das
Boucinhas, Ricardo Rio considerou que Esporões passa a dis-

por de um “novo ponto de atracção para quem mora nesta zona
da Freguesia”. “Parabéns à Junta
de Freguesia pela forma como
concebeu e organizou este espaço, transformando-o num equipamento de qualidade”, referiu
Ricardo Rio.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Esporões, João Oliveira, sublinhou o facto do parque
ser inaugurado no Dia da Freguesia. “Este espaço agora inaugurado irá proporcionar bons
momentos a todos quantos ali
residem, em particular às crianças que poderão brincar aqui
com toda a segurança”, frisou.

§nota
Profissionais de saúde
PSD Braga em tributo

DR

Juntos por Braga homenagearam os profissionais de saúde no Forum Altice Braga

No Dia de Portugal, a Comissão Política de Secção do PSD Braga visitou o Centro de Vacinação Covid-19
no Altice Forum Braga, prestando
uma homenagem simbólica aos
profissionais de saúde pelo trabalho abnegado que têm realizado
em benefício dos bracarenses

2,166,515

22536
ALGARVE

9776

5666

MADEIRA

AÇORES

175,386,169

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 212,691 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,267,160
29,273,338
17,125,357
5,725,492
5,313,098

3,782,900

158,933,130

MORTES

ACTIVOS

613,556 5,398,984
363,097 1,131,347
479,791 1,048,750
110,202 156,941
48,524
77,846

CRÍTICOS

5,079
8,944
8,318
2,326
1,009

Braga
Travão no desconfinamento vai ter impactos
A travagem no processo de desconfinamento tem já reflexo nas festas da
cidade. O São João vai celebrar-se, mas agora com um programa “super
contido” e que “voltará a ser bastante digital”, disse Ricardo Rio.
Também o director-geral da Associação Comercial de Braga, Rui Marques,
declarou que esse travão “vai ter, sem dúvidas, reflexos muito significativos para o comércio e sobretudo para o sector da restauração”.

4 Braga
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“A língua portuguesa é bastante difícil de
aprender, mas estamos a ter muito apoio”
O NÚMERO DE ALUNOS imigrantes e ex-emigrantes têm crescido nos últimos anos no Agrupamento de Escolas de Maximinos.
Ao ‘Correio do Minho’ os alunos confessaram que o Português “é difícil”, mas que recebem todo o apoio na sua aprendizagem.
AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Marta Amaral Caldeira |

Aos 16 anos, An Thien, vietnamita, tenta falar português, mas
revela ainda dificuldades ao tentar exprimir-se pois está apenas
há sete meses a viver em Portugal. É um dos estudantes do
Agrupamento de Escolas de Maximinos que frequenta a disciplina de ‘Português Língua Não
Materna’ (PLNM), que, neste
momento, tem alunos de mais de
28 nacionalidades diferentes do
português e que aqui vive o multilinguismo e experiencia a multiculturalidade no dia-a-dia.
Mas é em inglês que ainda se
expressa, confessando ter sido
“muito bem recebido” no Agrupamento de Escolas de Maximinos e na cidade de Braga, para
onde veio residir com a família.
“A língua portuguesa é bastante
difícil de aprender e é preciso
trabalhar muito, mas tanto os
professores como os colegas
dão-nos muito apoio para que
nos sintamos verdadeiramente
integrados”, disse à reportagem
do ‘Correio do Minho’.
Já Isabel Freitas Silva, que
também frequenta o agrupamento, mostra apetência para falar
Português, depois de ter vivido
com os pais emigrados em Winbledon (Londres, na Inglaterra).
A família está de regresso a Braga e agora é tempo de a aluna
dar o tudo por tudo na escola,
aprendendo ao máximo a língua
portuguesa.
“Consegui adaptar-me bem à
escola portuguesa e estou muito
contente pela forma como este
agrupamento me está a acolher e
a ensinar e estou a conseguir tirar boas notas, o que é muito
bom porque tenho tido o apoio
que preciso”, disse.
O PLNM é uma das estratégias
contempladas no projecto educativo do Agrupamento de Escolas de Maximinos (AEMaximinos) e é inclusive uma valência
prevista no regulamento interno
em que se tem vindo a apostar,
de forma a responder mais ade-

ROSA SANTOS

O Agrupamento de Escolas de Maximinos tem recebido cada vez mais alunos imigrantes e ex-emigrantes, acolhendo-os da melhor forma possível rumo ao seu sucesso educativo

lll
“O AEMaximinos é
multicultural. Temos
crianças desde o pré-escolar
onde os educadores têm
feito um trabalho notável,
passando pelos outros ciclos
e secundária, onde muitos
estrangeiros têm dado
continuidade à sua
aprendizagem”.

Vânia Coutinho,
Docente e coordenadora de PLNM do
AEMaximinos

quadamente também aos muitos
alunos estrangeiros, sejam imigrantes de outros países, ex-emigrantes portugueses e retornados
a Portugal ou mesmo a alunos
com o estatuto de refugiados.
No AEMaximinos, Vânia Coutinho é a coordenadora do
PLNM, refere que “a maioria
dos alunos não tem nenhum contacto com a Língua Portuguesa e
são alunos oriundos de todos os
cantos do mundo, desde a América do Sul à África, Ásia e de
toda a Europa e que têm como
língua materna outras línguas
completamente diferentes”, pelo

ROSA SANTOS

O projecto de Português Língua Não Materna é uma das apostas do agrupamento

que é necessária uma intervenção diferenciada a este nível, no
sentido de promover uma melhor integração dos alunos, mas
também visando o seu sucesso
educativo.
“Todo o AEMaximinos é multicultural. Temos crianças desde
o pré-escolar onde os educadores têm feito um trabalho notável, passando pelos outros ciclos
e pela secundária, onde, feliz-

mente muitos estrangeiros têm
dado continuidade à sua aprendizagem”, sublinhou a docente.
Indicando que “a escrita é muito difícil”, a professora Vânia indica que “estranhamente, um
aluno argentino ou venezuelano
é na oralidade que tem maiores
dificuldades”.
“Temos alunos com uma miscigenação linguística muito
grande porque alguns já passa-

ram por terrenos de conflitos de
guerra, onde tiveram de fazer
outras aprendizagens linguísticas e, neste momento, já vão no
3.º ou 4.º paradeiro linguístico
diferente - o que faz com que haja uma multiculturalidade e um
multilinguismo muito grande
que dificultam a aprendizagem
da língua portuguesa, que, por si
só, é uma língua muito difícil de
aprender”, frisou.
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“Multiculturalidade é uma realidade
do nosso projecto educativo”

PAULO ANTUNES, director do Agrupamento de Escolas de Maximinos, garante que tudo é feito para
que os alunos imigrantes e ex-emigrantes encontrem na escola as ferramentas e apoios que precisam.
AGRUPAMENTO DE MAXIMINOS
| Marta Amaral Caldeira |

Mogtaba Mogtb, 15 anos, Mohamed Mahgaub, 19 anos e Mariak Gor, 17 anos, são todos do
Sudão, provenientes de campos
de refugiados e partilham os três
o mesmo sonho de se tornar jogador de futebol profissional.
Falam Inglês, mas é na Escola
Secundária de Maximinos que
estão a ‘dar os primeiros passos’
na aprendizagem da língua portuguesa e na integração no seio
da comunidade bracarense.
Sabem ainda poucas palavras
em Português, mas conhecem o
mundo do futebol, um enverga
até a camisola do Benfica e
quando se lhes pergunta que palavras sabem dizer já, dizem
‘Bom dia’ e ‘Obrigado’ com um
sorriso estendido de orelha a
orelha. Dizem gostar da escola,
de Braga e confessam sentir-se
‘em casa’, não na sua, mas nesta
que encontraram em Portugal.
O director do Agrupamento de
Escolas de Maximinos (AEMaximinos), Paulo Antunes, nota a
enorme chegada de alunos estrangeiros à cidade de Braga nos
tempos mais recentes e diz que é
preciso a escola estar atenta e
dar-lhes a resposta diferenciada
que eles precisam para ter sucesso educativo. “O número de alunos estrangeiros cresceu muito
na cidade e no nosso agrupamento também, onde acolhemos
alunos desde o pré-escolar até ao
12.º ano. Ao todo, actualmente

ROSA SANTOS

A multiculturalidade e o multilinguismo são, hoje, o dia-a-dia do Agrupamento de Escolas de Maximinos

temos 232 estrangeiros, de 28
nacionalidades diferentes e 14
línguas faladas e temos aqui representado praticamente todo o
planisfério”.
“Além do PLNM, esta multiculturalidade é uma realidade
presente e por isso está contemplada no projecto educativo do
AEMaximinos e no próprio trabalho que é feito na inclusão de
todos. Trata-se de um novo paradigma que surge agora nas escolas e da nossa parte temos feito
tudo para que estes alunos e estas famílias se sintam confortáveis”, indicou o director, acrescentando que a inclusão não

passa só pela língua, mas também por outras áreas como a
questão a Matemática, em que
há alunos que conhecem alfabetos diferentes e foi necessário
proporcionar-lhes apoio especial. “A nossa inclusão também
passa pelo apoio às famílias dos
alunos, que chegam a Braga e
que precisam de um acolhimento e de um acompanhamento
muito próximo”, sublinhou Paulo Antunes.
O director do AEMaximinos
indica que a integração efectiva
dos alunos não se faz de um dia
para o outro. “Existe uma espécie de ‘ano zero’, em que os alu-

nos têm disciplinas mais fáceis
para entrar e integrar a escola no
primeiro ano e só depois é que
vão experimentar e fazer todo o
currículo. Esta é uma hipótese
que está prevista na lei e que entendemos como método ideal
para gerar o sucesso educativo”.
Paulo Antunes garante que o
Município de Braga, nomeadamente o pelouro da Educação tutelado por Lídia Dias, tem dado
“um apoio excepcional” ao
agrupamento no sentido de responder a todos estes desafios,
como aconteceu com as ferramentas tecnológicas e computadores que foram imediatamente

+ mais
Para estes alunos, o
Agrupamento de Escolas
de Maximinos distingue
a oferta de Português
Língua Não Materna
(PLNM) como disciplina
e como apoio e neste
último ano lectivo, dado
o grande crescimento de
alunos estrangeiros, foi
aberta inclusive uma
turma PLNM no próximo
ano lectivo deverá haver
mais turmas de vários
níveis de PLNM.
disponibilizados, “mas precisamos mais apoios, mais recursos
humanos e materiais porque é
muito bonito a escola pública receber jovens refugiados, mas
também temos que ter as condições devidas”.
Para Maria João Faria, subdirectora do AEMaximinos, “a
educação inclusiva deverá ser
uma vocação de todos os agrupamentos que pode ser para alunos estrangeiros ou para alunos
que em determinada fase da sua
vida ou por algum acontecimento necessitem de algum apoio”.
“A educação inclusiva serve
para ajudar todos os alunos a alcançarem o sucesso e isso implica não só o trabalho com os alunos, mas também a capacitação
do corpo docente e não docente”, asseverou a responsável.
“Todos têm que perceber como é
que vão agir com os alunos e como vão trabalhar com estas
crianças e jovens, desde a educação pré-escolar até ao 12.º ano
de escolaridade e, o facto, é que
as necessidades vão variando
consoante o nível, mas a capacitação é fundamental”, frisou.
Publicidade
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CDU pede concretização de acordo
Rui Morais quer manter excelência
CANDIDATA da CDU entende que há condições para um acordo entre vários partidos para remunicipalizar a Agere. Rui Morais não se mostra contra desde que seja mantido “o actual nível de gestão”.
AGERE

| José Paulo Silva |

A vereadora e cabeça de lista da
CDU à Câmara Municipal de
Braga nas próximas eleições autárquicas defendeu que “acordo
que parece estar a ser gerado”
em torno de um cenário de remunicipalização da Agere - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos “possa ser concretizado
em actos políticos e não só em
declarações que parecem neste
momento mais eleitoralistas do
que outra coisa”.
Bárbara Barros, no final de um
encontro com a comissão de trabalhadores da Agere, comentou
a declaração do presidente da
Câmara Municipal, Ricardo Rio,
no final da última reunião da vereação, admitindo a remunicipalização dos 49% do capital privado da empresa, embora reconhecendo que se trata de uma hipótese difícil de concretizar, dados os custos financeiros da operação.
“Esta declaração surpreendeunos a nós e surpreendeu a comissão de trabalhadores da Agere,
porque há muito tempos defendido a remunicipalização, à luz

da Agere, Rui Morais, disse ao
Correio do Minho que não tem
posição de princípio contrária à
remunicipalização, “desde que
se mantenha o actual nível de
gestão.
“O que interessa é como a empresa é gerida, não quem são os
gestores”, alega o administrador,
reconhecendo também que, até
pelo endividamento que terá de
fazer para a liquidação da Sociedade Gestora de Equipamentos
de Braga (SGEB), o Município
não terá disponibilidade financeira para a compra dos 49% de
capitais privados da Empresa de
Águas, Efluentes e Resíduos, pelo que, “a curto prazo”, uma operação deste tipo “será difícil”.

lll
Rui Morais recordou
igualmente que “é preciso
que o outro lado queira
vender”, destacando que “o
que interessa é como a
empresa é gerida, não
quem são os gestores”.
DR

Ricardo Rio admitiu na última reunião de vereação a remunicipalização da Agere

até do que seria o direito de reversão”, declarou a vereadora
comunista, apontando que o presidente da Câmara “não tenha
agido nos últimos anos de acordo que diz agora defender”, já
que a coligação PSD/CDS “nunca votou favoravelmente as propostas da CDU de remunicipalização”.

Bárbara Barros indicou que o
regresso da Agere a empresa de
capital totalmente municipal
manter-se-à como bandeira política da CDU, sinalizando que a
remunicipalização é um cenário
que “parece estar a ser gerado
também em torno do PS”.
A CDU foi a única força política a votar, em 2004, contra a pri-

vatização parcial da Agere.
Para a actual candidata à Câmara Municipal, a declaração
do social democrata Ricardo Rio
na última reunião camarária é
“mais uma campanha do que um
real compromisso com esta remunicipalização”.
Sobre esta matéria, o presidente do conselho de administração

Para além disso, sustenta Rui
Morais, “é preciso que o outro
lado queira vender”.
“A remunicipalização é urgente, tendo em conta os excelentes
resultados que a empresa tem
obtido em contraciclo com outros serviços afectados pela pandemia”, contrapõe a vereadora e
candidata Bárbara Barros, defendendo “ a aplicação do retorno financeiro” que a Agere tem
na “prestação do seu serviço e
não para distribuir pelos parceiros privados”.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com

+ mais
Em 2020, a Agere
registou um volume de
negócios de 30,2
milhões de euros, menos
3,50% em relação a
2019 (31,3 milhões de
euros), e fechou o
exercício com um
resultado líquido de 6,7
milhões de euros, mais
1,09% (6,6 milhões de
euros) que em 2019.
O investimento global
da empresa foi de 3,6
milhões de euros no ano
passado.
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Floreiras
dão cor ao
centro histórico

MUNICÍPIO, em parceria com a ACB e as Juntas
de Freguesia do Centro Histórico, distribuíram 500
floreiras a moradores e comerciantes de 92 ruas.
BRAGA FLORIDA
| Redacção |

No âmbito do programa ‘Braga
Florida’, o Município de Braga
distribuiu anteontem cerca de
500 floreiras a moradores e comerciantes de 92 ruas do centro
histórico da cidade.
A acção realizou-se em parceria com a Associação Comercial
de Braga (ACB) e com as Juntas
de Freguesia do Centro Histórico da cidade.
Além das floreiras, este ano
também foram distribuídas flores para renovar as floreiras entregues em anos anteriores.
“Queremos mobilizar a população no sentido de embelezar a
Cidade, tornando-a mais florida
não apenas para quem reside em
Braga, mas também para quem
nos visita”, referiu o vereador do
Ambiente, Altino Bessa, realçando que esta é uma iniciativa
que tem como principal objectivo incentivar as pessoas a florir
as suas varandas e os espaços
comerciais.
Altino Bessa adiantou ainda
que ao longo dos últimos anos, a
autarquia já distribuiu mais de
três mil floreiras e que já conseguiu duplicar o número de ruas
abrangidas: “O modelo instituído desde 2014 fez com que esta
iniciativa seja um sucesso. Des-

de aí temos vindo a aumentar
progressivamente o número de
ruas, de floreiras entregues e de
participantes. Esta é a melhor
prova do sucesso do programa”.
O vereador sublinhou ainda a
importância da parceria com a
ACB e com as Juntas de Freguesia, que foram também desafiados a decorar os seus espaços.
Por seu turno, o director geral
da ACB, Rui Marques, enalteceu
a iniciativa que “envolve moradores e comerciantes no embelezamento da cidade”.
“Colorir a cidade nesta altura,
vai torná-la mais apelativa, mais
florida e perfumada. O que se
espera é que as pessoas adiram a
esta iniciativa e que este espírito
florido contagie quem visita
Braga, para que a economia possa também florescer depois deste período de crise que temos vivido”, disse Rui Marques.
A acção contou também com
as presenças do presidente da
União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Luís Pedroso, de Amélia Rodrigues, do
executivo da União de Freguesias de S. Lázaro e S. João do
Souto, e de Daniel Pinto em representação da Junta de S. Vicente, que destacaram a importância deste pro- grama muito
apreciado pela população residente no Centro Histórico.

DR

Iniciativa envolve o Muncípio, a ACB e as Juntas de Freguesia do centro Histórico da cidade
Publicidade
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Claustro,
Situada na Galeria
aleria Claus
Claustro,
junto ao Hotel
el Ibis
Ref. LPC
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A125/126-8
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LOJA Nº8
• Com 75 m2 de área
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Floreiras foram distribuidas na Praça do Município
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Parque da Vila e ecovia vão ser mais-valias

EM DIA DE HOMENAGENS, Manuel Tibo projectou igualmente os próximos meses no aspecto turístico. Garantiu que o concelho
está pronto para receber “milhares de visitantes” e que a ecovia e o Parque da Vila vão potenciar ainda mais o concelho.
TERRAS DE BOURO
| Rui Miguel Graça |

Duas obras que ficam concretizadas a curto prazo e que vão ser
usufruídas pelos turistas no decorrer deste verão. Manuel Tibo,
presidente da Câmara Municipal
da Terras de Bouro, em dia de
homenagens, classificou-as como “mais-valias” para o sector
que “está equipado e pronto para
que os visitantes possam usufruir de todas as condições únicas do concelho”.
O dia ficou marcado por várias
homenagens, desde logo a atribuição de uma rua a Carlos Pereira, um ilustre terrabourense a
quem foi concedido ainda a título póstumo a medalha de honra
do concelho.

DR

Manuel Tibo, presidente da autarquia de Terras de Bouro, durante a cerimónia do Dia de Portugal

Foi ainda distinguido o Padre
Adelino pelos seus 38 anos de
compromisso com o concelho,
concretamente com a sua ligação a S. Bento.
Por último, foram homenageados 46 funcionários municipais,
que receberam a medalha de
bons serviços
Durante a cerimónia foi ainda
apresentado um video promocional da Geira Romana, que recorde-se é já património nacional, mas que a autarquia de
Terras de Bouro entregou recentemente uma candidatura para
tornar-se património mundial da
UNESCO. “Estamos muito confiantes e a concretizar será um
momento fantástico para o concelho e para o seu património”,
finalizou Manuel Tibo.

Publicidade

Prémio Literário Francisco Sá de Miranda com mais de 200 obras a concurso

Ana Luísa Amaral coroada

JOSÉ PEDRO

Presidente da Câmara de Amares ladeado pelos membros do júri, Sérgio Guimarães e Isidro Araújo

AMARES

| Rui Serapicos |

‘Ágora’, de Ana Luísa Amaral, publicado
em 2019 pela editora Assírio & Alvim,
arrebatou o Prémio Literário Francisco
Sá de Miranda com expressão pecuniária
de 7.500 euros, anunciou Manuel Moreira, presidente da Câmara de Amares, entidade promotora.
Caso receba nas eleições votos para
continuar a gerir o executivo municipal, o
autarca garante que vai prosseguir este
prémio. Manuel Moreira manifestou a
sua satisfação pelo aumento do número
de concorrentes de cerca de 170 na pri-

meira edição do prémio para mais de duzentos nesta segunda edição.
O júri, presidido por Sérgio Guimarães,
inclui ainda o vereador da Cultura, Isidro
Araújo e em cada edição uma figura convidada, que este ano foi Ana Isabel Moniz, da Universidade da Madeira.
Destinado a distinguir uma obra de poesia e honrar com o seu nome o escritor
quinhentista que viveu os seus últimos
anos no concelho de Amares — onde
aliás, se encontra sepultado, o Prémio Literário Francisco de Sá de Miranda tem
uma uma periodicidade bienal, contempla a modalidade de poesia e destina-se a
autores de língua portuguesa.
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Póvoa de Lanhoso

Memorial presta tributo
aos heróis povoenses na guerra

lll
“O que estamos hoje
[ontem] aqui a testemunhar
é um acto de justiça. Um
momento singelo mas
carregado de simbolismo.
Eternizar neste monumento
aqueles que partiram ao
serviço dsua pátria é um
contributo para agradecer e
destacar a grandeza destes
homens”.

NA GUERRA do Ultramar, entre 1961 e 1975, 24 povoenses perderam a vida. O nome dos heróis
povoenses está perpetuado num memorial inaugurado no dia de Portugal.
PÓVOA DE LANHOSO
| Lurdes Marques |

O nome dos 24 povoenses falecidos em combate na Guerra do
Ultramar está perpetuado num
memorial inaugurado, ontem, na
zona do Pontido, numa iniciativa que envolveu antigos combatentes do concelho e a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
Armando Rodrigues, escultor
povoense, passou para a pedra
muitas das memórias e sentimentos que preenchem o coração dos antigos combatentes do
concelho. No obelisco, de forma
prismática, estão gravados os
nomes, freguesia e data de morte
dos 24 heróis povoenses.
“Na guerra que travámos na
Guiné, em Angola e em Moçambique entre 1961 e 1975, lutaram
cerca de um milhão de jovens
portugueses, dos quais quarenta
mil ficaram com mazelas físicas
e psíquicas que os impossibilitaram e aos seus familiares mais
próximos de terem uma vida
normal. Dez mil morreram em
combate. Destes, vinte e quatro
tinham nascido neste concelho.
São estes os heróis povoenses

Avelino Silva
Presidente da CM da Póvoa de Lanhoso

DR

Avelino Silva classificou a homenagem como um acto de justiça aos heróis povoenses

que hoje aqui homenageamos,
deixando um testemunho inapagável para os vindouros: este
magnífico memorial que os evoca. Nós, os sobreviventes de
mais uma campanha militar em
África que não éramos militares

profissionais, fomos, terminada
a guerra, descartados sem qualquer tipo de reconhecimento institucional. Sem apoio médico e
medicamentoso especializado,
nem qualquer tipo de apoio social que reconhecesse e compen-

sasse o nosso sacrifício”, referiu
o Capitão António Carvalho,
porta-voz dos combatentes do
concelho, agradecendo à Câmara Municipal pela concretização
do sonho dos antigos combatentes.

“O que estamos hoje aqui a testemunhar é um acto de justiça.
Um momento singelo mas carregado de simbolismo. Eternizar
neste monumento aqueles que
partiram ao serviço da sua pátria
é um contributo para agradecer e
destacar a grandeza destes homens. Quando no início do mandato fui contactado por um grupo de povoenses que pretendiam
concretizar este objectivo, eu
disse de imediato que estava de
acordo. E estava de acordo porque faz todo sentido que a nossa
terra preste homenagem aos povoenses que muito jovens morreram para defender o nosso
país. Por isso, meus caros familiares e amigos dos povoenses
que partiram, bem como a todos
os militares que estiveram a servir Portugal, quero dizer-vos que
é com enorme sentimento de
gratidão que a autarquia se envolveu nesta justa homenagem”,
referiu o presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.
Publicidade

+ Spot

DR

Os spots perfeitos valorizam a atracção turística do concelho

Já está disponível mais
um local, no âmbito da
iniciativa dos insta spots.
Trata-se do spot localizado
sobre o Rio Cávado, na
freguesia de Monsul, que é
o quarto a ficar disponível.
O baloiço sobre o Rio
Cávado vem assim juntar-se aos spots de Pena
Província, da Diverlanhoso
e de S. Mamede. São cada
vez mais as pessoas que se
deslocam até estes locais
em busca da foto e da
paisagem perfeitas.
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Da via augusta nasceu fé, património
e a natureza parece estar intacta
Sabe aqueles lugares que transmitem paz? Ventosa e Cova
são desses doces espirituais, onde parte da natureza parece até
ter sido apenas beijada pelos raios solares ao longo dos séculos.
São paisagens verdejantes, misturadas com algumas
casas senhorais requintadas, puro deleite para o turismo.
Textos Rui Miguel Graça

A

antiga via augusta, proveniente das Astúrias em direcção à nobre Bracara Augusta atravessou esta união
de freguesias nos tempos
dos romanos e deixou, naturalmente, as
suas marcas. Talvez tenha começado com
essa influência e que foi perdurando com
o avançar da história que Ventosa e Cova
exibe um misto de casas senhorais com
requinte, paisagens envolventes, muitas
delas que parecem nem terem sido tocadas pela mão humana e, ainda, um contexto patrimonial religioso de enorme relevo. A União de Freguesias é ainda
presenteada pela albufeira da Caniçada,
sendo que o Brancelhe, barco turístico
concelhio está mesmo atracado na Vento-

sa. Aliás, é daqui que começam os passeios turísticos e que nascem momentos
de puro deleite, em contacto com paisagens que apenas parecem ter sido beijadas
pelos raios solares ao longo dos séculos.
Historicamente, há um documento de
1120 que fala da área da Ventosa como
sendo um couto. As Inquirições de 1220
dão-lhe o nome de Ribeira de Soaz, mas a
partir de 1258 já tem o nome de Ventosa.
Já no que diz respeito a Cova, embora se
creia ter havido um povoamento pré-histórico em virtude de existência de vestígios arqueológicos castrejos, a freguesia
só aparece referida em documentos a partir do século XII.
As casas, outrora senhoriais, estão agora
centradas no turismo, mas as traças, a his-

tória, as vivências ecoam nas paredes, nos
seus jardins. Em Ventosa destacamos a
Casa do Visconde do Penedo, edificada
provavelmente no século XIX, da Tarruca, das Alminhas, da Carvalha, do Mestre
e também a Casa da Teresinha. Já em Covas há a de Faldrém, do Seminário (tem
registada sobre o lintel da porta principal
a data de 1707), a do Caso, da Regueira,
da Eira, da Lage, das Quintães e também
o Palheiro dos Pobres, onde antigamente
serviu como refúgio para os mais necessitados.
Todavia a espiritualidade não se cinge
apenas ao contacto com os verdes ou o toque cristalino das águas. Também se faz
por força da fé e na União de Freguesias
há diversas espaços que o tornam um local de culto. Na Ventosa encontramos, por
exemplo, a Igreja Paroquial, dedicada a
São Martinho, o Cruzeiro e a Capela de
S. Brás, em Penedo. Já em Cova a igreja
é dedicada a S. João e apresenta um encantador granito rosa. Já implantada no
Monte de Castro, num espaço de cortar a
respiração, surge a grande capela de
Nossa Senhora da Conceição. As alminhas pontuam igualmente a União de Freguesia.

António Cardoso
“Um belo exemplo
de trabalho
em parceria”

“A União de Freguesias de Ventosa e Cova é
banhada pelas águas cristalinas do Cávado o
que lhe permite usufruir de paisagens de rara
beleza. Aqui está ancorado o barco Turístico
Brancelhe que navega na Albufeira de
Caniçada e que proporciona ao turista a bordo
um mundo mágico de lendas, memórias e
viagens inesquecíveis. A hospitalidade das
suas gentes faz desta união de freguesias um
belo exemplo daquilo que deve ser o trabalho
em parceria. O excelente relacionamento com
o Executivo da Junta de Freguesia e com as
restantes instituições das duas freguesias
contribuiu para a concretização de obras
muito importantes para o bem estar e
desenvolvimento de todos. É nesta lógica que
queremos continuar, pois estando próximos
dos eleitos locais, as nossas ações
contribuíram para a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes de Cova e Ventosa”.
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FOTO 1

Uma união
acarinhada
por ambas as
comunidades

S

ão duas freguesias pequenas
em tamanho, mas gigantes na
proximidade e na ligação entre
ambas as comunidades. Uma
lógica de “articulação permanente” é a missiva dominante na União de
Freguesias de Ventosa e Cova, como destaca o autarca local. “Esse é mesmo o
maior desafio”, acrescenta Bruno Gonçalves.
“O futuro prepara-se no presente e de
forma contínua”, ressalva o presidente da
União de Freguesias. “Pretendemos, diariamente, dar resposta ao compromisso
assumido com os habitantes de Ventosa e
Cova e o que se sente é que a agregação
das duas freguesias é vista com bons
olhos pelas populações de ambas”.
FOTO 2

“Eu quero uma casa no campo como Elis Regina; Plantar os
discos, os livros; E quem sabe uma menina; Por mim até podem
ser mais; Um amor como os meus pais; Os dias como os demais;
Sem serem todos iguais. Casa no campo com a porta sempre
aberta; Deixar entrar amigos”... Capicua (Casa No Campo)
“A dinamização do Centro de Convívio
e Lazer é o maior exemplo desta política
de proximidade”, salienta o presidente da
união de freguesias.
O trabalho realizado tem sido também
em outra vertente. Para além de proporcionar maior qualidade de vida aos habitantes de Ventosa e Cova, há também uma
FOTO 3

componente turística que é “forte”. “Tem
mesmo uma palavra a dizer. Há dezenas
de unidades de turismo em espaço rural, o
que tornam esta união de freguesias num
lugar de destaque e de atracção”, acrescenta ainda o edil.
Nesse prisma, “nos últimos anos, em articulação com a Câmara Municipal de

Vieira do Minho, foram realizadas um
conjunto de obras, que muito têm contribuído para a melhoria das acessibilidades
a todos os lugares da freguesia”, refere o
autarca. Bruno Gonçalves destaca mesmo
que “o alargamento e a pavimentação de
várias vias de comunicação têm sido uma
constante”.
Dentro deste contexto há, igualmente
outro desafio no foco, típico de povoações do interior de Portugal, cujo trabalhado redobrado aponta para a fixação no
território. O campo tem imensos encantos. Tem uma paz associada a si, tem os
seus trunfos únicos. Como diz a música
de Capicua é uma casa completa, com um
pedaço de terra e até é possível adormecer na relva.

FOTO 4

O paraíso tem partida aqui marcada
De olhos postos na água, o Brancelhe parte da Ventosa em direcção à aventura. Esta embarcação de recreio dispõe de quarenta e seis lugares sentados. Navega o
ano inteiro pelo espelho de água da Caniçada, num passeio turístico de cerca de
uma hora, sendo sempre necessária marcação prévia.
De Julho a Setembro, o barco turístico
realiza passeios fixos às quartas-feiras e
domingos. Naturalmente são os meses
mais quentes que atraem mais turístas ao
concelho de Vieira e também aos passeios

Para quem já desfrutou desta
viagem relata que “as pequenas
baías encaixadas nos recortes da
paisagem são um puro deleite”.
A brisa, o sol, a mistura de histórias
que unem três concelhos em torno
de uma albufeira - Terras de Bouro,
Vieira do Minho e Montalegre - dão
outro toque, conferem-lhe ainda um
encanto distinto.

do Brancelhe, contudo quando começa a
instalar-se o Outono, naquele misto de
dias solarengos com um toque de friozinho, na transformação da paisagem para
as cores estivais, onde o amarelo e o laranja ganham força em detrimento do verde intenso, nota-se outra magia e na memória ficam gravadas notas de enorme
satisfação.
Pois bem. O paraíso tem partida aqui
marcada. Está ancorado nesta União de
Freguesias e é provavelmente a sua cereja
no topo do bolo.

1

Vista aérea em Cova

2

Centro de Convívio e Lazer

3

4

Ancoradouro
do ‘Brancelhe’
Lugar de Eirós
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Guimarães

Mercadona chega a Guimarães

SÃO 65 NOVOS postos de trabalho, naquela que é a primeira das nove lojas que a empresa ainda prevê
inaugurar este ano.
GUIMARÃES
| Redacção |

Este supermercado tem uma superfície de vendas de 1.900 m2
dispondo das secções de Talho,
Charcutaria, Peixaria, Pastelaria
e Padaria, Perfumaria, Frutas e
Legumes e Pronto a Comer, com
41 pratos diferentes. Todas estas
opções são servidas em embalagens fabricadas com materiais
naturais, como a cana de açúcar
(material compostável), cartão
ou papel. Refira-se ainda que este espaço foi concebido segundo
o Modelo de Loja Eficiente da
Mercadona com corredores amplos e confortáveis, dispõe de
uma entrada de vidro duplo que
evita correntes de ar, lineares específicos de leite fresco e sumos
refrigerados, mural de sushi,
charcutaria com presunto cortaPublicidade

do à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo
de laranja espremido na hora.
Esta loja dispõe de 390 lugares
de estacionamento comuns no
espaço envolvente e 102 lugares
exclusivos para os “Chefes”
(Clientes) da Mercadona. Para
além disso, conta também com 2
lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E, indo ao
encontro do compromisso da
empresa para com a mobilidade
eléctrica.
Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, refere que: “Guimarães
recebe a primeira abertura de
uma loja Mercadona no ano de
2021 a nível nacional, que corresponde a mais um investimento privado de relevante dimensão, o que demonstra a capacida-

lll
“É muito interessante
usufruir deste nova loja no
concelho, porque, por um
lado há criação de emprego
na região, aumento de valor
e riqueza e também uma
nova oferta”.

Domingos Bragança
Presidente da CM de Guimarães

DR

Momento da abertura da nova loja do Mercadona em Guimarães

de do Município para atrair recursos de criação de postos de
trabalho e aumento da riqueza
ao nível local.
Segundo Sofia Cardoso, Directora de Relações Externas dos
distritos de Viana do Castelo,
Braga e Vila Real: “É com imensa satisfação que abrimos a primeira loja da Mercadona em
Guimarães, a 21.ª em Portugal.
Chegamos, finalmente, a esta cidade cheia de história e vimos
determinados a deixar a marca
da Mercadona, com uma gama
de produtos com a máxima qualidade a preços competitivos.
Esta loja vai fazer a diferença
nos hábitos de compra dos vimaranenses”.
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SC Braga

Desporto

SAMUEL COSTA SAI POR 5,25 ME

§nota

SC BRAGA confirmou a título definitivo a venda de Samuel Costa ao Almería. No próximo ano são oito
jovens da formação que vão trabalhar de perto com Carlos Carvalhal.
ÉPOCA 2021/22

| Rui Miguel Graça |

O Sporting Clube de Braga confirmou ontem a venda a título
definitivo do jovem médio Samuel Costa, que actuou a título
de empréstimo nos espanhóis do
Almería. O conjunto do país vizinho accionou a cláusula de
compra prevista, no valor de
5,25 milhões de euros, contudo
o conjunto bracarense fica ainda
com 50 por cento do passe, podendo ampliar o encaixe com o
jovem médio defensivo.
Nos últimos dias registaram-se
várias movimentações junto da
SAD arsenalista no sentido de
saber as condições do atleta. Valência, de Espanha, e Wolver-

+ destaque
Plantel principal do
SC Braga vai contar com
oito jovens da formação
arsenalista na próxima
temporada: Hornicek,
Bernardo, Bruno
Rodrigues, Leonardo Buta,
Jean Baptiste, Rodrigo
Gomes, Hernâni e Vitinha.
hampton, de Inglaterra, estavam
atentos ao atleta e ao comportamento do próprio Almería.
Aliás, o conjunto espanhol salvaguardou mesmo a possibilidade de adquirir mais 40 por cento

SC BRAGA

Samuel Costa

do passe de Samuel Costa por 6
milhões de euros, o que deixaria
o emblema liderado por António
Salvador com 10 por cento dos
direitos desportivos.
Em Espanha dão mesmo conta
que o jogador pode até nem actuar no Almería na próxima temporada e que o jogador pode ser
negociado por 25 milhões de euros ainda neste defeso e, daí, que
o clube que terminou a segunda
divisão espanhola em quarto lugar ter garantido de imediato a
compra da jovem promessa.
Certo é que a crescente aposta
nos jovens da Cidade Desportiva
tem permitido ao conjunto da
capital minhota reforçar os seus
cofres. A aposta vai continuar
firme na nova época.

Futebol de Praia
Guerreiros das Areias
esmagam Sporting
O Sporting Clube de Braga goleou
o Sporting por 2-6, em jogo da 8.ª
jornada do Campeonato de Elite
de Futebol de Praia. Os Guerreiros
foram amplamente superiores e
obtiveram um triunfo robusto diante de um dos adversários directos
à conquista do título. O Sporting
de Braga adiantou-se no marcador
mercê do golo de André Lourenço
(4’) e Lucão, pouco depois, dilatou
a vantagem arsenalista (6’).
O segundo período foi mais dividido. Fábio Costa fez auto-golo, mas
Lucão voltou a fazer o 3-1.
No terceiro e último período os
Guerreiros puxaram e construíram
a goleada. Destaque para o hattrick
obtido por Lucão. Já este fim-de-semana prossegue a prova,
com mais dois desafios.
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Apartamentos T2 e T3 Novos
No Centro da Cidade

Ref. 5969
Desde 254.000 €

Construção de Qualidade e Prestigio,
próxima do Colégio D. Diogo de Sousa!
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Apreensão e esperança na silly season
TERTULIANOS vivem com ansiedade este período dedicado às movimentações do mercado, na esperança de que os maiores
valores possam ser mantidos e que as melhorias, cirúrgicas, sejam efectivadas com operações assertivas, como no ano passado.

“Assembleia? Montanha
pariu um rato, outra vez...”

“Espero que mantenhamos
a espinha dorsal da equipa”

“O SC Braga move-se,
a Liga ‘faz de conta’”

“A montanha pariu um rato. As leis que existiam já
eram determinantes desde que fossem cumpridas. Se assim acontecesse não teríamos casos como os do Palhinhas ou do Sérgio Conceição. A lei é para ser aplicada.
Há filhos e enteados. Dizem que é uma questão de feitio
e de carácter. Eu pergunto se ele tinha as mesmas atitudes quando treinava, por exemplo, a Académica ou o
Olhanense? É reincidente... Quando acontecem coisas
mínimas com outros técnicos, aí as coisas são mais sérias e as leis cumprem-se. A Liga foi criada para ter força e autonomia, no sentido de olhar pelos interesses de
todos os clubes profissionais e não só dos três ‘carolas’.
O que saiu, quer na Assembleia-Geral, quer na Cimeira
dos Presidentes, foi praticamente zero, uma vez mais.
Estamos num momento de sonho e de paixão, para
aquilo que pensamos ser o melhor para o nosso clube,
neste período de reorganização em função dos elementos que possam entrar ou sair. Acima de tudo, que as
contratações nos dêem garantias e que sejamos tão ou
mais felizes como fomos nas últimas épocas. Desejo
que possamos arrumar a casa cedo e que nos foquemos,
no arranque da pré-época, única e exclusivamente, na
preparação da Supertaça. Precisamos de um central e de
um médio-ofensivo, pelo menos.”

“Nesta cimeira - que eu apelido de ‘Cimeira do Leitão
- veio-se a verificar o mesmo de sempre: os três estarolas do costume foram idolatrados, apareceram nas primeiras páginas dos jornais. E os outros clubes, pasmese, a baterem palmas e a assobiar para o lado. Quanto à
Assembleia-Geral, foi mais importante, debateram-se
temas que reflectem sobre esta miséria que é o futebolindústria e atirou-se com meia dúzia de alterações (como a situação dos amarelos) para tapar a vista, quando
há tantas coisas muito mais importantes para serem debatidas.
Desejo, no que toca ao futebol jogado, que possamos
manter a espinha dorsal da nossa equipa, assegurando a
continuidade da nossa identidade, dentro daquilo que
for possível. Este Mario González satisfaz as minhas
pretensões. É um grande jogador e mostrou-o em Tondela. Vivo sempre de forma muito intensa estes momentos do mercado.
Sou dos que defende a massificação do desporto. No
futebol feminino, duas grandes contratações, com valor,
credenciadas. Trocámos de treinadores, João Marques
regressa. Saúdo também a aposta no futsal, com as presumíveis chegadas de Elisandro e Tiago Brito. Somos
um clube eclético e temos de ser fortes em tudo.”

“No dia 2 de Junho realizou-se a Assembleia Geral da
Liga, dita de “faz de conta”, em que os principais pontos da ordem de trabalhos já tinham sido tratados, curiosamente, talvez para adiantar serviço, na Mealhada, em
25 de Maio ao almoço, aqui sim, com uma agenda sólida que excluiu os Clubes da II Liga. É caso para perguntar se afinal existe Liga… Ainda criticavam o G15.
Manter a estrutura da nossa equipa principal, acrescentando-lhe apostas certeiras como foram Musrati, Iuri
Medeiros e Castro, é o grande desafio para a nossa estrutura. Importa resolver rapidamente saídas, se for caso
disso, não alongar novelas com os rivais que caiam em
cima da Supertaça, reforçar a zona central da defesa e
do ataque, em que Mario González me parece uma excelente opção para juntar a Abel Ruiz e constituir rapidamente o grupo de trabalho com jogadores de qualidade e com ambição, tornando menos louca a “silly
season”. Saúdo, se se confirmarem, as apostas no Futsal
– já poderá jogar no novo Pavilhão em 2022? - e no Futebol Feminino (duas excelentes contratações), equipas
que acompanho desde sempre. Os primeiros sinais são
altamente prometedores, com atletas de grande qualidade, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões. Acredito que vamos voltar mais fortes.”
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Coração de Braga
bate nesta União de Freguesias
É na União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João do Souto
que bate o coração da cidade. É na sua área geográfica que estão alguns
dos mais emblemáticos e importantes ex-líbris de Braga.

É

a freguesia mais central da cidade, fazendo dela parte a
maior parte do centro histórico bracarense, mas também
novas urbanizações que testemunham o crescimento do concelho. É na
União de Freguesias de São José de São
Lázaro e São João do Souto que encontramos a sala de visitas de Braga, a Praça da
República, com a inconfundível Arcada,
ex-líbris da cidade.
É também nesta freguesia urbana que se
localizam aqueles que são por muitos
considerados os mais belos jardins da cidade, como o icónico Jardim de Santa
Bárbara e os canteiros que embelezam o
topo Norte da Avenida da Liberdade, conferindo ainda mais grandiosidade a uma
zona onde se destaca o imponente Theatro Circo, principal casa de espectáculos
da região.
O Parque de São João da Ponte é outro

espaço de beleza ímpar, onde a natureza
pulsa em pleno coração citadino, convidando a abstrair do stress do dia. Ali perto, no Parque do Picoto os visitantes podem usufruir de uma vista panorâmica
sobre a cidade. Brevemente, a zona ficará
ainda mais atractiva com a conclusão do
Parque Urbano das Camélias, junto do
Parque de Campismo e da Escola Profissional.
Neste eixo fica a faltar a intervenção no
Estádio 1.º Maio, equipamento classificado como ‘Monumento de Interesse Público’, mas cujo avançar da degradação
preocupa a Junta de Freguesia.
Nas praças, temos de destacar o Largo
Carlos Amarante, paragem obrigatória
para residentes e turistas que não resistem
a tirar uma fotografia junto ao nome da
cidade, instalado mesmo em frente à Igreja de Santa Cruz, um dos muitos templos
instalados na área geográfica desta União

de Freguesias.
A lista do património de interesse é infindável. Na zona de São Lázaro merecem especial destaque o barroco Palácio
do Raio, a Igreja e Convento dos Congregados, o Convento da Penha, a Casa Rolão, a Fonte do Ídolo e o pitoresco Sítio
dos galos. Já em São João do Souto, além
da Arcada é imperioso referir a Torre de
Menagem, a Casa dos Coimbras ou o antigo paço Arquiepiscopal, actual Reitoria
da Universidade do Minho.
Berço das festas da cidade, as Festas de
São João, a maior festa popular do país, é
ainda nesta União de Freguesias que têm
sede algumas das mais emblemáticas irmandades da região, como a Irmandade
de Santa Cruz, a Santa Casa da Misericórdia de Braga, a Irmandade de N. Sr.ª das
Dores e S. Ana dos Congregados, a Irmandade de N. Sr.ª da Lapa e a Venerável
Ordem Terceira de S. Francisco de Braga.

João Pires

Há 24 anos
ao serviço do
poder autárquico
João Pires é presidente da Junta da
União de Freguesias de São José de São
Lázaro e São João do Souto, estando a
concluir o seu segundo mandato.
Do executivo de freguesia fazem ainda
parte Maria Ester Taveira, secretária;
Paulo Machado, tesoureiro; e os vogais
Amélia Rodrigues e Miguel Pires.
Actualmente integra o Conselho
Directivo da ANAFRE- Associação
Nacional de Freguesias.
Eleito pela Coligação ‘Juntos por Braga’,
João Pires não se compromete com uma
possível recandidatura que, a acontecer,
será para um último mandato devido à
lei da limitação de mandatos
autárquicos.
João Pires foi eleito pela primeira vez a
14 de Dezembro de 1997 para a
presidência da Junta de Freguesia de
São Lázaro. Com o processo de
reorganização administrativa, que
agregou São Lázaro a São João do
Souto, já foi duas vezes eleito para a
liderança da União de Freguesias.
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Nova sede no ‘Pé Alado’
concretizou ambição antiga
Nova sede da UF de São José de São Lázaro e São João do Souto, no edifício do ‘Pé
Alado’, foi inaugurada em Dezembro de 2019, concretizando uma ambição antiga.
O edifício foi alvo de reabilitação para ser adaptado às necessidades da autarquia.

A

mudança da sede da Junta
de Freguesia para o edifício
do ‘Pé Alado’, no Largo
Carlos Amarante, foi a concretização de uma ambição
antiga da autarquia local, pois as antigas
instalações já estavam desajustadas à sua
actividade, e também a concretização de
uma promessa que Ricardo Rio fez à
União de Freguesias de São José de São e
São João do Souto, quando foi eleito presidente da Câmara Municipal.
O edifício foi arrendado pela Câmara
Municipal ao Seminário Conciliar de
Braga, por um período de dez anos, e cedido pela edilidade à Junta de Freguesia
através de contrato de comodato.
No final do período de arrendamento, o
Município de Braga poderá optar pela
aquisição do edifício. O executivo, liderado por João Pires, acredita que a Câmara
Municipal vai concretizar a aquisição do

‘Pé Alado’, até porque junto a ele, nas
instalações do antigo cinema São Geraldo
vai nascer um dos mais emblemáticos
projectos culturais projectados para a cidade: o Media Arts Centre. Este será um
espaço de convergência entre arte, ciência
e tecnologia e o meio privilegiado para a
criação, experimentação, aprendizagem,
apresentação e exposição da produção em
Media Arts, constituindo-se como um espaço multipolar, contaminando diferentes
locais da cidade e criando uma rede urbana que liga diferentes estruturas com funções e dinâmicas complementares: residências, espaços expositivos, laboratórios, Makerspace, Hackerspace e espaço
de ‘cowork’ entre artistas e empresas.
Com a sede da Junta de Freguesia instalada agora numa das mais bonitas e centrais praças da cidade, o Largo Carlos
Amarante, o edifício permite à autarquia
desenvolver a sua actividade, com condi-

14.301
habitantes

A realidade habitacional de São
José de São Lázaro e São João do
Souto é muito heterogénea.
Desta União de Freguesia faz
parte a maior área do centro
histórico de Braga, mas também
bairros e urbanizações mais
recentes como o Carandá, o
Fujacal ou o Bairro Nogueira da
Silva.

ções excelentes para receber os fregueses
e continuar a apoiar o associativismo, como os Alcólicos Anónimos que reúnem
em instalações desta freguesia há mais de
duas décadas. As reuniões dos AA estão
agora suspensas devido à pandemia.
A pandemia afectou obviamente a actividade da Junta, que fechou a porta mas
nunca fechou os serviços à população.
Qualquer cidadão que precisou de um documento teve sempre resposta mediante
marcação. A autarquia chegou mesmo a
fazer a entrega de documentos em casa da
população para cumprir as medidas de
combate à situação pandémica.
Actualmente, é a este espaço que muitos
cidadãos recorrem para tratar de situações
diversas como preencher o IRS, fazer a
inscrição para a vacina contra a Covid-19,
aceder à Segurança Social directa. É à
Junta de Freguesia que as pessoas recorrem para ter ajuda numa série de serviços.
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Área Social
garante apoio aos mais desprotegidos
Apoio social tem sido essencial para apoiar as famílias que sofrem com o impacto
da pandemia. Junta de Freguesia, que já canalizou perto de 30 mil euros
para medidas de resposta ao impacto da pandemia.

A

União de Freguesias de São
José de São Lázaro e São
João do Souto tem um Gabinete Social e um Gabinete
de Inserção Profissional
(GIP) em funcionamento.
Apesar de não o divulgar com frequência, o apoio social sempre foi um dos pilares de actuação desta autarquia. Com a
pandemia, esta resposta acabou por ser
revelar essencial para um vasto leque de
famílias que sofreram com o impacto social e económico da Covid-19.
Revela João Pires, presidente da Junta
de Freguesia, que em meados de 2020
chegaram a ser apoiadas 90 agregados familiares residentes na União de Freguesias. Destes, cerca de 80% eram famílias
brasileiras que tinham vindo para Portugal em busca de melhores condições de
vida, mas a quem a pandemia acabou por
deixar numa situação muito delicada. A
maioria regressou já ao país de origem.
O apoio prestado pela Junta de Freguesia traduz-se na doação de bens alimentares, a maior deles vindos do Banco Alimentar Contra a Fome, mas também a

Santa casa da Misericórdia de Braga e o
CAB - Centro Académico de Braga contribuíram com alimentos para esta causa.
Desde o início da pandemia, a Junta de
Freguesia já canalizou perto de 30 mil euros do seu orçamento para apoio à população afectada pelo impacto da Covid-19.

As verbas que estavam destinadas a iniciativas que não foi possível concretizar
devido à pandemia, como o Orçamento
Participativo, foram canalizados para este
apoio. O apoio alimentar ainda se mantém, afira sobretudo para famílias portuguesas que sofrem com o desemprego.

Garantida Componente
de Apoio à Família
Enquanto Junta de Freguesia urbana, esta
autarquia tem apenas duas competências
delegadas pelo Município de Braga. a
componente de apoio à família (CAF) e
pequenas reparações nos edifícios de jardim de infância (JI) e 1.º ciclo.
O CAF é prestado aos três JI da sua área
geográfica, concretamente JI de São Lázaro, JI Bracara Augusta e JI do Fujacal.
“São as duas únicas competências que
temos delegadas”, explica João Pires,
realçando que “é quase sempre à Junta de
Freguesia que a população se queixa sobre buracos na rua, jardins para limpar, ou
falta de iluminação, entre outras situações. Porém, essas são competência da
Câmara Municipal. O que nós podemos
fazer é encaminhar as suas reclamações”,

esclarece o autarca.
Esta freguesia conta com uma vasta rede
de estabelecimentos de ensino. Além dos
JI já referidos conta com duas escolas secundárias — Alberto Sampaio e D. Maria
II — e uma EB 2,3, a André Soares, todas
elas recentemente requalificadas.
Para o 1.º ciclo tem as EB 1 do Fujacal,
a EB 1 de São Lázaro, a EB1 do Carandá
e a EB 1 de São João do Souto. Esta última é uma das escolas primárias mais antigas do país, funcionando há 137 anos. Pelas suas condições infra-estruturais não
proporciona as condições ideais para o
ensino, nomeadamente a nível de climatização e barreiras arquitectónicas, mas
destaca-se por ter sempre muita procura e
pelo seu valor histórico.

A nível escolar, um dos anseios da Junta
de Freguesia é a concretização do projecto para um centro escolar que permita novas instalações para o JI Bracara Augusta,
estabelecimento de referência para meninos surdos, que funciona num espaço
adaptado para o efeito.
A Junta também faz questão de oferecer
sempre uma lembrança às crianças no Natal e no Dia da Criança. No Dia Mundial
do Livro são oferecidos livros às escolas.

História
com prestígio

A UF de São José de São Lázaro
e São João do Souto foi criada
em 2013 no âmbito do processo
de reorganização administrativa
das freguesias. A ex-freguesia
de São Lázaro tinha nascido
a 5 de Setembro de 1747, pela
mão do arcebispo D. José de
Bragança, que decidiu dividir
a imensa paróquia de S. Victor
em duas: São Victor e São José de
São Lázaro. Já São João do Souto,
situada em pleno casco urbano
da cidade, era a mais pequena
freguesia urbana de Braga, mas
das mais significativas em termos
de património histórico edificado.
Nela nasceram as as festas
da cidade, o São João.
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Orçamento
Participativo

Dinamismo
marca acção do executivo
Sendo uma freguesia urbana, na União de Freguesias de São Lázaro e São João
do Souto assumem particular relevo as iniciativas de âmbito cultural, como eventos
musicais e edição de livros, e iniciativas para seniores e infância.

A

Cultura é uma das prioridades desta autarquia. A nível
musical são frequentes os
concertos promovidos nos
templos que povoam a
união de freguesias, mas também os espectáculos descentralizados em vários espaços públicos. A pandemia não tem permitido a realização de espectáculos como
era tradição, mas não tem impedido outras actividades culturais como o lançamento de obras que divulgam o património local. Recentemente, assinalando o
Dia Mundial do Livro e no âmbito das comemorações dos 300 anos do nascimento
de André Soares, a Junta patrocinou o livro ‘O Desenho da Capela de Nossa Senhora da Aparecida’, editado pela Irmandade dos Congregados. Brevemente vai
ser também editado o roteiro ‘Arquitectura de Culto das Irmandades do centro Histórico - Braga’, no âmbito de um projecto
do qual a Junta é parceira com a Irmandade do Pópulo. São também várias as iniciativas dirigidas à população sénior, como as colónias de férias na Apúlia, o
passeio anual a Fátima e um passeio turístico. A autarquia organiza ainda a logística para uma estadia nas Termas de S. Pedro de Sul. Para a infância destaca-se o
Dia Jovem, no arranque do lectivo com
insufláveis e muita animação.

A Junta de Freguesia está a
promover mais uma edição
do Orçamento Participativo,
iniciativa que regressa depois
de no ano passado não ter sido
possível de concretizar devido
à pandemia.
O prazo para apresentação de
propostas para a edição de 2021
termina no próximo dia 15 de
Junho. Segundo o regulamento,
qualquer cidadão eleitor ou
instituição da União de
Freguesias pode apresentar
candidaturas a projectos nas
áreas da acção social, cultura,
juventude e educação, que serão
votados, via online, entre 9 e 22
de Julho, e presencialmente no
dia 24 de Julho.
A cada projecto vencedor será
atribuída a verba de 1.250 euros.
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“Chegou a hora de conquistar novos sonhos”
FC VIZELA anunciou o novo Team Manager do clube. João Pedro, lateral direito e capitão da equipa, pendurou as chuteiras e
abraça um novo desafio. Natural de Vizela, fez toda a formação e carreira no clube recém-promovido à I Liga.
FC VIZELA

| Joana Russo Belo |

Depois de duas décadas a vestir
a camisola do FC Vizela, João
Pedro pendurou as chuteiras e
vai agora assumir o cargo de
Team Manager da equipa recém-promovida à I Liga.
Aos 31 anos, o lateral direito e
capitão - natural de Vizela
- abraça um novo desafio no clube, mas vai continuar perto dos
relvados, pertencendo agora à
equipa de gestão desportiva a
convite da SAD.
Num vídeo publicado nas redes
sociais pelo FC Vizela, João Pedro revela que “chegou a hora de
conquistar novos sonhos”.
“Entrei e cresci nesta casa com
um sonho, um sonho que se foi
erguendo com coração, determinação, resiliência e paixão. Nes-

+ destaque
Nuno Moreira vai ser
reforço para a nova
temporada. Trata-se da
primeira aquisição no
regresso à I Liga. O médio
ofensivo, de 21 anos, fez
toda a formação no
Sporting, onde actuou na
equipa B na época
passada.
ta viagem de duas décadas de
rainha ao peito, chorei, sorri,
aprendi os valores que levo para
a vida e como em todas as bonitas histórias o sonho alcancei.
Chegou a hora de conquistar novos sonhos agora em novas funções”, revela o capitão.

Formado no FC Vizela, João
Pedro passou pelos vários escalões das camadas jovens até chegar à equipa principal, na época
2008/09. Nas últimas 13 temporadas, representou o emblema
vizelense e soma 227 jogos nas
mais diversas competições.
Na última temporada, disputou
dez jogos, cedendo, normalmente, o lugar na ala direita da defesa ao marfinense Koffi Kouao.
Recorde-se que o FC Vizela foi
uma das grandes sensações da
temporada 2020/21, festejando o
regresso ao principal escalão do
futebol nacional depois de 36
anos.
O clube já começa a preparar a
equipa que irá atacar a I Liga e
no lote de caras novas Nuno
Moreira, ex-Sporting B, vai assinar em definitivo por três temporadas.

DR

João Pedro pendura as botas e passa a ser o team manager do clube
Publicidade

Fina passa a director geral

Moreira é o novo
director desportivo
do Pevidém SC
Moreira é o novo director desportivo do Pevidém SC. O avançado aceitou o convite da direcção de Rui Machado e termina,
assim, a carreira desportiva aos
33 anos para assumir o novo cargo na próxima época desportiva.
Está em marcha a preparação
da próxima temporada, que terá
várias novidades: Fina, recentemente eleito vice-presidente, foi
nomeado director geral do clube
e terá funções mais alargadas.

§notas
Akuafit em direcção a Setúbal

Aventura arrancou em Esposende
A etapa 1 do ‘Passeio Rumo a Setúbal’, começou coma saída pelas 6 horas
manha de Esposende, onde os BTTistas arrancaram com destino a Figueira
da Foz.
A primeira paragem foi para o café matinal em Vila Conde, seguindo-se a
paragem para o almoço pelas 13 horas antes da travessia no Ferry em São
Jacinto.
Sem problemas técnicos pelo caminho, o objectivo da primeira etapa foi alcançado, com a chegada pelas 19 horas à Residencial Manuel da Parreira na
Figueira da Foz para o merecido repouso depois de aproximadamente
195km de muita aventura.
A etapa 2, hoje, será de Figueira da Foz até ao Hotel Golf Mar, em Vimeiro.

Moreirense

Rafael Martins
renova
“O Moreirense Futebol Clube
– Futebol SAD informa que chegou a acordo com o avançado
Rafael Martins para a renovação
do vínculo à nossa equipa por
mais uma temporada”, lê-se em
comunicado publicado no sítio
oficial dos minhotos na Internet.
Rafael Martins, de 32 anos, regressou à vila de Moreira de Cónegos em Janeiro e agora fica
para mais uma época.

DR

Equipa do Akuafit cumpriu a primeira etapa do Passeio Rumo a Setúbal
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DIÁRIO DO

FASE DE
GRUPOS

EUROPEU

Ronaldo diz que “faltam
limar algumas coisinhas”

CAPITÃO acredita que Portugal vai entrar com o pé direito na prova e que a equipa
está próxima da afinação. A turma das quinas já está no quartel-general na Hungria.
EURO-2020

Em Roma

| Rui Miguel Graça |

O avançado Cristiano Ronaldo garantiu
ontem que o “trabalho está feito”, mas
ainda “faltam limar algumas coisinhas”
para Portugal iniciar a defesa do título
no Euro2020 de futebol, com uma vitória diante da anfitriã Hungria, na terçafeira.
Antes da comitiva deixar a Cidade do
Futebol, em Oeiras, após a realização do
último treino em solo luso, para rumar a
Budapeste, Hungria, onde vai ficar concentrada, o capitão da equipa das ‘quinas’ falou aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
“Tenho trabalhado bem, eu e os meus
companheiros, o nosso corpo técnico
também. Temos estado muito concentrados. Aquilo que eu espero e desejo é que
as coisas possam sair da melhor maneira, porque o trabalho está feito, faltam limar algumas coisinhas. Agora é a bola
rolar, para que Portugal possa fazer o
seu melhor, que é começar com o pé directo e ganhar à Hungria”, afirmou.
O avançado dos italianos da Juventus,
que na quarta-feira apontou um dos quatro golos de Portugal, no último jogo de
preparação, ante Israel (4-0), dirigiu-se
aos portugueses para dar conta “do pensamento positivo” no seio do campeão
europeu e assegurar que “as coisas vão
correr bem”.
“O que os portugueses podem esperar
é o mesmo de sempre: uma selecção
com muita ilusão, com muita ambição,
Publicidade

Turquia e Itália a abrir
O Euro arranca hoje com o jogo inaugural a estar marcado para o Olímpico de Roma, a partir
das 20 horas, entre Turquia e Itália, referente
ao grupo A.

Após os casos positivos

Selecção espanhola
é hoje vacinada
O Ministério da Saúde e a Federação espanhola
chegaram a acordo para que a seleção espanhola seja vacinada hoje de manhã.

Tem natureza política
FPF

Foto de família da selecção nacional antes da partida para a Hungria

com pensamento positivo de que as coisas vão correr bem. E nós todos, não só
jogadores, mas também todos os portugueses no nosso país e fora também,
pensarem positivo, que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem”, manifestou.
A Selecção Nacional, campeã europeia
em título, já está na Hungria para disputar o Euro 2020.
A comitiva portuguesa aterrou em Budapeste por volta das 18.53 portuguesas,
19.53 locais de ontem, e seguiu depois
para o hotel onde ficará instalada nas

próximas semanas.
Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França,
tendo estreia marcada na competição para terça-feira, dia 15 de junho, diante dos
húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho,
em Munique, e os franceses, em 23 de
Junho, novamente na capital magiar.
O Euro2020, que foi adiado para este
ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre hoje e 11 de julho.

UEFA pede à Ucrânia para
modificar camisola
A UEFA pediu à Ucrânia para modificar a camisola a utilizar na competição, por considerar
que o modelo apresentado tem motivos políticos.
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DIÁRIO DO

CALENDÁRIO

EUROPEU

GRUPO B

GRUPO A
J

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

J

V E D GM GS P

1. Turquia

0 0 0 0 00 00 00

1. Dinamarca

0 0 0 0 00 00 00

1. Países Baixos

0 0 0 0 00 00 00

2. Itália

0 0 0 0 00 00 00

2. Finlândia

0 0 0 0 00 00 00

2. Ucrânia

0 0 0 0 00 00 00

3. País de Gales

0 0 0 0 00 00 00

3. Bélgica

0 0 0 0 00 00 00

3. Áustria

0 0 0 0 00 00 00

4. Suíça

0 0 0 0 00 00 00

4. Rússia

0 0 0 0 00 00 00

4. Macedónia Norte 0 0 0 0 00 00 00

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

12 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Finlândia
12 Jun 20h São Petersburgo
Bélgica - Rússia
16 Jun 14h São Petersburgo
Finlândia - Rússia
17 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Bélgica
21 Jun 17h Copenhaga
Rússia - Dinamarca
21 Jun 17h São Petersburgo
Finlândia - Bélgica

13 Jun 17h Bucareste
Áustria - Macedónia do Norte
13 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Ucrânia
17 Jun 15h Bucareste
Ucrânia - Macedónia do Norte
17 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Áustria
21 Jun 17h Amesterdão
Macedónia do Norte - Países Baixos
21 Jun 17h Bucareste
Ucrânia - Áustria

R E S U LTA D O S

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

11 Jun 20h Roma
Turquia - Itália
12 Jun 14h Baku
Gales - Suíça
16 Jun 17h Baku
Turquia - Gales
16 Jun 20h Roma
Itália - Suíça
20 Jun 17h Roma
Itália - Gales
20 Jun 17h Baku
Suíça - Turquia

GRUPO D
J

GRUPO F

GRUPO E
V E D GM GS P

J

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

1. Inglaterra

0 0 0 0 00 00 00

1. Espanha

0 0 0 0 00 00 00

1. Hungria

0 0 0 0 00 00 00

2. Croácia

0 0 0 0 00 00 00

2. Suécia

0 0 0 0 00 00 00

2. PORTUGAL

0 0 0 0 00 00 00

3. Escócia

0 0 0 0 00 00 00

3. Polónia

0 0 0 0 00 00 00

3. França

0 0 0 0 00 00 00

4. Eslováquia

0 0 0 0 00 00 00

4. Alemanha

0 0 0 0 00 00 00

4. República Checa 0 0 0 0 00 00 00
R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

13 Jun 14h Londres
Inglaterra - Croácia
14 Jun 14h Glasgow
Escócia - República Checa
18 Jun 17h Glasgow
Croácia - República Checa
18 Jun 20h Londres
Inglaterra - Escócia
22 Jun 20h Londres
República Checa - Inglaterra
22 Jun 20h Glasgow
Croácia - Escócia

14 Jun 17h São Petersburgo
Polónia - Eslováquia
14 Jun 20h Sevilha
Espanha - Suécia
18 Jun 14h São Petersburgo
Suécia - Eslováquia
19 Jun 20h Sevilha
Espanha - Polónia
23 Jun 17h Sevilha
Eslováquia - Espanha
23 Jun 17h São Petersburgo
Suécia - Polónia

15 Jun 17h Budapeste
Hungria - Portugal
15 Jun 20h Munique
França - Alemanha
19 Jun 14h Budapeste
Hungria - França
19 Jun 17h Munique
Portugal - Alemanha
23 Jun 20h Munique
Alemanha - Hungria
23 Jun 20h Budapeste
Portugal - França
Publicidade
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Opinião
JOSÉ MACEDO Economista

Escreve quem sabe

TUB gratuitos para a Cidade de Braga…
Promessa/Ideia descabida, sim ou não?

N

a passada semana, um dos candidatos à Camara Municipal de
Braga, anunciou como uma das
suas promessas eleitorais, colocar os
Transportes Urbanos de Braga (TUB) como gratuitos para usufruto da sua população. Medida populista ou não, o facto é
que é uma proposta interessante tanto no
âmbito social, como âmbito da mobilidade e da redução de trânsito na Cidade de
Braga e na consequente redução de poluição e ruido na mesma.
Colocando de lado a realidade de que
nos encontramos já em Campanha Eleitoral, e que promessas, inaugurações de
obras e projetos irão aparecer, se nos focarmos nesta ideia, sendo ou não exequível financeiramente, estaríamos a colocar
em prática uma medida que já está em utilização em alguns Municípios, e que outros aguardam validação do Tribunal de
Contas para o implementarem.
Cascais, no ano passado, foi o primeiro

F

oi noticiado há cerca de
dois meses que Portugal
havia descido no índice
de democracia, passando de democracia plena a democracia
eleitoral. Esta classificação foi
dada pelo V- Dem Institute em
relatório publicado no princípio
deste ano.
O Instituto sueco classifica os
regimes políticos, sob o ponto
de vista do estado da democracia, em cinco tipos: democracia
política plena, democracia eleitoral, democracia imperfeita,
democracia iliberal e autocracia.
O índice baseia-se em 60 indicadores, agrupados em várias
categorias, nomeadamente pluralismo político, liberdades individuais e cultura política.
Mas porque é que Portugal
desceu tanto? Falha sobretudo
na componente da participação
política. Aquilo que está em

Município Nacional com mobilidade rodoviária gratuita, à imagem de outras cidades europeias. Braga, melhor Destino
Europeu 2021, poderia também fazer parte deste leque de cidades sem dúvida.
Num ano em que a mobilidade e a sustentabilidade se tornam pilares cada vez
mais estruturais dentro da nossa sociedade, é cada vez mais importante dispormos
de uma oferta alternativa de transportes
públicos, assim como a criação de uma
rede viária que favoreça os mesmos e outros meios também. Deverá também existir um reforço de estímulo para que sejam
usados os transportes públicos. Esta deverá ser uma das preocupações não só do
nosso Município, mas de todo o país.
Acabamos de viver uma pandemia que
nos obrigou a um confinamento, as pessoas deixaram de usar os seus carros, e o
ambiente agradeceu. Porquê voltarmos ao
ponto de partida? Será que não poderemos readaptar a nossa vida, pelo menos

em algumas situações no uso do transporte publico?
Em relação à medida de colocar os TUB
gratuitos, teria obrigatoriamente de ser
realizado um estudo prévio, analisando
em primeiro lugar o custo para o orçamento municipal de uma medida como
esta. O mesmo orçamento nas condições
atuais, não tem condições para financiar
uma operação como esta. No entanto se o
Governo central assim o apoiar financeiramente, poderia tornar-se uma realidade.
Sendo uma medida de cariz ambiental
também e de paradigma de mobilidade
nas cidades, seria de todo interessante colocar uma equipa de trabalho, que focasse
a sua atenção na procura de Fundos Ambientais e outros, em comunhão com o
Governo, para procurar formas de apoio
financeiro que permitisse tal medida. Ao
mesmo tempo, recordo que Lisboa utilizou o estacionamento tarifado para ajudar
em termos financeiros esta operação, não

sobrecarregando os impostos dos cidadãos nem o orçamento municipal.
Não esqueçamos também que esta gratuitidade iria poupar dinheiro aos bracarenses, que deixariam de ter tanto gasto
com as viaturas, parques, manutenções,
etc. Não sendo possível garantir a gratuitidade, porque não lançar o cartão “Viver
em Braga” para moradores utilizarem os
transportes públicos, fica a sugestão.
Sendo ou não campanha política, sendo
ou não uma medida populista, de carater
platónico, exequível ou não, acho que seria uma medida excelente para os Bracarenses. Temos é de apresentar não só a
ideia, mas encontrar forma de a financiar,
sem aumentar o peso no orçamento municipal. E não é por ser uma proposta de
campanha que é uma ideia a colocar de
lado. Os nossos agentes políticos que coloquem as pessoas no seu centro de ação,
e verão que o foco de trabalho a exercer
em política também se alterará.

Portugal e a democracia
causa na descida da democracia
portuguesa não é, obviamente,
a existência de eleições, mas a
eficácia de um sistema de pesos
e medidas, a prestação de contas dos governos e a igualdade
dos cidadãos perante a lei.
Desde 2010 que o Instituto de
Ciências Sociais vem publicando um Relatório sobre a qualidade da democracia e que pode
resumir-se da seguinte maneira:
a maior parte dos cidadãos sente-se pouco ou nada satisfeita
como a democracia funciona
em Portugal: não existe confiança nos políticos e nos governos; apreciam positivamente
o regime das liberdades individuais; apreciam negativamente
o funcionamento e o estado da
justiça; os portugueses são
abertamente críticos sobre a

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião

participação política e a não
existência de igualdade de
oportunidades para todos; e, a
eficácia do poder político é avaliada negativamente.
As relações entre o poder político e os cidadãos é verdadeiramente labiríntica e kafkiana; e,
sobretudo, a nível local e institucional. Os cidadãos vêm-se

afogados taxas e mais taxas; o
seu direito ao bem-estar é sucessivamente sufocado pela administração que não dá satisfações. Uma vez decide de uma
maneira, outras vezes de outra.
É claro que os cidadãos podem
quase sempre recorrer aos tribunais, mas só depois de mortos e de gastos de dinheiro, poderão vir a ser ressarcidos.
Resta a punição política a quando das eleições, mas não basta
para uma democracia plena, até
porque as eleições podem ser
manipuladas e manobrados os
eleitores pelos poderes incumbentes. Basta ver o que acontece em Portugal em que os presidentes de câmara são, em mais
de 99% sucessivamente reconduzidos. E são todos bons? Não
acho.

E outro tanto acontece com
empresas públicas, institutos
públicos e empresas dominantes no mercado. Já tiveram experiência o que é reclamar de
uma conta da EDP? É um calvário e acaba-se por concluir
que o melhor é pagar. E aqui
nem sequer podem penalizar
politicamente os dirigentes.
Quanto aos tribunais, sabemos
como funcionam, ou melhor,
como não funcionam.
Resta o recurso à opinião pública, mas esta não se move por
princípios de defesa do direito e
da justiça, mas por aumento das
audiências.
E depois, acham estranho que
o país não seja classificado como de democracia plena? Penso
que poderia ser bastante pior.
Leis não faltam; basta lembrar
o código de procedimento administrativo que ninguém respeita, ou cumpre.
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Voz à Justiça

Portugueses contentes com a UE mas
acreditam que é possível fazer ainda mais

O

último Eurobarómetro,
realizado entre março e
abril de 2021, mostra
que os cidadãos europeus estão
satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelas instituições europeias ao longo dos últimos meses, numa fase marcada pela
inédita e complexa gestão de
saúde para fazer face à pandemia COVID-19.
A avaliação positiva da União
Europeia (UE) permanece num
dos seus níveis mais elevados da
última década, reforçando assim
o forte apoio à UE e a preferência por uma abordagem ao nível
europeu para enfrentar crises
globais. Os resultados do inquérito apresentam números muito
interessantes (por vezes surpreendentes para o momento em
que vivemos) e que merecem alguma atenção e consideração.
Em primeiro lugar, Portugal ficou no topo dos Estados-Membros (EM) que tem uma imagem
positiva do trabalho desenvolvido pela UE. Mais de 80% dos
portugueses expressaram o seu
agrado com a UE, e apenas 2%
indicaram o seu desagrado. Estas percentagens indicam que
Portugal encontra-se muito acima dos 48% registados pela média dos 26 EM no que diz respeito a este tópico. Esta indicação é
importante dado o contexto delicado em que estamos inseridos.
Referir que desde o início da
pandemia que a UE tem atuado
de forma responsável e solidária
com todos os cidadãos europeus,
e tem sido importante para desbloquear diversos processos delicados, nomeadamente a regulação do Espaço Schengen em
tempos de pandemia; o apoio à
investigação para o desenvolvi-

mento de vacinas; a gestão e negociação de contratos e respetiva distribuição equitativa de vacinas pelos EM; a negociação do
novo pacote #NextGenerationEU para a recuperação económica, entre outras medidas. Apesar dos prejuízos económicos
causados pela pandemia, os cidadãos estão conscientes de que
todo o esforço imputado no controlo da pandemia foi importante
e trouxe mais-valias ao nível da
saúde.
Em segundo lugar, os cidadãos
europeus estão conscientes dos
esforços da UE para combater a
pandemia. Oito em cada dez europeus identificam claramente
as ações da UE para enfrentar as
consequências da pandemia,
sendo que metade revela conhecimento de algumas medidas
apresentadas pela UE. Este indicador demonstra que a pandemia
COVID-19 continua a ser uma
das principais preocupações dos
cidadãos e que a comunicação
que a UE tem realizado está a ser
acertiva. Referir ainda que 53%
dos cidadãos portugueses está
satisfeito com as medidas implementadas, apresentando um valor acima da média europeia.
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Estes são indicadores sobejamente positivos. Não obstante,
metade dos portugueses que responderam a este inquérito declaram-se a favor da UE, mas não
da forma como tem sido concretizada até ao momento. Os dados
apontam que os portugueses
querem mais UE, e querem mais
integração e coesão, sobretudo
para responder a certos desafios
supranacionais da sociedade. A
título de exemplo, 96% dos portugueses considera que a UE deve ter mais competências para lidar com crises como a que ocorreu com a pandemia COVID-19.
A forma ágil e rápida como a UE
soube lidar com o acesso rápido
a vacinas seguras e eficazes para
todos os europeus foi dado como
um dos exemplos da mais-valia
da UE e de uma resposta coordenada a nível europeu. Não obstante, os mesmos cidadãos referem que era importante estabelecer uma estratégia europeia para
enfrentar uma crise semelhante
no futuro.
Ademais, os portugueses também referiram que a Conferência sobre o Futuro da Europa representará um passo representativo para dar um novo impulso

para a democracia europeia e esperam que a pandemia possa
servir de exemplo para encontrar
soluções e implementar novas
respostas coordenadas a nível
europeu para aumentar a integração europeia.
Estes resultados mostram que o
trabalho das instituições europeias num momento tão delicado tem ido ao encontro das expectativas dos cidadãos europeus. Durante o último ano, a
UE foi apanhada de surpresa e
soube responder de forma assertiva a todos os desafios inéditos
que lhes foram colocados. Através do diálogo e da cooperação
entre governos, instituições, eurodeputados, proteção civil, foi
possível construir uma Europa
melhor e mais segura. Os resultados deste trabalho estão à vista
de todos: a UE apresentou-se
imprescindível para responder
de forma eficiente às crises supranacionais. É, pois, importante que estas estratégias não se
percam nos próximos anos. A
UE tem ainda muito potencial
para ser explorado e os cidadãos
europeus reconhecem essa potencialidade e querem explorar
essas mesmas potencialidades.

Quais são as isenções
ao pagamento
de mais-valias na
venda de imóveis?
A regra geral é a de que não
se paga este imposto se no prazo de 36 meses após a venda
reinvestir o lucro na compra
de outra casa destinada a habitação própria e permanente da
pessoa que a adquiriu ou do
seu agregado familiar, e que
seja a residência fiscal do contribuinte. O reinvestimento
pode ainda ser feito na compra
de um terreno para construção,
e na ampliação ou melhoramento de outro imóvel. Se tiver comprado uma casa antes
de vender a antiga, tem 24 meses para comunicar à Autoridade Tributária que vai investir o que ganhou para pagar o
imóvel que tinha adquirido.
Os reformados ou pessoas
com mais de 65 anos de idade
beneficiam de isenção mesmo
que não invistam o valor da
venda num imóvel. Mas terão
aplicar essa verba num seguro
financeiro do ramo vida, num
fundo de pensões aberto com
rendimento regular periódico,
em certificados de reforma ou
outras contribuições para um
regime público de capitalização. Este reinvestimento tem
de ser feito nos seis meses seguintes à venda e aplica-se ao
contribuinte e ao cônjuge. É
obrigatório manter esta aplicação durante 10 anos. Outra
isenção aplica-se à venda de
imóveis comprados antes de 1
de janeiro de 1989, data em
que entrou em vigor o Código
do IRS. Ainda assim, deve declarar esta venda no IRS (quadro 5 do Anexo G1) e indicar o
ano da compra como sendo
anterior a 1989. Se recebeu
apoios públicos para a compra, reconstrução ou realização de obras de conservação e
se o valor do apoio foi superior a 30% do Valor Patrimonial Tributário (VPT) para
efeitos de IMI, tenha atenção,
porque pode perder a totalidade ou parte da isenção se vender a casa antes de terem passado 10 anos.
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Opinião
FERNANDA SANTOS Escritora

Voz aos escritores

O deita-gatos e a loiça de cotio
Ó rapaz que deita gatos
Deitas gatos só em pratos,
Só em tachos e tigelas,
Ou deitas gatos também
Nas almas e no que há nelas
Que as quebra em mal e em bem? […]
Só consertas, só pões gatos
No inteiro que se partiu.
O partido nasceu
Nem tu consertas nem eu.
Fernando Pessoa
imagem do rapazinho deita-gatos é comovente. Ainda de tenra
idade, mas já tinha profissão tal
como tantas outras crianças na época, arrancadas tão precocemente à infância.
O deita-gatos da loiça de cotio não tinha
estudos, mas sabia os mistérios escondidos em cada gateado que fazia. Por isso,
poder-se-ia incluir nesse rol de pequenos/grandes trabalhadores.
Eram fortes os ofícios de alfaiate, albardeiro, ferrador, latoeiro, ferreiro, tamanqueiro, pedreiro, caldeireiro e, nas raparigas, a forneira, a mondadeira, a tecedeira
e a criada de servir.
Perdura na minha memória e, sobretudo,
no meu ouvido o escutar de histórias so-

A

E

m 2020, quase todos os
casamentos foram adiados devido à situação
de pandemia provocada pela
COVID-19, mas espera-se que
em 2021 a celebração de casamentos retome, ainda que lentamente, a sua normalidade.
Como todos sabemos, os meses de primavera e verão são os
preferidos pelos noivos para casarem, sendo que o mês de
maio, associado ao reflorescimento da natureza e conhecido
como o “mês das noivas” ou o
“mês dos casamentos”, é dos
mais escolhidos para o grande
acontecimento.
O mês de maio oferece cenários repletos de cores, aromas,
luz. Em maio, os dias são mais
longos e as temperaturas são
mais amenas. Há que cuidar ao
pormenor todos os detalhes para que nada falte no grande dia,
desde os convidados ao vestido
da noiva, cabeleireiro, maquilhagem, fato do noivo, catering,
animação, entre outros.
Será que os noivos também

bre moças que iam servir para casas abastadas nas grandes cidades, tal como nos
diz a cantiga popular: Adeus ó
terra/Adeus linda serra/ De neve a brilhar.[…] Eu no monte era moçoila/Tinha
o nome de Papoila/Que no campo anda a
lidar/Mas a Graça bem dizia/Como sou
também Maria/ Tinha que ir pro pé do
mar.
Para estas criadas de servir, a vida era
mesmo madrasta. Não havia dias de descanso e o salário ia diretamente para os
pais, sendo, ainda, descontado o preço
dos tecidos para o vestuário. É este o retrato que nos fica da história de um país,
onde tantas mulheres não puderam ser
meninas. A ingenuidade e a liberdade de
cada idade foram-lhes cruelmente ceifadas, e a vida parecia não ser para se viver,
mas para se cumprir. Longe das suas raízes, denotavam não terem chão. Era a ausência total de referências que coabitava
com os silêncios que armazenavam na alma. Eram elas que acendiam a primeira
luz da manhã e apagavam a última da madrugada.
Talvez fosse esse o destino de uma mulher pobre: ser a última a deitar-se e não

dormir com medo de não ser a primeira a
despertar. Construíam as casas que não
eram suas e embalavam os rebentos que
não pariam. Cada mão sabia de cor o chão
percorrido com o suor da escova. Cada sílaba era cantada a partir do seu corpo. Por
isso, havia corpos que se abraçavam às
casas pelo lado de dentro. Outros abraçavam-se pelo lado de fora, tal como podemos ler no excerto de Aida Araújo Duarte:
Na berma da estrada
a espera oferecida. […]
Engolia a dor
do salário incerto
vendia prazer.
“A mulher da vida”, uma perceção profunda da condição feminina que, infelizmente, não parece ter fim à vista no dizer
de Cora Coralina: Mulher da Vida, /Minha irmã./De todos os tempos./De todos
os povos./De todas as latitudes./ Ela vem
do fundo imemorial das idades.[…].
Para não perder o fio à meada, recordo,
com alguma nostalgia e muito respeito, o
encanto das antigas profissões que lançavam os seus pregões pelas ruas, na ânsia
de arranjarem algum trabalhinho. Toca-

vam a gaita e cantavam pregões como este “Deita gatos em bacias e alguidares,
amola tisoiras e navalhas, conserta chapéus de sol…” conseguindo eternizar,
através da sua arte, muita dessa herança.
Antigamente, aproveitava-se tudo, desde frascos, latas e garrafas, colavam-se as
panelas e juntavam-se os cacos dos pratos
que caíam e se partiam. Com este prolongar de vida, muitas peças de barro e faiança ainda se mantiveram “vivas” até aos
dias de hoje. Talvez pudéssemos afirmar
que eram as “Gretas” dos tempos atuais,
pois andavam sempre com os “Rs” na boca e no corpo. Reaproveitavam as roupas
que lhes iam dando, remendavam-nas,
restauravam e reutilizavam o que a sociedade de consumo desenfreada em que hoje vivemos parece não valorizar.
Por isso, os deita-gatos e outras profissões afins deixarão de estar em vias de
extinção, pois a pobreza do cotio está de
volta, tal como a palavra amarela nos estômagos vazios. É a chamada violência
social, que é o resultado de um conjunto
de desigualdades
que tendem a agudizar-se cada vez mais
por esse mundo fora.

Vai casar? Que regime de casamento escolher?
dão a mesma importância ao regime de bens que vão escolher?
Se não dão, é bom pensar em
dar, pois uma escolha errada
pode acarretar grandes problemas.
O regime de bens do casamento é o conjunto de regras que
define a quem pertencem os
bens do casal, ou seja, que bens
são comuns e pertencem aos
dois e que bens são de cada individuo, quer antes, quer depois
do casamento.
Ninguém quer começar um
casamento a pensar no divórcio
ou separação, mas uma má escolha do regime de bens pode
trazer consequências indesejáveis no fim de um relacionamento.
Mas a importância da escolha
do regime de bens também tem
consequências nos negócios jurídicos ao longo da vida do casal, na administração dos bens,

DELFIM COSTA
Solicitador

Voz aos Solicitadores
na responsabilidade das dívidas, na sucessão hereditária, entre outras.
O Código Civil português prevê os seguintes regimes de tipo
de bens: comunhão de adquiridos; comunhão geral; separação
de bens; outro que os nubentes
convencionem, dentro dos limites da lei.
No regime da comunhão de
adquiridos, fazem parte da comunhão o produto do trabalho
dos cônjuges e os bens adquiridos a título oneroso na constância do matrimónio, que não sejam excetuados por lei. São

considerados bens próprios de
cada um dos cônjuges os bens
que cada um deles tiver ao tempo da celebração do casamento,
os que vier a receber a título
gratuito e os bens adquiridos na
constância do matrimónio por
virtude de direito próprio anterior ao casamento.
No que diz respeito ao regime
da comunhão geral, o património comum é constituído por todos os bens presentes e futuros
de ambos os cônjuges, independentemente de serem adquiridos a título oneroso ou gratuito,
antes ou depois do casamento,
embora a lei preveja que, em
caso de divórcio, nenhum dos
cônjuges pode receber na partilha mais do que receberia se o
casamento tivesse sido celebrado segundo o regime da comunhão de adquiridos.
Já na separação de bens não
há comunhão de nenhum bem,

quer tenha sido adquirido a título oneroso ou gratuito, antes ou
depois do casamento.
Cada um conserva o domínio
de todos os seus bens, quer presentes quer futuros.
Quanto aos outros regimes
que os nubentes convencionem,
a lei permite que estes escolham um regime diferente, estipulando o que entenderem, podendo combinar características
dos regimes anteriormente referidos.
Se os nubentes não celebrarem convenção antenupcial, o
casamento fica subordinado ao
regime de comunhão de adquiridos. Caso os nubentes pretendam qualquer um dos outros regimes de bens, devem celebrar
convenção antenupcial, a lavrar
por auto em conservatória do
registo civil ou por escritura pública em cartório notarial.
Se vai casar, em caso de dúvidas, poderá sempre contar com
a ajuda do Solicitador, profissional habilitado para o aconselhar neste e em outros assuntos.
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ID:124391013-184 -
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81.500 €

C.E.:(D) Apartamento T1 em Merelim (São Pedro).
Áreas amplas, com lareira, cozinha equipada
e garagem fechada.

ID:124391044-90 -

89.900 €

C.E.:(E) T1 totalmente remodelado,
junto à Estação da CP.
Cozinha em open space, equipada com placa,
forno e exaustor. O apartamento dispõe de quarto
com roupeiro, wc com base de chuveiro, lavandaria
com máq. de lavar roupa e cilindro.

ID:124391005-507 -

330.000 €

C.E.:(A+) Moradia Térrea T4 inserida
em lote de 2270m2. Com aq. central, quarto
com suite, cozinha equipada com placa, forno
e exaustor, painéis solares e garagem
para 4 viaturas.
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AGRIMIL
PROCURA
SOLDADOR
PARA ENTRADA IMEDIATA

253 684 787
NOGUEIRA - BRAGA

PRECISA-SE
CHURRASQUEIRO
COM EXPERIÊNCIA

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

ADMITE-SE
COZINHEIRA/O

(Urgente)

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

962441985

965 790 365

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

Publicidade 23
ASTRÓLOGO | MESTRE | ESPIRITUALISTA
CIENTISTA | VIDENTE
Tlm. 967 387 689 - 915 750 131
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
“Correio do Minho”, 11/06/2021

Tribunal Judicial
da Comarca de Braga
Juízo Local Cível de Braga - Juiz 2

Anúncio
Processo: 2179/21.9T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 172866709
Data: 26-04-2021
Requerente: Maria Dias da Silva
Acompanhado:Domingos Dias
da Silva
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, o processo da
Acompanhamento de Maior em
que é requerido Domingos Dias
da Silva, com domicílio: Rua
Joaquim Ferreira da Silva, N.º
41 - Maximinos, 4700-218 Braga, com vista à determinação de
medidas adequadas.

SENHORA
OFERECE-SE COMO
AUXILIAR DE ACÇÃO DIRECTA

Para cuidar de idosos
acamados ou autónomos
Domicilios Braga e arredores

Tlm.: 965 334 492

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

€€€€ 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!!

“Correio do Minho” 11/06/2021

O Juiz de Direito,
Dr(a). João C. Pires de Moura

EDITAL

O Oficial de Justiça,
Júlio José Duarte

HASTA PÚBLICA – ALIENAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE
ASSENTO E DE PARADELA, FREGUESIA DE VALDOSENDE

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

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

Manuel João Sampaio Tibo, Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, no âmbito das competências que lhe foram delegadas por deliberação em
reunião da Câmara Municipal em 07 de novembro de 2017, nos termos da al. g) do
n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime
Jurídico da Autarquias Locais, TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto o procedimento para a alienação em hasta pública de dois edifícios anteriormente destinados ao ensino primário, com as seguintes características:
LOTE DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO
Lote 1 Escola Primária Lugar do Assento,
de Assento
Valdosende
Lote 2 Escola Primária Lugar de Paradela,
de Paradela
Valdosende

ÁREAS

ARTIGO
MATRICIAL

TOTAL

COBERTA

DESCOBERTA

678

743,50 m2

215,15 m2

528,35 m2

679

1.661,00 m2

214,43 m2

1.446,57 m2

Os possíveis interessados deverão apresentar as suas propostas em invólucro
fechado com a indicação “Proposta”, “nome da escola” bem como a identificação do
concorrente. No interior do envelope deverá conter uma proposta (conforme modelo
em anexo), devendo a mesma ser apresentada no momento da abertura da hasta
pública.
A abertura das propostas será feita em sessão pública, na Sala de Sessões
do Edifício Paços do Concelho, na Praça do Município, Vila de Terras de Bouro, pelas 11 horas do dia 29 de junho de 2021, sendo posteriormente analisadas pelo Júri.
Na referida sessão pública apenas poderão intervir/licitar os concorrentes ou
seus representantes devidamente mandatados, que tenham apresentado proposta
escrita e interessados a título de preferentes.Os preços base de licitação são os seguintes:
LOTE
Lote 1

DESIGNAÇÃO DA ESCOLA

PREÇO BASE DE LICITAÇÃO

Escola Primária de Assento

82.000,00€

Lote 2

Escola Primária de Paradela

75.000,00€

O critério de adjudicação para a venda dos edifícios será o do preço mais elevado. O processo poderá ser consultado no site do Município de Terras de Bouro em
www.cm-terrasdebnouro.pt ou através do e-mail patrimonio@cm-terrasdebouro.pt.
Os edifícios poderão ser visitados mediante marcação prévia. Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume.
Terras de Bouro, 08 de junho de 2021
O Presidente da Câmara Municipal,
(Manuel João Sampaio Tibo)
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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 FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA
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Ricardo André vence
Taça de Portugal

CLUBE DE CAÇADORES DE BRAGA volta a organizar competição em 2022.
Campeonato da Europa vai ter lugar, no final deste mês, em Guimarães.
TIRO

| Redacção |

Pela segunda vez consecutiva, o
atirador do Clube de Caçadores
de Braga, Ricardo André, a disparar ‘em casa’, conquistou a
Taça de Portugal, assegurando a
realização desta prova pelo Clube de Caçadores de Braga, em
2022.
A colectividade bracarense,
sob a égide da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, que organizou, no passado
dia 4, a Taça de Portugal de tiro
às hélices, volta assim a acolher
a prova no próximo ano, refere o
clube num comunicado.
Ricardo André tem já no seu
palmarés troféus nacionais e internacionais, dos quais se destaca a vitória de um campeonato

do mundo da modalidade.
Dada a sua qualidade, foi recentemente selecionado para representar Portugal no campeonato da Europa, a realizar no
final deste mês em Guimarães.
Nos terceiro e quarto dias de
prova, sábado e domingo, realizaram-se as provas respeitantes
ao campeonato de Portugal de
hélices, à Taça Federação, ao

lll
Ricardo André sagrou-se
bicampeão da Taça
de Portugal, assegurando
a realização desta prova
pelo Clube de Caçadores
de Braga, no próximo ano
de 2022.

Campeonato de Portugal individual e por equipas.
Miguel Carvalho, atirador do
CCP de Ovar, foi o vencedor da
Taça Federação, sendo o troféu
do campeonato de Portugal individual entregue ao atirador Nuno Veloso do CC do Porto, clube
que acabaria por ganhar o troféu
por equipas. Estas provas contaram com a participação de mais
de uma centena de atiradores,
oriundos de todo o pais.
No final, aquando a distribuição de prémios, usou da palavra
o representante da federação
portuguesa da modalidade Sérgio Ramos, que elogiou o trabalho desempenhado pelo Clube
de Caçadores de Braga na pessoa do seu presidente da direcção, José Peixoto, e restante
equipa diretiva.

§ciclismo

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

TOMAZ PEDRO ROCHA DOS SANTOS

Nuno Morgado em segundo

João Moreira ganha
Gerês Granfondo
com vantagem
de dois segundos
A vila do Gerês, no dia 6 de Junho, foi local de
partida e chegada da oitava edição do Gerês
Granfondo by TREK. O aveirense João Moreira
(Love Tiles) voltou a vencer esta prova preparada nas serras do Gerês, ultrapassando a concorrência de Nuno Morgado (Individual) nos
metros finais. O vencedor cumpriu o Gerês
Granfondo em 03:16:01 horas, menos dois segundos do que o segundo classificado. Com
um tempo total de 03:16:08 horas, Paulo Pereira (Love Tiles) fechou o pódio.
No Mediofondo, Pedro Magalhães (Indivi-

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
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Ricardo André é bicampeão da Taça de Portugal

dual) foi o vencedor com 02:51:25 horas, enquanto Fábio Abreu (Proteu Cycling Team) conquistou a vitória do Minifondo com 02:04:26
horas.
A Câmara Municipal de Terras de Bouro fez-se
representar no evento, demonstrando satisfação e entusiasmo por mais uma importante
prova concretizada com sucesso no nosso território e que contribuiu novamente de forma
decisiva para a divulgação de Terras de Bouro
enquanto destino turístico.

SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Paulo Nuno M. Monteiro (administrador único).
SEDE DA REDACÇÃO Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222
BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, bisnetos e demais
família participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido, Sr. TOMAZ PEDRO
ROCHA DOS SANTOS, de 87 anos de idade, natural de
Guimarães (S. Paio), residente em Rua Professor Machado Vilela,
São Victor, desta cidade.
O corpo do saudoso extinto encontra-se exposto em câmara
ardente na Igreja de São Francisco, em Guimarães, onde hoje,
sexta-feira, dia 11, às 11 horas, será celebrada missa de corpo
presente. Finda esta irá a cremar no Tanatório de Braga.
Aproveitam 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 18.30 horas, na Igreja de São Francisco, em Guimarães.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua
presença se dignem assistir a estes actos religiosos.
Braga, 11 de Junho de 2021
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HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto. 3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar. 6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso; dono. 9 - contente;
admirar. 10 - âmago; agravara. 11 - pasta; cortinas.
VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim. 3 - doação;
gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta.
9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça da República 43

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

R. Conselheiro São Januário 95

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237

Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

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

8

Largo da Boavista

Rua José Falcão ,53

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Largo do Toural, 36

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Praça Dom Manuel I, 75

Praça da República, 92

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Dr. Albano Barreiros

1

R. do Aveiro, 203-205

5

1
4

5
3

7

6

6

Rua António José Pereira 66

Av. António Feijó, Loja M

2

7
9

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

RR. Dom António Barroso, 49

4

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124
Praça do Comércio, 47

Sudoku

8

4

2

8

3
2

9

8

1
6

1

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.
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LOIRA
Safadinha, quente,
boca gulosa.
Venha saborear.
Oral natural.

927 020 483
MENINA SÓ

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

925 751 527

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

910 673 133
CASADINHA
E DISCRETA, INFIEL,
SOMENTE ATÉ SEXTA.
SIGILOSA,
O. SUCULENTO

933 121 077

Publicidade 27

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

CABRITINHA
DE VOLTA

LARA
18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

das 8 às 19 horas

964 131 762

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

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

JOGOS
Segunda 07/05/21

Sorteio 23/2021

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

918 595 077

Terça 08/06/21

MASSAGEM
RELAXANTE

Sorteio 46/2021

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

912 269 406

Quarta 09/06/21

TRAVESTY
NOVIDADE
ABSOLUTA
23 ANOS, ATIVA
E PASSIVA, PEITO
XXXL DOTE
CAVALO, RABO
GRANDE, ORAL
MOLHADINHO
NÃO NATURAL
24 HORAS

2 11 26 36 47
*7 *9

Sorteio 46/2021

910 717 137

1 VEZ 3 AMIGAS

9 13 27 45 47
+9
Quinta 10/06/21

Ninfetinhas em brasas,
sexys, elegantes
e simpáticas.

913 289 731

Espaço limpo 24 horas

Sorteio 23/2021

93 483
839
3.º Prémio 84 815
4.º Prémio 11 319
Terminação 3
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Insólitos

Mulher enterra mãe morta
no jardim de casa porque
“não queria que a levassem”

Uma mulher norte-americana foi detida
por ocultar a morte da própria mãe.
Melissa Lockhard, de 43 anos, residente
em Richmond County, na Georgia, enterrou
a progenitora no jardim de casa e depois
disse às autoridades, quando o caso foi
descoberto, que tomou a decisão por não
querer que as autoridades levassem o corpo.

Daniella

CHA
́VEZ
Modelo, empresária
e gestora de redes
sociais, Daniella
Chávez é uma mulher
de muito sucesso mas
não se esquece de dar
uma ‘prendinha’
aos seus fãs.

As autoridades foram a casa da mulher
após uma denuncia, e encontraram, nas
traseiras da casa, no jardim, uma campa
feita recentemente. A mulher tinha
um joelho partido quando foi detida
pela polícia local.
A suspeita garantiu, em interrogatório,
que encontrou a mãe morta na cama
entre 31 de Maio e 1de Junho.
A polícia continua a investigar o caso, numa
altura em que já foi feita autópsia ao corpo
encontrado, para apurar as causas da morte.

2.º Prémio 91

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: 5 de Copas, que
significa Derrota
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43
Touro
Carta do Dia: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte, Acontecimentos
Inesperados.
Amor: Deixe o seu lado mais
divertido vir ao de cima. Faça feliz
quem tem ao lado.
Saúde: Vai sentir-se com um novo
fôlego. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Organize as suas
despesas e poupe para o futuro. A
sorte espera por si.
Números da Sorte: 4, 8, 15, 22, 39,
48
Gémeos
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus
amigos, telefone-lhes, ou envie
uma mensagem.
Saúde: Faça mais exercício físico.
Dinheiro:Desempenhe as tarefas
com dedicação.
Números da Sorte: 11, 16, 19, 25,
37, 41
Leão
Carta do Dia: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias
Inesperadas.
Amor: Poderá conhecer alguém
especial. Não feche as portas ao
amor!
Saúde: Sente que anda mais
inchado? Passe alguns dias a
comer mais saladas e sopas.
Dinheiro: Modere a impulsividade
em relação aos negócios.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 23,
42, 47
Virgem
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja sincero com ele.
Saúde: Para ter mais energia tome
um bom pequeno-almoço logo pela
manhã.
Dinheiro: Poderá receber um
prémio pela sua dedicação ao
trabalho.
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 37,
48

Balança
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar o seu par. Deixe
que o amor invada o seu coração.
Saúde: Cuidado, proteja a garganta.
Não tome bebidas frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Um familiar pode precisar de
apoio.
Saúde: Sentirá necessidade de
reforçar as energias. Tome
vitaminas.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. Aconselhe-se com
um amigo de confiança.
Números da Sorte: 2, 17, 26, 34,
45, 47
Sagitário
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Aproveite o tempo livre para
estar com os seus filhos.
Saúde: Dê passeios. O ar puro vai
fazer-lhe bem.
Dinheiro: É conveniente que reflita
antes de tomar uma decisão.
Números da Sorte: 11, 16, 31, 33,
42, 48
Capricórnio
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensivo e
aceite as falhas dos seus
familiares.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se melhor.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
pessimista. Não deixe que isso
afete o seu trabalho. Na vida tudo
passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42
Aquário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Dia marcado pela força do
amor e pela cumplicidade no seio
familiar.
Saúde: Domine a sua mente. Veja
sempre o lado bom da vida.
Dinheiro: Trate todos os que o
rodeiam com o respeito que
merecem.
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23,
31, 44
Peixes
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Poderá passar bons
momentos na companhia do seu
par.
Saúde: Saiba que alguns alimentos,
como o requeijão e os ovos,
contribuem para manter o bom
humor.
Dinheiro: Um colega poderá
precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 18, 20, 22,
39, 47
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Viana do Castelo

Comemorações do Dia de Portugal

Um homem de 51 anos morreu esmagado por uma viatura num acidente de trabalho na União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria,
em Viana do Castelo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu ontem melhores condições
de voto para os emigrantes e “ainda mais aposta no mar” como espaço geoestratégico,
definindo Portugal como um país universal e de emigração.
No seu discurso na cerimónia militar comemorativa do 10 de Junho, no Funchal, o chefe de
Estado de Sousa afirmou: “Esta terra de emigração, de partida, impõe-nos que levemos
mais longe o que nos liga às nossas comunidades dispersas pelo universo que tanto
prestigiam Portugal”. “É necessário prosseguir e melhorar o que já fizemos no ensino da
língua de Camões, na proteção social, nas condições efectivas para que os passos enormes
já dados no voto, desde os tempos em que se negava esse voto nas presidenciais, de modo
a não se tenha de percorrer milhares de quilómetros para o exercer, que prossigamos e
melhoremos o que já fizemos”, acrescentou. Segundo o Presidente da República, “é
necessário ultrapassar um estranho complexo” que por vezes se manifesta em Portugal,
apesar da dimensão da sua emigração, que leva a uma recusa em “converter essa realidade
em prioridade nacional”. “Nunca nos esqueçamos disto: somos uma pátria de emigrantes”,
realçou. No início do seu discurso, perante a população concentrada na Avenida do Mar
para assistir a esta cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à importância estratégica
dos oceanos. “Isto é Portugal: o Atlântico, os oceanos, o mar, um desafio nosso do futuro
mais ainda do que do passado e do presente, que faz crescer o nosso espaço físico, que faz
crescer o nosso espaço geoestratégico, que faz crescer o nosso universalismo, nação que
somos o que somos por sermos universais, e por isso denominador comum, como tem
demonstrado António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas”. sustentou.

Homem morre
debaixo de viatura

ONU

António Guterres
empossado para
segundo mandato
O secretário-geral da Organização
das Nações Unidas, António Guterres, vai prestar juramento e tomar
posse, para um segundo mandato,
em 18 de Junho.

Congresso

Cerca de 80 mil
socialistas escolhem
novo líder
Cerca de 80 mil socialistas votam
hoje e nos próximos dias 18 e 19
nas eleições directas do PS, disputadas uma vez mais entre o actual
líder, António Costa, e o dirigente
Daniel Adrião.

Partilha de dados

Fernando Medina
pede desculpas
aos activistas russos
O presidente da Câmara Municipal
de Lisboa pediu “desculpas públicas” pela partilha de dados de ativistas russos em Portugal com as
autoridades russas, assumindo
que foi “um erro lamentável”.

Marcelo defende melhores condições de voto
para emigrantes e “mais aposta no mar”

Braga

Hugo Pires ouviu comunidades

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal
de Braga assinalou ontem o Dia de Portugal com um encontro com
representantes de várias comunidades imigrantes radicadas nesta
cidade.
Hugo Pires, que se mostrou “invulgarmente satisfeito” por evocar o
Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas junto
de quem “escolheu a nossa cidade para fazer a sua vida”, fez questão
de sublinhar que o encontro mais não pretendia que proporcionar
“um momento de saudação a quantos vêm de fora para se instalar
em Braga”, ao mesmo tempo que “uma troca de impressões sobre o
que isso significa no seu quotidiano”.
Publicidade

Amanhã, a partir das 12 horas

Maria José Fernandes é a convidada
do programa ‘Europa para o Minho’
Maria José Fernandes é a convidada desta semana do
programa ‘Europa para o Minho’, da rádio Antena Minho.
A presidente do IPCA vai estar à conversa com Paulo
Monteiro, director do jornal Correio do Minho, e com José
Manuel Fernandes, eurodeputado minhoto, na análise
semanal da região, do país e também do resto do Mundo.
O programa começa realiza-se das 12 às 13 horas em
106.00 FM e pode igualmente acompanhar na página do
facebook da Antena Minho.

Torneio Nacional de Juniores

SC Braga esmaga Académica

O Sporting Clube de Braga goleou, fora de portas, a Académica de Coimbra, por 5-2, e
lidera a prova, com quatro pontos, mais um que o segundo classificado FC Porto. Na série C,
nesta quarta jornada, o Vizela recebeu e venceu o Tondela, por 3-2. O Famalicão folgou e o
comandante Rio Ave perdeu em casa com o Paços de Ferreira.

Publicidade

PRODUTOS DA SEMANA
10 A 16 DE JUNHO

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

COELHO FRESCO:

4.28€/KG

ROBALO DE VIVEIRO 200A 600GR:

5.39€/KG

MELÃO VERDE CAT:II:

0.95€/KG

PÊSSEGO VERMELHO CAT:II:

1.99€/KG

QUEIJO FAMENGO BARRA VALFORMOSO: 4.99€/KG

