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Covid-19

Braga

Duzentas empresas testam
COVID-19
sete mil colaboradores
855,951
até quarta-feira

MORTES

17,044 (+1)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

814,318 (+295)

PORTUGAL

ARRANCOU, no Gabinete Municipal de Saúde, a testagem massiva de
rastreio à Covid-19. Ontem foram testados mil colaboradores, sendo que
até quarta-feira devem ser testados gratuitamente sete mil trabalhadores.

CASOS ACTIVOS
24,589 (+223)

+ 519 NOVOS CASOS

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

PANDEMIA

| Marlene Cerqueira |

Mil colaboradores de empresas
bracarenses foram ontem testados à Covid-19, no Gabinete
Municipal de Saúde. Até quartafeira, serão sete mil os trabalhadores submetidos ao rastreio
preventivo, numa medida que
visa travar o agravamento da situação epidemiológica no concelho de Braga.
A testagem massiva dos colaboradores das pequenas e médias empresas do concelho, que
não tenham serviços de saúde
ocupacional, está a ser desenvolvida no âmbito do Programa Nacional de Testagem e numa altura em que Braga não avançou no
processo de desconfinamento,
depois da segunda avaliação
consecutiva ter revelado uma taxa de incidência superior a 120
casos por cem mil habitantes nos
últimos 14 dias.
O processo de inscrição das
empresas abriu há cerca de duas
semanas e foi articulado com a
InvestBraga. Até ao meio da tarde de ontem (as inscrições terminaram à meia-noite) estavam
inscritas 200 empresas, dado
evidenciado por Carlos Silva,
administrador executivo da InvestBraga, por demonstrar “a
boa adesão” das empresas a este
programa de testagem “que não
tem custos para as empresas”.
O Município de Braga, através
do seu Gabinete Municipal de
Saúde cede as instalações para
os testes de rastreio que estão a
ser realizados pela ARS-Norte,
através do Agrupamento de Centros de Saúde Cávado I.
Carlos Silva realça que esta
iniciativa vem dar resposta às
empresas do concelho que não
têm serviço de saúde ocupacional, realçando que muitas em-
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Testes são realizados pela ARS-Norte no âmbito do plano nacional de testagem

presas do concelho, sobretudo as
de maior dimensão, já implementaram a testagem preventiva
como forma de detectar e prevenir focos de contágio pelo novo
coronavírus. A própria InvestBraga testa os seus colaboradores de três em três semanas com
esse objectivo.
Além de realçar a adesão das
empresas a esta iniciativa, Carlos Silva nota ainda que a testagem tem sido apontada como
uma das formas mais eficazes de
combater o aumento de casos de
Covid-19 no concelho.
O responsável lembra que o
travão no desconfinamento tem
impacto económico nas empresas.
Tal como tem impacto o surgimento de algum caso positivo
que poderá obrigar ao isolamen-

to de um número significativo
de trabalhadores devido a contactos de risco.
No início do ano o Governo
apresentou o plano de promoção
da operacionalização da estratégia de testagem em Portugal que
assenta em três eixos de intervenção: testagem dirigida e programada em contextos como
eventos de massa e testagem generalizada que inclui os autotestes, de forma a contribuir para
o controlo da epidemia da Covid-19.
Este plano visa a “identificação
precoce de casos assintomáticos
de forma activa, como resultado
de uma testagem intensificada e
dirigida, complementada com a
criação de todas as oportunidades de testagem, com o envolvimento interinstitucional”.

AÇORES

175,829,827

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

3,795,331

159,400,430

+ 224,074 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,277,565
29,357,001
17,215,159
5,733,838
5,319,359

MORTES

ACTIVOS

614,110 5,384,590
367,081 1,090,939
482,135 1,062,270
110,344 139,805
48,593
77,821

CRÍTICOS

4,987
8,944
8,318
2,163
1,009

Mundo
Itália soma mais 1.901 casos
A Itália registou 1.901 novos casos de covid-19 e 69 mortes nas últimas
24 horas, anunciou o Ministério da Saúde italiano, que salientou também
que a campanha de vacinação já permitiu imunizar 25,28% da população.
Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, Itália acumulou até
ontem 4.241.760 infecções e 126.924 mortes.
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Temos muito mais vagas à tua espera.
Sabe mais em recrutamento.dstsgps.com
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Cávado tem “especiais condições
para ter estratégia de sucesso”

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO‘Cávado 2030’ foi ontem apresentada numa sessão realizada no
Altice Forum. Comissária Europeia para a Coesão e Reformas defendeu o reforço do potencial existente.
CIM CÁVADO

| Patrícia Sousa |

Nem todas as regiões terão condições para se afirmarem globalmente, mas todas as regiões
“têm obrigação de identificar as
valências capazes de gerar pólos
dinâmicos, ancoradas em vantagens competitivas”, defendeu
ontem a comissária Europeia para a Coesão e Reformas. Elisa
Ferreira, que falava no final da
sessão de apresentação da Estratégia de Desenvolvimento ‘Cávado 2030’, acredita que a região do Cávado “tem especiais
condições para ter estratégia de
sucesso”.
As linhas instrutoras desta estratégia, elaborada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Cávado, foi apresentada ontem
numa sessão que decorreu no
Altice Forum Braga e a comissária Europeia referiu que “as universidades, politécnicos, centros
de investigação e de desenvolvimento tecnológico encontram
nesta zona um tecido empresarial dinâmico com longa tradição empresarial e de internacionalização que tem que ser estimulada”.
No actual período de financiamento foram apoiados na região
do Cávado quase 4.600 projectos com contribuição europeia
de 670 milhões de euros, sendo
que a competitividade, internacionalização e investigação, inovação e desenvolvimento tecnoPublicidade

DR

Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, desafiou região a potenciar os sectores que já são essenciais

lógico receberam mais de metade deste montante. Elisa Ferreira
foi peremptória: “o Cávado tem
como desafio reforçar este potencial, já que todos estes sectores são essenciais e requerem
uma abordagem estratégica
adaptada aos recursos existentes”.
Para a comissária Europeia é
essencial pensar estratégias regionais que enquadrem e orientem estratégica e responsavelmente esses apoios excepcionais. “Ao fim deste período de
10 anos temos que ter reforçado
inequivocamente a convergência

entre Estados e também dentro
dos Estados-membros e isso requer que seja prestada maior
atenção e maior estímulo aos
países e regiões que menos capacidade têm de se ajudarem a si
próprios para que as suas empresas possam competir com sucesso no mercado interno. Além
disso, é preciso garantir que esta
aceleração do desenvolvimento
seja estrutural, por oposição do
alastramento em ‘mancha de
óleo’ de modelos repetitivos assentes em baixa produtividade e
em baixos salários”, desafiou
ainda Elisa Ferreira.

lll
“Urge reforçar
a produtividade através
da inovação, acrescentando
valor. Os estímulos
ao dinamismo empresarial
têm que ser convertidos
em empregos cada vez
mais qualificados
e adequadamente pagos,
capazes de gerar riqueza
com carácter permanente.”

Elisa Ferreira
Comissária Europeia

+ eixos
A Estratégia
de Desenvolvimento
‘Cávado 2030’ reúne
as linhas de actuação
para os próximos anos,
enquadrada no contexto
da preparação
do próximo período
de programação
dos Fundos Europeus
Estruturais
de Investimento.
A estratégia
está dividida em cinco
eixos principais:
1-Inovação,
internacionalização
e competitividade;
2- Transição energética
e climática;
3-Cultura, turismo,
sistema urbano e coesão
territorial;
4- Políticas de educação,
formação e coesão
social;
5- Capacitação da
governação multi-nível
e comunicação.
“A contratação que teve
o Cávado neste último
quadro foi frustrante.
Agora, vamos ter
um agente regional
interessado na
programação flexível”,
destacou António
Figueiredo da direcção
de Estratégia e Inovação
da Quaternaire Portugal.
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§CCDR-Norte

À espera de mais
verbas e projectos

António Cunha

“Não temos sido capazes de valorizar
o que aqui é produzido”
As potencialidades da região
do Cávado também foram
enaltecidas pelo presidente da
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N). “Se tivesse
que definir a região numa só
palavra escolheria ‘equilíbrio’”,
começou por afirmar António
Cunha, destacando que o Cávado foi “a região que nos últimos anos cresceu significativamente mais, registando um
ROSA SANTOS
crescimento médio de 3,7%,
quando a média da região Nor- António Cunha também marcou presença na sessão
te é de 2,7%.”
Para António Cunha, o desafio da região é, agora, o da geração de valor. “O rendimento e os níveis
salariais não são consentâneos com o que aqui é produzido. Não temos sido capazes de valorizar o
que aqui é produzido. Este é um desafio que tem de ser vencido”, apelou António Cunha, referindo
que se trata de “um problema estrutural da região” e, por isso, “é fundamental mudar a forma como
valorizamos o que produzimos e o que fazemos”.
O presidente da CCDR-N acredita que a região do Cávado terá “uma grande interacção com a Grande Área Metropolitana do Porto e com o Alto Minho”, sublinhando a indústria automóvel de futuro
por aqui instalada e que “dará um potencial de crescimento muito grande”.

RICARDO RIO, presidente da CIM do Cávado, adianta
que documento é “processo aberto”, que “aponta o caminho”.

DR

Ricardo Rio, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado

CIM CÁVADO

| Patrícia Sousa |

A Estratégia de Desenvolvimento ‘Cávado 2030’ é um “processo aberto” que
“aponta o caminho” para a inovação, para a coesão territorial e social, assente na
sustentabilidade de todo o território. O
reforço das verbas é “uma ambição” até
porque para o presidente da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Cávado “é necessário olhar para um território que ainda tem muitas carências e que têm que
ser suprimidas”.
Mas Ricardo Rio deixa o recado: “este
território tem mérito, porque apesar de
todos os handicaps tem sido de facto um
dos grandes motores de desenvolvimento do país, sendo o território que mais
tem crescido ao longo dos últimos anos e
esse crescimento tem que ser alavancado
com base em mais investimento e mais
projectos”.
Ricardo Rio, que falava ontem na sessão de apresentação da Estratégia de Desenvolvimento Cávado 2030, espera que
as verbas sejam “claramente reforçadas”
no próximo quadro comunitário, bem
como no próprio Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR). “Estamos a falar de
muitos milhões de euros, mas ainda não
temos grande clareza para onde vão ser
distribuídas as verbas, mas esperamos
que haja encaminhamento de um envelope financeiro considerável para este território”, apelou.
Seguindo o que são as “tendências internacionais” da sustentabilidade, da di-

gitalização e da valorização do papel da
inovação, o também presidente da Câmara Municipal de Braga, assumiu que o
documento ajusta-se ainda à realidade
própria deste território. “Temos um território muito rico e com muitos recursos,
mas um território também ele muito heterogéneo, não só geográfica e até climaticamente, mas obviamente a nível de
desenvolvimento”, referiu o autarca,
lembran- do que “ainda há zonas da comunidade intermunicipal que carecem
de investimento substancial em infra-estruturas básicas”.
Por isso, tem que “ser acautelada essa
diversidade” em tudo o que venham a ser
instrumentos de financiamento para o
futuro próximo. “Este é um tempo de incerteza, mas também de esperança”,
confidenciou. Ricardo Rio destacou ainda o processo de construção desta estratégia, que julga ter “um mérito inquestionável de mobilização de todos os
actores de desenvolvimento, tendo sido
nesse aspecto algo verdadeiramente diferenciador”. Neste processo foi dada
voz ao tecido social, aos agentes culturais e instituições de produção de conhecimento e ao próprio tecido empresarial.
“Foi muito enriquecedor e acabou por
trazer contributos potenciadores”, assegu- rou.
Destacando ainda a aposta na cultura,
Ricardo Rio admitiu que a candidatura
de Braga a Capital Europeia da Cultura
em 2027 “poderá ser uma poderosa alavanca para o desenvolvimento integral
de toda esta região”.
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‘Histórias na Praça’ promove
leitura no Mercado Municipal

BLCS e Município de Braga promovem projecto inovador de promoção da leitura. O renovado Mercado
Municipal é o palco de leituras encenadas, apresentação de livros e oferta de publicações.
MERCADO MUNICIPAL
| Marlene Cerqueira |

Leituras encenadas, apresentações de livros, conversas temáticas e oferta de livros e revistas.
São estas as quatro dimensões
do ‘Histórias na Praça’, um projecto inovador de promoção da
leitura, que resulta da parceria
entre a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS) e o Município de Braga.
O projecto, apresentado ontem
à comunicação social, materializa aquilo que a autarquia tem
como objectivo para a renovada
‘Praça’.
“Quando decidimos reabilitar a
Praça não foi apenas para termos
um mercado de produtos frescos
e alimentares, mas também para
criara condições para muitas outras iniciativas que aqui podem
ter lugar”, recordou a vereadora
Olga Pereira, realçando que este
projecto ‘Histórias na Praça’ é
exemplo disso.
Já a directora da BLCS recordou que uma das missões da biblioteca “é fazer chegar a leitura
a todos, de forma transversal”,
pelo que a ‘Praça’ é também um
espaço onde a leitura pode ter
lugar.
Numa das bancas do mercado,
a BLCS oferece livros e revistas,
a maioria deles ligados à alimentação , saúde e bem-estar. Tratase de uma iniciativa com o apoio
da Ultriplo, empresa que recolhe
produtos usados para recicla-

ROSA SANTOS

Projecto foi apresentado ontem, no Mercado Municipal, por Aida Alves e Olga Pereira

gem.
A Ultriplo oferece assim à
BLCS as publicações, a biblioteca procede à sua higienização e
as mesmas ficam disponíveis para quem as quiser levar, sejam
operadores, visitantes ou clientes do mercado.
“As pessoas podem levar para
casa, ler e devolver”, realçou Aida Alves, notando ainda que os
próprios operadores podem
aproveitar para ler nos momentos mais parados do dia. “O importante é que as pessoas leiam

ROSA SANTOS

BLCS disponibiliza revistas e outras publicações numa banca do mercado

porque o que nós queremos é
promover a leitura”, sublinhou a
directora da BLCS, avançando
que o objectivo é, quando a situação pandémica melhorar, implementar no local o bookcrossing, uma prática que consiste
em deixar um livro num local
público para que outros o encontrem, o leiam e o voltem a partilhar, de forma informal, com o
objectivo genérico de transformar o mundo numa biblioteca.
A BLCS vai também trazer a
leitura à Praça noutras formas.
Já a partir de hoje, vão ser feitas
animações de histórias, aos sábados, pelas 10.30 horas, de 15
em 15 dias.
Numa outra vertente, a BLCS
vai promover visitas guiadas,
uma vez por mês, à terça-feira,
para escolas. O objectivo aqui é
não só promover a leitura junto
dos mais novos, mas também divulgar o Mercado Municipal
junto dos alunos, por ser um dos
espaços mais emblemáticos da
cidade.
Também vai ser na Praça que a
BLCS vai promover a apresentação de livros cuja temática esteja
relacionada com a alimentação,
saúde e bem-estar.
Estão já agendadas duas sessões, a primeira das quais a 21
de Junho, que tem como protagonista Alexandra Vasconcelos,
autora do livro ‘O poder do jejum intermitente’. Será às 17 horas e no âmbito da iniciativa ‘Livros com RUM’ que tem como
anfitrião António Ferreira.
Para 21 de Julho, também às 17
horas, está marcada uma conversa com Isabel do Carmo, autora
da obra ‘Alimentação - Mitos e
factos’.
“Esperamos que com todas estas iniciativas consigamos aproximar mais as pessoas da leitura.
O nosso objcetivo é fazer com
que os bracarenses leiam um bocadinho mais”, rematou Aida
Alves.

Publicidade

§agenda
Festas de 18 a 24 de Junho

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

Associação de Festas
divulga hoje programa
do São João “entre portas”

É divulgado hoje, pelas 11 horas, junto à Capela de São
João da Ponte, no Parque da Ponte, o programa das Festas de São João 2021. A sessão conta com a participação
de entidades parceiras e associações envolvidas na organização, além dos anfitriões, os responsáveis da Associa-

ção de Festas de São João de Braga, e do presidente da
Câmara, Ricardo Rio.
Depois de um ano “dentro de portas”, o São João de Braga
promete, em 2021, ser uma festa “entre portas” com um
programa marcadamente digital, mas que contempla a
concretização de algumas iniciativas presenciais, em espaços de referência da cidade.
Assim, este ano o São João de Braga acontecerá de 18 a
24 de Junho. As iniciativas físicas ficar-se-ão por dois
concertos em recinto fechado e pela celebração religiosa,
em todos os casos respeitando as normas da DGS.
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Câmara transfere
585 mil euros
para freguesias
EXECUTIVO Municipal vota segunda-feira
a transferência de um bolo financeiro
de 585.510 euros para diversas freguesias.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A Câmara Municipal de Braga
prepara-se para transferir mais
585.510 euros para diversas freguesias, no âmbito de contratos
interadministrativos de transferência de competências e de
apoios financeiros. As verbas a
transferir são votadas segundafeira em reunião do executivo
municipal.
A União de Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão
e São Vicente) é a que recebe a
maior fatia: 341.911 euros, sendo 339.205 euros para a obra de
reparação do pavimento da confluência da EN 319 com o cruzamento da EM 628 e a Rua da Escola, em Escudeiros; e 2.706
euros para o projecto da requalificação da Rua dos Pardieiros,
em Penso Santo Estêvão.
Estas verbas vão ser transferidas no âmbito de transferência
de competências.
No mesmo âmbito, para a
União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro vão ser
transferidos 24.183 euros, sendo
17.568 euros para a requalificação parcial da Rua do Noval, em
Aveleda; 1.569 euros para a elaboração do projecto para a repavimentação da Rua da Fonte, em
Vimieiro; e 5.046 para o projecto da requalificação da Rua Nova, em Celeirós.
Já a Junta de Tebosa é contemplada com 11.661 euros para um
aditamento à obra de repavimentação da Travessa da Igreja.
No total, os contratos interad-

ministrativos de delegação de
competências representam a
transferência de 377. 755 euros.
Já os apoios financeiros a aprovar ascendem aos 207.755 euros.
A verba mais significativa vai
para a União de Freguesias de
Real, Dume e Semelhe, concretamente para a execução da obra
envolvente e construção da Casa
Mortuária de Real. São 134.287
euros.
Para a União de Freguesias de
Cabreiros e Passos S. Julião vão
22.070 euros para a aquisição de
terrenos para o cemitério de Passos (São Julião) e 4111 euros para a reqaulificação do sistema de
distribuição de água da nascente
e fontanários, também em Passos (São Julião).
A União de Freguesias de Merelim São Pedro e Frossos vai
receber 117.084 euros para
obras de conservação no cemitério de Frossos.
Para Pedralva vão 9.422 euros
para a obra da garagem da Unidade Local de Protecção Civil.
Ruílhe recebe 10.000 euros para a elaboração do projecto da
casa Mortuária e arranjos exteriores.
A União de Freguesias de Nogueiró e Tenões vai ser contemplada com 4781 euros para a
obra de alargamento da Horta
Urbana das Lameiras.
Finalmente, a Câmara vai atribuir 2000 euros para aquisição
de hipoclorito para as piscinas
municipais que, neste Verão, vão
abrir as portas à população: Lamas, Sobreposta e Arentim.

lll
Dos 585.510 euros a transferir pelo Município de Braga para
as Juntas e Uniões de Freguesia, 377.755 euros referem-se a
contratos interadministrativos de delegação de competências,
e 207.755 euros a apoios financeiros.
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União de Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) é a que recebe a fatia mais significativa do bolo financeiro
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Minho
§breves
Amares
Parque
de estacionamento
reabre em Ferreiros
A partir de hoje, o Parque de
Estacionamento da Praça do Comércio, em Ferreiros, no concelho
de Amares, reabre ao público, entre
as 7.30 e as 20 horas.
Todos os interessados no regime de
avenças mensais, diurnas
e nocturnas, poderão dirigir-se aos
serviços municipais para efectuar o
requerimento.
O respectivo parque vai estar aberto
todos os dias, incluindo fins-de-semana.

Terras de Bouro
Jacinta Maria Correia
apresenta livro
O Município de Terras de Bouro
apresenta, hoje, o livro
‘Nos olhos, o mar – MicroContos no
Feminino’, uma obra da autoria da
escritora terrabourense
Jacinta Maria Correia.
A sessão decorre na Praça do Município a partir das 15 horas.

Esposende
‘Festas Juninas”
contibuem para
a retoma económica

O Município de Esposende convida
a celebrar os Santos Populares nos
restaurantes do concelho.
À semelhança do ano passado,
o município promove as ‘Festas Juninas’, com o duplo objectivo de
preservar as tradições e contribuir
para a retoma da economia associada à restauração local e à comunidade piscatória.
Este ano, aderem à iniciativa 33
unidades de restauração, onde será
possível saborear a tradicional sardinha, com a frescura e sabor de
sempre, acompanhada da batata
produzida em Esposende e da saborosa broa de milho, regada com os
excelentes vinhos verdes e cervejas
artesanais do concelho, não podendo faltar na ementa o caldo verde.
Para rematar, são várias as sugestões de sobremesas e doçaria, que
casam com os licores artesanais que
Esposende também produz.
Pretende-se, assim, manter as tradições populares, proporcionando o
convívio responsável de famílias e
amigos, desfrutando em segurança
na restauração local.

Biotriturador “é uma mais-valia”
para a prevenção de incêndios
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL (CIM) do Ave disponibilizou um Biotriturador ao Município da Póvoa
de Lanhoso. Reduzir o número de ignições no futuro é um dos desejos do autarca Avelino Silva.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

O concelho da Póvoa de Lanhoso já tem disponível o Biotriturador, que foi cedido ontem pela
Comunidade Intermunicipal
(CIM) do Ave. “Este equipamento é uma mais-valia para o
trabalho de prevenção de incêndios que é efectuado no nosso
território. Temos a expectativa
de que, num futuro próximo, a
sua utilização possa contribuir
para a redução do número de ignições”, destacou o presidente
da Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso, Avelino Silva, no
momento simbólico de entrega
que decorreu nos Paços do Concelho e contou também com a
secretária Executiva da CIM do
Ave, Marta Coutada.
Na sequência de um Aviso de
Concurso lançado pelo PO Norte 2020, a CIM do Ave apresentou uma candidatura no âmbito
da proteção contra riscos de incêndios. “Esta candidatura, para
além de prever a aquisição de
equipamentos, visou igualmente
a implementação de acções de
sensibilização direccionadas a
toda a população, com o objecti-
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Para o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, este equipamento é “uma mais-valia”

vo de valorizar a floresta e diminuir os comportamentos de risco”, pode ler-se na nota enviada
pelo município.
A região Norte, face à elevada
ocupação florestal, é anualmente
“fustigada por um elevado número de incêndios, que colocam
muitas vezes em causa a segurança das populações”. Por isso,

“os municípios da NUT III Ave
viram aqui uma oportunidade
para dotar o território com biotrituradores, possibilitando, assim, a eliminação dos sobrantes
provenientes das acções desenvolvidas pelos Sapadores Florestais, sem recurso ao uso do
fogo”, acrescenta a mesma nota,
referindo que este equipamento

estará também ao dispor dos serviços municipais.
O processo de cedência dos
Biotrituradores iniciou já no
passado dia 26 de Maio e abrange, para além do Município da
Póvoa de Lanhoso, os municípios de Vieira do Minho, Vizela,
Cabeceiras de Basto, Guimarães, Mondim de Basto e Fafe.

A partir de segunda-feira, a circulação está suspensa

Rua Luís Vaz de Camões requalificada por 485 mil euros
VILA VERDE
| Redacção |

A partir da próxima segunda-feira há necessidade de proceder a
uma suspensão temporária da
circulação automóvel, faseada,
na Rua Luís Vaz de Camões, no
centro de Vila Verde, por um período estimado de 120 dias. “Esta operação tem como objectivo
reforçar a centralidade de Vila
Verde e o seu papel polarizador
e dinamizador no concelho”,
justifica o município em comunicado.

Esta obra é financiada pelo
Norte-04-2316-FEDER-000366,
insere-se na Componente -16 Reabilitação Urbana, com um
investimento total- 485 390,06
euros e um investimento elegível - 360 mil euros, financiamento comunitário obtido 306
mil euros (85%).
As obras irão ser executadas
em duas fases. A primeira fase,
já a partir da próxima segundafeira, as obras irão iniciar pela
zona poente, entre o cruzamento
com a Avenida António Sérgio e
o entroncamento com a Rua Pro-

fessor José Bacelar e Oliveira.
Numa segunda fase, a iniciar em
data a comunicar oportunamente, será executada a restante obra
de requalificação, que engloba
intervenções no pavimento, nos
passeios e na reorganização dos
espaços de estacionamento.
Nesse período, será apenas
permitido o acesso automóvel
aos moradores residentes na zona onde irão decorrer as obras.
Para os utentes em geral, estão
indicados percursos alternativos.
Com a obra pretende-se ainda
rentabilizar o investimento pú-

blico que, ao longo dos últimos
anos, incidiu sobre o centro urbano, qualificando a sua vocação urbana. Com a obra esperase ainda “promover a melhoria
do conforto, segurança e qualidade de vida, apostar em padrões de mobilidade mais seguros e inclusivos no desenho do
espaço público e requalificar o
desenho urbano de um arruamento de cariz maioritariamente
residencial e eixo de ligação e
articulação quotidiana a diversos
serviços, aportando-lhe maior
urbanidade e conforto”.
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Famalicão

Espectáculo ‘Local’ tem novas datas

LESÃO DO INTÉRPRETE principal obriga à recalendarização do espectáculo ‘Local’, promovido pelo Instituto Nacional das Artes
do Circo (INAC), nos concelhos de Famalicão e de Guimarães.
FAMALICÃO
| Redacção |

As datas previamente anunciadas para os municípios de Famalicão e Guimarães do espectáculo ‘Local’, promovido pelo Instituto Nacional das Artes do Circo – INAC, foram recalendarizadas devido à lesão do intérprete
principal. Os espectáculos, no
âmbito do projecto ‘Quadrilátero Cultural’, para os concelhos
de Braga e Barcelos mantém a
calendarização prevista .
A estreia da nova criação do
INAC passa assim a decorrer em
Barcelos, na Frente Ribeirinha, a
27 de Junho, seguindo para o
Parque da Ponte, em Braga, no
dia 3 de Julho. A apresentação
do espectáculo no Campo de
São Mamede, em Guimarães, foi
reagendada para o dia 10 de Ju-

lho, encerrando em Vila Nova de
Famalicão, no anfiteatro do Parque da Devesa, no dia 15 de Julho.
Todos os espectáculos são
apresentados às 19 horas, têm
entrada livre, mas limitada à lotação do respectivo recinto. Em
Famalicão, obriga ao levantamento do ingresso no local a
partir de uma hora antes, isto é, a
partir das 18 horas do dia 15.
O projecto Quadrilátero Cultural integra quatro conceitos artísticos em circulação pelos quatro municípios de Barcelos,
Braga, Famalicão e Guimarães.
Famalicão irá apresentar o circo
contemporâneo e recebe o Ciclo
de Piano Contemporâneo de
Braga, a dança contemporânea
de Guimarães e ‘Instrumentistas
de Excepção’ de Barcelos.
‘Local’ é uma reflexão sobre

isso mesmo, mas também sobre
a ancestralidade dos territórios
onde serão apresentados, encontrando os pontos de encontro entre as várias cidades, o que as
une e foi separando ao longo do
tempo, através da expressão de

uma prática artística que une
também disciplinas artísticas e
estéticas.
Esta criação, que conta com direcção artística e encenação de
Bruno Machado e Juliana Moura
e interpretação de artistas nacionais e internacionais (Diogo
Santos, Mau Jara, Pietro Barilli,
Gaspar Ribeiro, Victor Abreu,
Martina Mugheddu), cenografia
de André Filipe Santos, composição musical de Luca Argel, é
também ela um cruzamento de
referências, nacionalidades e experiências, cuja fusão resultará
na experimentação de um objecto artístico incomum, em espaços de apresentação incomuns e
do dia-a-dia dos habitantes e visitantes.
O espectáculo ‘Local’ é acompanhado do laboratório ‘Bastidores’, dirigido por Bruno Ma-

lll
O espectáculo ‘Local’
pretende continuar
a renovar o conceito
de apresentação de circo
contemporâneo em espaços
não convencionais, criando
relação cenográfica
e de proximidade com
o público e com as cidades,
relacionando-se também,
com o seu património.

chado e Juliana Moura, tendo
como base a desconstrução do
processo criativo do espectáculo
e o desenvolvimento de públicos
para as artes performativas e circo contemporâneo.
O workshop proposto, baseiase na reflexão sobre a metodologia utilizada no processo de criação, através do vídeo-documentário e a videoarte, usando igualmente alguns dos exercícios
efectuados durante o período de
criação do espectáculo, aproximando a comunidade do processo criativo do espectáculo e sensibilização artística para o circo
contemporâneo.
O ‘Quadrilátero Cultural’ é um
projecto financiado pelo programa operacional NORTE 2020,
através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER).
Publicidade

H
HÉLDER
ÉLDER COUTINHO
COUTINHO
CONSULTOR
CONSULTOR IM
IMOBILIÁRIO
OBILIÁRIO

9
966
66 4
484
84 0
073
73
helde
heldercoutinho@zome.pt
rcoutinho@zome.pt
Zomeit,
Zomeit, Lda. - AMI 17432
17432
4

NOVIDADE!
N
OVIDADE!

ZMPT545439

Apartamento T4 nos "Edifícios Olympus", em Maximinos, Braga
Localizado na Rua da Cruz de Pedra, em pleno centro da cidade, com elevador, garagem fechada para 2 a 3
viaturas e bastantes arrumos. Possui ainda uma excelente exposição solar, varandas em toda a envolvência do
apartamento e excelentes áreas (193 m2 área útil).
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Escola Pintor José de Brito
reabilitada por 2,4 milhões
POR UNANIMIDADE, a Câmara de Viana do Castelo aprovou a abertura
do concurso público para a reabilitação da Escola EB 2,3 e Secundária Pintor
José de Brito, em Santa Marta de Portuzelo.

DR

Escola vai ser requalificada com comparticipação de fundo do actual quadro comunitário

VIANA DO CASTELO

| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Viana do Castelo
aprovou, por unanimidade, a
abertura do concurso público
num para a requalificação da Escola EB 2,3 e Secundária Pintor
José de Brito, na freguesia de
Santa Marta de Portuzelo. O preço base é de 2.471.000 euros.
Durante a reunião camarária,
José Maria Costa indicou que o
projecto já obteve parecer favorável da DGEstE - Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. O presidente da autarquia

explicou ainda que o concurso
público tem de ser iniciado este
mês para poder ser financiado
através de fundos do actual quadro comunitário de apoio, cujo
prazo para entrega de candidaturas termina no final de Julho.
O projecto prevê a substituição
de coberturas com a introdução
de isolamento térmico, novas
caixilharias, substituição de pavimentos, criação de um amplo
espaço de alpendre coberto para
fazer a ligação entre blocos e a
cantina.
A intervenção prevê ainda a
demolição de dois blocos que

funcionam como anexos e oficinas e a melhoria de sistema de
iluminação em algumas salas,
pintura e impermeabilização do
pavilhão desportivo, bem como
o arranjo e a recuperação de pavimentos exteriores.
Em comunicado, a autarquia
vianense refere que já em Janeiro de 2020 o presidente da Câmara e o vereador do Desporto
estiveram na Escola Pintor José
de Brito para visitarem as obras
terminadas de reabilitação do
pavilhão desportivo do equipamento escolar, numa empreitada
de 76.430 euros.

Câmara atribui benefícios fiscais

Empresas que vão criar 46 empregos isentas
VIANA DO CASTELO

| Marlene Cerqueira |

A Câmara de Viana do Castelo
aprovou a atribuição de benefícios fiscais a duas empresas, de
produção de louça e confecção
de vestuário, que vão investir
mais de 1,35 milhões de euros
no conelho e criar 46 novos postos de trabalho.
A isenção aplica-se no âmbito
do Regime de Incentivos.
Em causa está um investimento

da empresa Atlantitopázio, Lda.,
que detém a Vianagrés e que tem
como objecto social o fabrico de
louça utilitária e decorativa. No
âmbito do seu processo de crescimento e consolidação pretende
proceder à ampliação da unidade
fabril, bem como à remodelação
e criação de infra-estruturas. Para isso, pretende adquirir um
sexto de um prédio rústico na
UF de Barroselas e Carvoeiro,
com uma área total de 2.827 metros quadrados. Este novo inves-

timento, que rondará um milhão
de euros, prevê a criação de cerca de 20 postos de trabalho.
A outra empresa é a a ArcaConfex – Confecções Unipessoal Lda, que confecciona vestuário exterior e que vai investir
350 mil euros numa nova unidade, criando 26 postos de trabalho. Para tal, pretende adquirir
um lote de terreno, na Zona Industrial de Vila Fria, com uma
área total de 3.000 metros quadrados.

§breves
Viana do Castelo
BE questiona
“obras de fachada”
em bairro social

O Bloco de Esquerda (BE) vai chamar a secretária de Estado da
Habitação e a presidente do IRHU
ao parlamento para questionar
sobre as “obras de fachada” realizadas no bairro social de Darque,
em Viana do Castelo.
“Vamos voltar a levar esta questão à Assembleia da República.
Teremos que solicitar a presença,
no parlamento, da secretária de
Estado da habitação e da presidente do conselho directivo do
IHRU para compreendermos de
que forma está a ser feita a requalificação do parque edificado
propriedade do instituto”, afirmou à agência Lusa Maria Manuel Rola
A deputada do BE que ontem visitou as habitações daquele bairro social, na margem esquerda
do rio Lima, disse “ter constatado
os problemas que os moradores
têm relatado”.
“Existe uma intervenção na fachada, nas janelas, numa tentativa de pendor de eficiência
energética, mas o que é verdade
é que no interior das habitações,
principalmente na parte dos
quartos, o problema da entrada
de água não foi resolvido e continuam as infiltrações e humidade
que não são passíveis de habitabilidade. Tanto mais que se diz
que o bairro começa a estar reabilitado. Não é verdade”, referiu.

Ponte de Lima
Investimento
de 370 mil euros
beneficia rede viária

A Câmara de Ponte de Lima aprovou a empreitada de beneficiação da EM 523-3, desde Labrujó
a Vilar do Monte e do CM 1242-1
até Calheiros, no montante de
370.693 euros.
O projecto visa proceder à realização de reposição de pavimentos em camada de desgaste de
betão betuminoso, dotando-a de
melhores condições de circulação
e assim permitir um forte incremento em termos de segurança
e de igual modo promover a melhoria das condições de vida dos
habitantes do concelho de Ponte
de Lima, abrangendo nesta obra
as freguesias de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte e Calheiros.
Esta empreitada tem um prazo
de execução de 28 dias.
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Época balnear arranca hoje

Caminha

Época balnear
arranca com pleno
de bandeiras azuis
Em Caminha, a preparação
das praias para o início da
época balnear tem vindo a decorrer nas últimas semanas.
Hoje abre a época oficial nas
quatro praias marítimas e Moledo acolhe a cerimónia oficial
de hastear da primeira Bandeira Azul da Região Norte.
Em comunicado, a autarquia
refere que o vice-presidente da
Câmara, Guilherme Lagido,
tem visitado as várias praias
para constatar os trabalhos
realizados, num ano em que o
concelho volta a ter o pleno de
Bandeiras Azuis (cinco), conquista quatro bandeiras Qualidade de Ouro, uma Zero Poluição, mas também oferece
uma nova praia para banhos,
fluvial, na freguesia de Seixas.
Às acções de limpeza mais
profundas, junta-se, em cada
ano, a instalação de infra-estruturas, mas também em
2021, como já aconteceu há
um ano atrás, procedeu-se ao
reforço de medidas a vários
níveis, nomeadamente na área
sanitária, que permitam uma
época tranquila e segura em
seis praias de excelência.
O concelho mantém, nesta
época balnear, as cinco Bandeiras Azuis. Todas as praias
marítimas hasteiam a Bandeira Azul da Europa em 2021:
Foz do Minho, Moledo, Vila
Praia de Âncora e Forte do
Cão, assim como a praia fluvial das Azenhas, em Vilar de
Mouros. Conquista ainda
quatro Bandeiras Qualidade
Ouro, nas praias marítimas,
atribuídas pela Quercus.
A Forte do Cão é uma das 53
praias portuguesas de Zero
Poluição, atribuído pela associação ambientalista ZERO.
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SC Braga

Desporto

APOSTA REFORÇADA NA FORMAÇÃO

SC BRAGA reforça aposta sustentada nos jovens talentos da Cidade Desportiva na nova época. Carlos Carvalhal vai contar
com oito miúdos no plantel principal: Hornicek, Bernardo, Bruno Rodrigues, Buta, Baptiste, Rodrigo Gomes, Hernâni e Vitinha.
ÉPOCA 2021/22

| Joana Russo Belo |

É uma aposta clara da SAD do
SC Braga liderada por António
Salvador, que vai ser reforçada
na nova temporada desportiva
2021/22. Tal como já aconteceu
na época transacta, os jovens talentos da formação arsenalista
vão juntar-se à equipa principal
dos Guerreiros do Minho, numa
aposta sustentada dando seguimento ao trabalho desenvolvido
na Cidade Desportiva e numa lógica de evolução.
Carlos Carvalhal já tinha lançado vários jogadores jovens na
época passada e na planificação

+ destaque
Dando sequência à aposta
da época passada, plantel
do SC Braga vai manter
jovens promessas
formadas na Cidade
Desportiva. Destaque para
o guarda-redes Hornicek,
que assume, para já, posto
de terceiro guardião.

SC BRAGA

Hornicek vai ser, para já, o terceiro guarda-redes do plantel principal do SC Braga

da próxima temporada é já certo
que vai contar com oito miúdos
nos trabalhos, tendo em vista
sempre a utilização na equipa

principal, mas com a possibilidade de ganharem ritmo competitivo tanto na equipa B, como

nos sub-23, caso estejam tapados pela concorrência.
O técnico vai contar com o

guarda-redes Hornicek a 100 por
cento na equipa principal, assumindo-se como terceiro guarda-redes dos guerreiros, tal como
Bernardo, guardião que veio do
Flamengo, e que vai treinar com
a equipa principal e jogar nos
sub-23. Bruno Rodrigues será
um dos centrais de primeira linha da equipa e Leonardo Buta é
encarado como um dos possíveis
casos sérios de sucesso mesmo
perante a concorrência de Galeno. No meio-campo, Jean Baptiste será outra das referências,
enquanto no ataque há três nomes de peso para seguir com
atenção: Rodrigo Gomes, Hernâni e Vitinha.
Publicidade

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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EUROPEU

Danilo garante ambição
mas recusa favoritismo

MÉDIO assegura que a vontade é a mesma que Portugal apresentou no campeonato
da Europa de 2016, mas não assume a turma das quintas como principal favorita ao título
EURO-2020

Primeiro jogo

| Rui Miguel Graça |

O médio Danilo Pereira assegurou que a
seleção portuguesa de futebol tem a
mesma ambição de 2016, mas recusou
que seja a principal favorita a vencer o
Euro2020, apesar dos “muitos talentos”
que tem à disposição. “Este é um grupo
diferente, muitos jogadores jovens, que
estão a ter esta experiência pela primeira
vez. A ambição é a mesma do Euro2016,
os jogadores têm fome de ganhar. Somos campeões da Europa e é um orgulho estar a defender o título, mas há muitos candidatos à vitória. Somos uma
dessas selecções com ambição de ganhar, mas não somos o candidato principal”, afirmou.
O jogador do Paris Saint-Germain, que
falava no estádio Illovszky Rudolf, antes
do primeiro treino da equipa das quinas
em Budapeste, considerou que a selecção de 2016 e a actual têm “jogadores
com características diferentes”, mas
com o mesmo objectivo: vencer o torneio. “Em 2016, o grupo era muito coeso, vinha a jogar junto há muito tempo.
Esta é uma seleção jovem, com muitos
talentos recentes, mas não posso dizer
que esta é mais talentosa do que a outra,
porque a outra ganhou um título que
Portugal nunca tinha ganho. É um grupo
muito unido e todos pensam no mesmo,
que é conseguir o mesmo feito de há cinco anos”, vincou.
De resto, Danilo apontou um dos grandes impulsionadores para a mudança de
Publicidade

Itália vence Turquia (3-0)
Selecção transalpina não deu chances aos turcos no jogo de abertura do Euro-2020 e venceu
de forma confortável.
O primeiro golo do campeonato da Europa foi
marcado por Demiral, na própria baliza, à passagem do minuto 53. Immobile no minuto 66
ampliou a vantagem e Insigne (79m) deu ainda mais robustez ao resultado.

Cerimónia de abertura

O brilho e o encanto
de Andrea Bocelli
FPF

Portugal, antes do treino, apresentou uma camisola de Neno, internacional português falecido

mentalidade na seleção nacional: “Desde que Fernando Santos chegou, passámos a privilegiar o ‘nós’ ao invés do
‘eu’. Mudou o paradigma e isso ajudounos a ganhar competições. Ele passa-nos
essa mensagem, de que não podemos
pensar só no ‘eu’, mas sim no grupo e
todos têm de se sacrificar por esse lema.”
Com apenas três centrais entre os 26
jogadores convocados para o Euro2020,
Danilo é visto por Fernando Santos como uma das alternativas a quarto elemento para o eixo defensivo, algo a que

o jogador se habituou ao longo da última
época, a primeira ao serviço do PSG.
“Esta época ajudou-me a ser mais polivalente, deu-me outro estatuto na posição. Consigo fazer essa posição de uma
forma mais eficaz e sinto que posso ajudar aqui na seleção, tal como fiz no clube”, referiu o jogador, de 29 anos.
O internacional luso disse que a temporada desgastante, com muitos jogos
realizados, “não vai alterar muita coisa
em termos físicos”, embora os jogadores
tenham de “ter mais cuidados e mais foco no trabalho diário”.

A cerimónia de abertura do Euro-2020 ficou
marcada pela brilhante actuação do tenor italiano Andrea Bocelli, que em pleno relvado do
Olímpico de Roma cantou ‘Nessun dorma’, uma
das suas interpretações mais famosas, minutos
antes do Itália-Turquia, jogo de arranque da
competição.
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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. Itália

1 1 0 0

3 0

3

1. Dinamarca

0 0 0 0

0 0

0

1. Países Baixos

0 0 0 0

0 0

0

2. País de Gales

0 0 0 0

0 0

0

2. Finlândia

0 0 0 0

0 0

0

2. Ucrânia

0 0 0 0

0 0

0

3. Suíça

0 0 0 0

0 0

0

3. Bélgica

0 0 0 0

0 0

0

3. Áustria

0 0 0 0

0 0

0

4. Turquia

1 0 0 1

0 3

0

4. Rússia

0 0 0 0

0 0

0

4. Macedónia Norte 0 0 0 0

0 0

0

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

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

0

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

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

0 0

0

1. Espanha

0 0 0 0

0 0

0

1. Hungria

0 0 0 0

0 0

0

2. Croácia

0 0 0 0

0 0

0

2. Suécia

0 0 0 0

0 0

0

2. PORTUGAL

0 0 0 0

0 0

0

3. Escócia

0 0 0 0

0 0

0

3. Polónia

0 0 0 0

0 0

0

3. França

0 0 0 0

0 0

0

4. República Checa 0 0 0 0

0 0

0

4. Eslováquia

0 0 0 0

0 0

0

4. Alemanha

0 0 0 0

0 0

0

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

14 Desporto
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“Espero recuperar o mais rápido possível
para ajudar dentro de campo”
GIL VICENTE acertou mais uma renovação: médio João Afonso vai vestir a camisola gilista mais uma temporada. Em pleno
processo de recuperação a uma lesão no joelho, o brasileiro promete dar o máximo para voltar rapidamente aos relvados.
GIL VICENTE

| Joana Russo Belo |

Já está certa mais uma renovação no plantel do Gil Vicente
FC. O clube de Barcelos anunciou ter chegado a acordo com o
médio brasileiro João Afonso
para renovar contrato por mais
uma época, em plena recuperação a uma grave lesão no joelho,
que obrigou a uma cirurgia em
meados de Abril. É a terceira renovação, depois do defesa e capitão Rúben Fernandes e do médio brasileiro Vítor Carvalho.
“Fiquei bem surpreendido
quando cheguei aqui. Não imaginava encontrar um clube com
uma estrutura tão boa e que nos

+ destaque
João Afonso, de 26 anos,
soma 55 jogos pelo Gil
Vicente, mas está afastado
dos relvados desde
meados de Abril, quando
foi submetido a uma
cirurgia ao joelho.
dá tudo. Ao longo destes dois
anos, fui-me sentindo muito
bem e feliz. Conseguimos desempenhar o nosso papel dentro
de campo, o que ajuda muito,
continuo muito feliz aqui no clube e espero dar sequência na

próxima época para termos sucesso nos nosso objectivos”, sublinhou, num vídeo publicado
pelo clube nas redes sociais.
Aos 26 anos, João Afonso confessa que “não queria estar nesta
situação de lesionado, mas fico
muito contente pelo acolhimento
que tenho recebido do clube”:
“espero recuperar o mais rápido
possível para ajudar dentro de
campo e devolver todo o apoio”.
O médio considera-se “um jogador de grupo e, independentemente, de estar ou não a jogar,
tento sempre dar o meu máximo”. “Podemos esperar um jogador com muita vontade e a
voltar com muita saudade de jogar”, rematou.

DR

João Afonso vai cumprir a terceira temporada com a camisola do Gil Vicente

Publicidade

§feminino

AF Braga

João Salgueiro continua
no comando do Santa Maria

SC Braga apresenta reforços
Ana Nogueira e Catarina
Pereira são guerreiras

DR

João Salgueiro renovou por mais um ano contrato com o Santa Maria

PRÓ-NACIONAL

| Joana Russo Belo |

O Santa Maria FC chegou a
acordo com João Salgueiro para
prolongar a ligação do treinador
ao clube, que continuará a orientar a equipa na Pró-Nacional da
AF Braga, na nova temporada
desportiva 2021/22.
“Todos os objectivos traçados
para a época transacta foram superados, feito alcançado num

contexto de extrema dificuldade”, refere o clube nas redes sociais, enaltecendo “a qualidade
da liderança de João Salgueiro e
de toda a equipa técnica”.
Para este novo ciclo, João Salgueiro será, novamente, acompanhado por Vítor Magalhães e
Óscar Gonçalves. Em sentido inverso, Aníbal Ferreira e Carlos
Esteves cessam, “por vontade
pessoal”, a colaboração com o
clube de Barcelos.

Ana Nogueira e Catarina Pereira são
os mais recentes reforços da equipa
feminina do SC Braga para a próxima temporada 2021/22, numa
aposta para o presente e para o futuro das Guerreiras do Minho.
Com apenas 17 anos e um futuro
promissor, Ana Nogueira destacou-se ao serviço do Fiães e diz ser “o
passo mais importante” da carreira.
“Todos sabemos que o SC Braga é
um dos grandes do futebol feminino português e chegar a este patamar com a minha idade é muito
bom. É fruto do meu trabalho nos
últimos anos. Vou dar tudo por tudo
por esta camisola. Estou onde quero, estou a viver um sonho neste
momento”, revelou a defesa.
Já Catarina Pereira, chega do Futebol Benfica e conta com várias internacionalizações pela selecções
jovens de Portugal. “É um sentimento inexplicável. É um orgulho
representar um clube com a dimensão do SC Braga. É um sinal de confiança e é um sinal que não têm
medo de apostar na juventude“,
realçou a jogadora.
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Melhoria das vias
foi a grande prioridade
José Afonso é o presidente da Junta da União de Freguesias de Arentim
e Cunha que, ao lado de Maria Guilhermina (secretária) e Ilídio Vilaça
(tesoureiro), tem apostado fortemente na melhoria da rede viária local.

C

riar condições em prol do desenvolvimento local foi a
grande missão do executivo
da Junta da União de Freguesias de Arentim e Cunha, liderado por José Afonso ao longo dos últimos oito anos e, nesse sentido, a grande
aposta foi a promoção de inúmeros projectos com vista à melhoria das acessibilidades locais.
“Em termos de projectos realizados o
nosso maior foco foi a melhoria das vias
de comunicação locais, que estavam muito danificadas, e parte delas ainda continuam e precisam de intervenção, mas esta
foi, de facto, a nossa grande aposta com
várias requalificações de ruas e caminhos
e até com a criação de novas ligações e
novos acessos”, indicou o presidente da
Junta de Freguesia de Arentim e Cunha.
Fazendo um balanço dos dois mandatos
realizados, o autarca José Afonso refere

que a melhoria das acessibilidades foi a
prioridade desde a primeira hora. Uma
das primeiras intervenções concretizadas
logo no primeiro mandato foi a requalificação do Caminho 1303, em Arentim, que
renovou completamente a Rua do Souto e
a Rua da Cachada, com nova pavimentação e colocação de condutas para as águas
pluviais.
“Neste 2.º mandato, ainda com a ideia
de melhorar o acesso a Famalicão, continuou-se a intervenção no Caminho Municipal 1303, ao longo da Rua do Assento,
com repavimentação do piso e instalação
de condutas. Ao todo, nas duas fases de
obra, foram investidos cerca de 300 mil
euros e intervencionados sensivelmente
dois quilómetros de extensão e apesar de
ter sido um transtorno para os moradores
no acesso às habitações e aos campos, o
certo é que era uma obra necessária e para
seu benefício”.

A requalificação da piscina de Arentim
foi outra das obras realizadas. “A intervenção na piscina era uma grande necessidade, onde, além do melhoramento dos
balneários, investimos sobretudo ao nível
dos equipamentos para a filtragem e tratamento da água, porque a qualidade da
água é uma bandeira para nós que queremos manter para continuar a cativar os
banhistas que nos procuram e que são
muitos na época de Verão”, garantiu o autarca, anunciando que o espaço de lazer
vai estar aberto este ano.
Em Cunha, além da requalificação e
alargamento de algumas ruas como a Rua
da Lama, Rua de Figueiredo, Calçada da
Costa, etc. e do edifício da junta de freguesia, a obra mais marcante foi a 2.ª fase
do Parque de Merendas, que ficou dotado
de área de jogos, campo de futebol e até
espelho de água, referiu o presidente da
junta.

JOSÉ AFONSO

“Não me
recandidato
a um terceiro
mandato”
“Não me recandidato porque me sinto
muito cansado e como tudo na vida nós
temos que saber entra e também saber
sair da vida política e acho que chegou
o momento para que venham outras
pessoas darão um novo rumo à União
de Freguesias de Arentim e Cunha com
novas ideias e vontade de tentar
desenvolver e executar o melhor para a
população porque, para mim, as pessoas têm que estar sempre em primeiro
lugar e esse foi sempre também o nosso
lema desde a primeira hora. Penso que
uma nova equipa vai trazer uma nova
energia e isso vai ajudar a desenvolver a
freguesia também. É isso que eu espero
e desejo e que quem venha queira fazer
mais e melhor.
Sinto-me satisfeito pelo trabalho desenvolvido e julgo que quando queremos as
coisas temos que ser ambiciosos. Agradeço a todas as equipas que me acompanharam e só fico um pouco desiludido
por por vezes não ter obtido resposta da
parte da Câmara Municipal de Braga de
uma forma mais célere. Penso que uma
resposta mais pronta às freguesias é
essencial”.
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Intervenção no Caminho
da Caínha vai potenciar mais construção
Além da aposta na requalificação viária, a Junta da união de Freguesias de Arentim
e Cunha teve também como prioridade a melhoria dos acessos aos montes
para facilitar a passagem dos bombeiros em caso de incêndios.

O

melhoramento dos caminhos de acesso aos montes
tanto em Arentim com em
Cunha foi outra das grandes
prioridades do executivo da
junta de José Afonso durante este mandato autárquico 2017/2021, com vista a que
os carros dos bombeiros tenham passagem facilitada, considerando que esta é
uma área muito fustigada pelos incêndios.
Ainda em Arentim, destaque para inúmeras obras levadas a cabo para elevar a a
qualidade de vida da população local e visitante como a requalificação e vedação
do espaço de lazer no Parque Desportivo
criando uma área de convívio junto à zona de equipamentos fitness, com a colocação de mesas e em breve será colocada
também uma churrasqueira no local com
um ponto de água.
“Em Arentim concluímos também o
alargamento da Calçada dos Moinhos,

onde não passava sequer uma ambulância
e era uma necessidade que agora está suprida, e neste momento estamos também
com a obra de alargamento e pavimentação do Caminho da Caínha, que consideramos muito importante até porque se trata do acesso ao Monte de Santo André,
que é um local de vários incêndios e esta
intervenção permite que os bombeiros
cheguem facilmente ao monte e, por outro lado, vem também permitir aos proprietários de terrenos o uso de máquinas
para proceder a uma melhor limpeza dessa área”, apontou o presidente da Junta de
Freguesia de Arentim e Cunha.
O autarca indica que com esta intervenção no Caminho da Caínha ficam também
criadas as condições para, num futuro
próximo, se criarem novos focos habitacionais. “Além de este ser um caminho
histórico, por onde outrora passavam os
reis vindos de Guimarães para a Póvoa de

Nova
Ponte
é urgente

O presidente da Junta da União
de Freguesias de Arentim e
Cunha, indica que um dos
projectos pelo qual a freguesia
deve continuar a lutar é uma
nova ponte sobre o rio Este, com
vista ao desenvolvimento futuro.

Varzim, esta intervenção é muito importante que criemos estas condições ao nível de futuras construções com vista à fixação da população”, asseverou, lamentando o facto de muitos jovens estarem a
partir e esta seria uma forma de os fazer
fixar, até porque tem uma vista panorâmica sobre a freguesia e o rio Este.
Em relação a Cunha, o autarca José
Afonso destaca a criação do Parque Infantil no Parque de Lazer de Cunha, o
alargamento e requalificação da Calçada
da Pessa - tendo a junta já um projecto de
continuidade até junto à ETAR, na Rua do
Passal.
Ainda em Cunha destaque para a execução de um furo para captação de água no
parque de lazer e para a execução do muro de suporte de terras na Rua das Eiras,
além da requalificação de alguns caminhos “que eram prioritários em termos de
acessibilidades”, inclusive aos montes.
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Espaço Cidadão
é mais-valia para comunidade alargada
Recentemente inaugurado e a funcionar desde Fevereiro último, o Espaço de Cidadão
de Arentim e Cunha tem sido muito requisitado pela população local
e até por cidadãos de outros concelhos.

A

recente criação do Espaço
Cidadão de Arentim e Cunha já se revela um sucesso
junto da comunidade, tendo
vindo a facilitar o acesso da
população a um vasto leque de serviços,
numa “resposta de proximidade” aos cidadãos.
“Somos uma união de freguesias que se
localiza à mesma distância de 13/14 quilómetros do centro de Braga, Barcelos e
Famalicão e notámos que com a pandemia houve muitas reclamações por parte
dos nossos cidadãos que procuravam
muitas vezes a ajuda da junta de freguesia
para solicitar uma marcação para a Loja
do Cidadão quando não era possível”, resumiu José Afonso, presidente da Junta
de Freguesia de Arentim e Cunha, indicando que foi aí que nasceu a ideia de instalar localmente também um Espaço de
Cidadão, numa lógica de serviço público
de proximidade. “Nós tínhamos todas as
condições para abrir um Espaço Cidadão,
até porque temos a secretaria a funcionar
das 9 às 18 horas, onde temos uma funcionária competente para fazer este aten-

dimento e depois de levarmos o projecto à
Câmara Municipal de Braga, avançámos
com a instalação deste serviço, que foi
aprovado ainda em Dezembro de 2020 e
que entrou em funcionamento em Fevereiro passado, tendo sido inaugurado recentemente pelo presidente da câmara,

Ricardo Rio”.
“Este é um serviço de cidadania aberta,
que está a ser muito procurado pela nossa
comunidade de Arentim e Cunha, mas
também já por cidadãos de outros concelhos, nomeadamente de Barcelos, que já o
têm procurado também”, explicou.

Loja Comunitária dá
apoio a toda a população
A Loja Comunitária de Cunha é um dos
projectos instalados recentemente para
dar apoio a toda a população da União de
Freguesias de Arentim e Cunha. Trata-se
de um espaço instalado na sede da junta,
em colaboração com o Ministério do Ambiente, e que concentra uma série de maquinaria e equipamentos que os cidadãos
podem utilizar, desde que o requeiram.
“Temos um leque variado de máquinas
desde trituradoras, a máquinas de furo,
motosserras, bufadores, carrinhos-demão, etc. e que são pertença da junta de
freguesia, mas que os cidadãos podem
utilizar em caso de necessidade”, indica
José Afonso, presidente da Junta de Freguesia de Arentim e Cunha, garantindo

que os equipamentos são emprestados,
dando a junta todas as indicações de utilização em segurança.
O autarca considera esta Loja Comunitária como uma grande “mais-valia” e um
grande apoio à população de Arentim e
Cunha. “Por exemplo, usando os trituradores, os nossos habitantes têm a possibilidade de não realizar tantas queimas nos
seus terrenos, pois basta utilizar estas máquinas para triturar os sobrantes das podas de árvores e de videiras, que depois
são convertidos em adubo natural que depois pode ser usado na fertilização dos
terrenos. Entendemos que é uma grande
ajuda que se presta, evitando tantas queimas por parte da população e dessa forma

salvaguardando também o território em
termos ambientais, sobretudo ao nível do
combate aos incêndios através de uma acção preventiva”. Quando não há condições para triturar, pede-se à população para juntar todos os sobrantes num local e é
solicitado o biotriturador à Câmara de
Braga para realizar o trabalho.

Serviço
com muita
procura

Noventa por cento dos cidadãos
que têm procurado o Espaço
Cidadão de Arentim e Cunha
tem sido para a renovação do
Cartão de Cidadão, para além
de outros procedimentos que
também têm sido procurados
como a renovação das cartas
de condução, o levantamento
do registo criminal ou a emissão
de certidões de não dívida
quer da Segurança Social,
quer das Finanças.
O atendimento no Espaço
Cidadão funciona às segundas
e sextas, das 9 às 18 horas,
mediante marcação prévia.
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Terra

de associações

Trilho ‘A Volta do Rio Este’
tem atraído muitos visitantes
O Trilho ‘A Volta do Rio Este’ tem-se revelado uma aposta de grande êxito junto
da comunidade de Arentim e Cunha. O autarca José Afonso garante que o percurso
tem cativado milhares de visitantes e servido para divulgar o mundo rural.

A

criação do Trilho ‘A Volta
do Rio Este’ revelou-se um
projecto de enorme êxito
para a União de Freguesias
de Arentim e Cunha e tem
servido de grande atractivo para muitos
visitantes e amantes da caminhada percorreram as verdejantes paisagens daquela área do concelho de Braga.
“Este trilho com passagem pela nossa
União de Freguesias de Arentim e Cunha
atravessa locais muito agradáveis pois há
pontos estratégicos de onde é possível ver
o nosso território de lés-a-lés e é, por isso,
que tem sido também um grande atractivo
para muitos visitantes, pois ao fim-de-semana há sempre muitos grupos a percorrê-lo”, indicou José Afonso, presidente da
autarquia local. Segundo o autarca, a
grande mais-valia deste projecto é “a possibilidade de dar a conhecer toda esta área
do nosso concelho, que tem uma grande
beleza paisagística e é, sem dúvida, uma
forma de divulgação do nosso território e
também o nosso mundo rural”, indicou.
O trilho de 15 Km permite vivenciar
uma envolvente de forte matriz agrícola,
caminhar pelas margens do rio Este entre
o seu ecossistema ribeirinho e calcorrear
as ruas centrais de Arentim, Cunha, Ruílhe e Tebosa por caminhos campestres e
florestais que permite retemperar forças.

A União de Freguesias de Arentim
e Cunha é terra rica em massa
associativa, contando com
a actividade lúdica, cultural e
desportiva de inúmeros grupos
locais que dinamizam toda
da comunidade, desde o Grupo
Cénico, Associação Cultural
e Desportiva, Grupo de Jovens.
Associação Juvenil e
Agrupamento de Escuteiros 1273,
a Associação de Pais e Associação
do Idoso e da Criança de Arentim,
à AREC, Associação de Pais
de Cunha, Centro Social, CATEL,
Clube de Atletismo de Arentim
e Cunha.
Em tempo de pandemia, as
verbas que apoiam as actividades
das colectividades locais foram
canalizadas pela junta de
freguesia para apoiar as IPSS’s
como a Associação do Idoso e da
Criança e Centro Social de Cunha
no seu trabalho de solidariedade.
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BMW 220D CABRIO LUXURY LINE 190CV

NISSAN QASHQAI 1.5DCI TEKNA
2019 - DIESEL
58.000KMS

www.standcarvalho.pt

22.500€

Bentley Bentayga 4.0 V8

2016 - DIESEL
105.000KMS

29.400€

Porsche Panamera Sport Turismo
Turbo S E-Hybrid

2017/12 - Diesel

CITROEN C3 PURETECH SHINE
CX AUTOMÁTICA 2019 - GASOLINA
25.000KMS

16.250€

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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§reacções
“Vimos partir um grande craque,
sob todos os pontos de vista.
O Neno foi um ser humano extraordinário”.

ATÉ SEMPRE,

João Paulo Rebelo Sec. Estado Desporto

NENO

VITÓRIA SC

Neno vai ser sempre recordado com o sorriso contagiante que o caracterizava e que contagiou todo o mundo futebolístico

PAÍS desportivo em choque com a morte súbita
de Neno, antigo guarda-redes, internacional
português e símbolo do Vitória SC, aos 59 anos.
LUTO

| Joana Russo Belo |

O mundo do futebol está em
choque. A morte prematura de
Neno, antigo guarda-redes e internacional português de 59 anos
- que faleceu, na noite de quinta-feira, em casa, de doença súbita
- deixou o país desportivo de luto e principalmente Guimarães,
onde terminou a carreira no Vitória SC e exerceu funções de
treinador de guarda-redes e, nas
últimas épocas, de dirigente.
Adelino Barros, mais conheci-

do como Neno no futebol, formou-se no Barreirense, passou
pelo Vitória SC, Benfica e Vitória de Setúbal. Nascido na Cidade da Praia, em Cabo Verde, ganhou três campeonatos e três
Taças de Portugal pelos encarnados e uma Supertaça pelos vimaranenses. Ao serviço da selecção
portuguesa somou nove encontros, entre 1989 e 1996.
Em comunicado, o Vitória SC
lembra a “histórica figura do
clube e da cidade”, “carismático,
afável e sempre disponível, conhecido de todos e que para to-

dos tinha um gesto amigo e um
sorriso verdadeiro”. Para o clube, “a morte de Neno representa
uma enorme perda colectiva,
mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória
manifesta as suas mais sentidas
condolências”.
Consternado, o presidente Miguel Pinto Lisboa recorda o legado de “uma figura carismática”, “sinónimo de alegria e de
uma profunda humanidade”. “O
dia-a-dia do clube e da cidade
confundiam-se com a figura do
Neno, sempre presente, sempre
com uma palavra amiga e com a
disponibilidade que é única das
pessoas mais genuínas. Sendo
uma fonte de energia e de boa
disposição, o Neno foi alguém
que fez da partilha e da camara-

Publicidade

Parque Estacionamento Campo da Vinha em Braga
Agora já pode utilizar a Via Verde!

Mais
Mais informações:
informações:
253 612 883
883 | 253 144
144 400
geral@bragaparques.pt
geral@bragaparques.pt | www
www.bragaparques.pt
.bragaparques.pt

dagem um mote de vida e uma
forma de estar. Recordar o Neno
é ter permanentemente na imagem um sorriso. Um sorriso que
contagiou o Vitória, o futebol
nacional e a sociedade portuguesa. Agradeço, por isso, todas as
manifestações que nos têm sido
endereçadas por várias entidades
e personalidades do desporto e
da vida pública, registando a força que nos transmitem nesta hora tão inesperada”, escreveu o
dirigente, num emotivo texto no
site oficial do clube.
“O Vitória tem a enorme responsabilidade de honrar e perpetuar a memória deste seu embaixador, grande em todos os momentos, mas enorme sobretudo
no exemplo de vida que nos deixa”.

lll
Súbito falecimento
de Neno motivou
uma onda generalizada de
consternação. Clubes como
Benfica e Vitória FC, onde
actuou como jogador,
e outros como SC Braga, FC
Porto, FC Vizela, Moreirense,
Gil Vicente, Boavista, Mafra
e mesmo o inglês Wolverhampton homenagearam
o antigo guarda-redes.
Sentimento de perda estende-se ao Correio do Minho,
que manifesta profundo
pesar pela morte de Neno
e apresenta sinceras
condolências à família.

“Tornou-se uma referência do Vitória SC e da cidade de Guimarães,
perante os laços que construiu ao
longo da sua vida, sendo um autêntico embaixador quer do Vitória como de Guimarães, e um exemplo
ainda no plano desportivo e social.
Depois de terminar a carreira manteve a ligação à estrutura do clube,
sempre disponível para apoiar causas sociais e humanitárias com as
mais diversas instituições de Guimarães e não só. Deu muito de si à
sociedade, sempre à procura do
bem, e com uma educação e alegria
de viver contagiante. A morte de
Neno representa uma perda colectiva irreparável, em especial para a
família, amigos e para o Vitória”.
Domingos Bragança Pres. CM Guimarães

“O Neno era um homem bom, íntegro, afável, solidário e com um
enorme talento. Um exemplo para
todos de como se deve estar no futebol e na vida. Mas mais do que
um embaixador, ou glória do futebol português, o Neno era, será
sempre, um bom amigo. É com
muita tristeza que escrevo estas palavras, e farei questão que a sua
memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo”.
Pedro Proença Pres. Liga Portuguesa

“Personalidade tão generosa nos
afectos, deixa um legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade”.
Fernando Gomes Pres. FPF

“Partiu um dos nossos. Tinha sempre o sorriso que nos enchia de motivação e alegria. Um grande guarda-redes e um ser humano com um
coração ainda maior”.
Quaresma Jogador

“Que triste esta notícia. Uma grande perda para o Vitória SC e para todos os que estão no futebol de forma positiva. Neste momento, não
tenho palavras apenas o meu pensamento vai para a sua família e
amigos”.
Pepa Treinador Vitória SC

“O meu silêncio será sempre maior
que todas as palavras que possa escrever. E, por enorme que seja esse
silêncio, a tua grandeza será sempre maior”. Manuel Cajuda Treinador
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A NOVA ATITUDE IMOBILIÁRIA NA PÓVOA DE LANHOSO
CÁTIA CASTRO
E JOAQUIM PEREIRA

REFª SD327 | 304.000 €

APARTAMENTO T2 DE LUXO - NOVO - S. VICTOR - BRAGA

Apartamento R/C inserido na Entrada 1 de um novo Loteamento em Braga com uma área de 110,5 m2.

927 500 735 | 961 539 092

MATILDE PEIXOTO

ID. 125971023-3 | 489 000 €

ID. 125971023-55 | 110.000 €

ID. 125971023-58 | 84.000 €

MORADIA PARA VENDA

MORADIA T5

APARTAMENTO T1 E T2

Galegos - Póvoa de Lanhoso

Valbom - Fonte Arcada

Fafe

963 811 832

AURORA GONÇALVES

ID. 125311093-3 | 249 900 €

ID. 125311093-7 | 424.900 €

ID. 125311093-13 | 120.000 €

MORADIA T13

APARTAMENTO T3

MORADIA T4

Cabeceiras de Basto

Póvoa de Lanhoso

Taíde - Póvoa de Lanhoso

937 679 057

ANDRÉ FERNANDES
E PEDRO XAVIER VIEIRA

IMÓVEL: 125311026-63

IMÓVEL: 125311026-52

IMÓVEL: 125311026-53

VENDIDO
MORADIA T2 C/TERRENO E ÁGUA

Calvos - Póvoa de Lanhoso

962 394 732 | 927 713 979

MORADIA T2 mais duas Moradias
para restauro
Calvos - Póvoa de Lanhoso

MORADIA T3
Calvos - Póvoa de Lanhoso

On The Move - Mediação Imobiliária Lda. | AMI 8968
Cada agência é de propriedade e gestão independente.
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Prado acolhe campeonato nacional de maratonas
CLUBE NÁUTICO DE PRADO, que foi campeão nacional nas duas anteriores edições, entra em prova em busca do título
de tricampeão nacional. Praia Fluvial do Faial fica durante as provas interdita a banhos.
CANOAGEM

| Rui Serapicos |

“Somos bicampeões. Por isso, o
nosso objectivo é fazer o tri”,
declarou ontem, em conversa ao
telefone com o Correio do Minho, o presidente da direcção do
Clube Náutico de Prado, Horácio Lima. A colectividade organizar, hoje e amanhã, o Campeonato Nacional de Maratona, as
mais longas corridas de canoagem do calendário nacional.
Hoje o dia será destinado para
a realização das provas individuais em K1 e C1, com início
previsto para as 9 horas para os
escalões juniores, seguindo-se
às 11 horas as de veteranos e às
16 horas os seniores.
Fica o domingo reservado para
as provas de dupla tripulação,
em K2 e C2.
Uma das características mais
distintivas desta especialidade
de canoagem é o facto de os canoístas terem de correr em cada
volta parte do percurso por terra,
e carregar com as canoas.
Tendo a Ponte de Prado como
cenário, e a praia fluvial do Faial
interdita a banhos por estar reservada a esta competição, a distância mais longa (29,8 quilómetros/8 voltas/7 portagens) vai
ser percorrida pelos K1 Seniores
e K2 Seniores, com o percurso
competitivo do K1 Seniores Fe-

DR

Prado serve de cenário às provas: os canoístas têm, em cada volta, de percorrer parte do percurso em terra e carregar canoa

lll
A nível individual José
Ramalho no sector
masculino e Francisca Costa
no sector feminino como
exemplos de canoístas
do Clube Náutico de Prado
que são candidatos a
triunfos individuais.

mininos e do K2 Seniores Femininos a englobar 26,2 quilómetros, 7 voltas e 6 portagens.
No escalão sénior, as canoas
masculinas individuais e duplas
também percorrem 26,2 quilómetros, 7 voltas e 6 portagens,
com as atletas do sector feminino das canoas, tanto individuais
como duplas, a cumprirem um
trajeto de 15,4 quilómetros, 4

§Hóquei em Patins

voltas e 3 portagens.
A distância mais curta (11,8
quilómetros/3 voltas/2 portagens) está destinada às provas de
C1 Juniores Femininos e de C2
Juniores Femininos.
Esta prova contará com a participação de 33 clubes, vindos de
todo o país, e entre 350 a 400 canoístas
“Sendo o nosso clube bicam-

peão, o objectivo é conseguirmos o título de tricampeão”, frisou Horácio Lima, apontando a
nível individual José Ramalho
no sector masculino e Francisca
Costa no sector feminino como
exemplos de canoístas do clube
que são candidatos a triunfos individuais.
Questionado se a pandemia
Covid-19 não perturbou a preparação desportiva para esta competição, aquele dirigente vincou
que a canoagem, “por ser praticada a nível individual e ao ar livre, foi das modalidades que
menos sofreu com as paragens
obrigatórias.”
Sobre a água do Cávado neste
momento, Horácio Lima garantiuu que está de boa qualidade e
com caudal adequado às provas,
contando com a colaboração das
operadores hidráulicas, tanto por
parte da EDP como da mini-hífrica de Ruães.
O Campeonato Nacional de
Maratona serve deselectiva para
a equipa nacional que vai representar Portugal no próximo
Campeonato da Europa, nos dias
7 a 11 de Julho, em Moscovo.
Em 2018, a Vila de Prado foi
palco do Campeonato do Mundo
de Maratona, já depois de ter recebido, em 2013, o Campeonato
da Europa de Maratona e de ter
acolhido, em 2016, a Taça do
Mundo de Maratona.

§BTT

Ex-Juventude de Viana e HC Braga

Ontem realizou-se a segunda etapa

O Riba d'Ave Hóquei Clube anunciou ontem,
na sua página oficial de internet, que firmou
acordo com o internacional angolano de hóquei em patins Anderson Neri (28 anos) para
reforçar a equipa sénior na temporada
2021/22. Anderson Nery é uma cara bem
conhecida do hóquei minhoto e português,
após passagens pelo OC Barcelos (Sub-20),
AD Limianos (2012/13), Juventude de Viana
(2013/14) e HC Braga (2014/15).
Entre 2016 e 2019 representou emblemas de
Angola: o 1.º de Agosto (durante 3 anos) e a Académica de Luanda (1 ano), formações pelas
quais se sagrou campeão angolano. Nas temporadas 2019/20 e 2020/21 deu o seu contributo
na formação nabantina do Sporting Clube de Tomar.

A etapa 2 do passeio rumo a Setúbal pela costa, começou com a saída pelas 6.30 da Figueira
da Foz com destino a Vimeiro (Lourinhã), naquela que foi uma etapa mais dura que a anterior. O almoço em S. Martinho do Porto ajudou
a recuperação energias Esta foi uma etapa
muito bonita com passagem pelas lindas zonas
de Nazaré; S. Martinho Porto, S. Pedro Moel,
Peniche e Ribamar, zonas muito bonitas e com
lindas falésias....
Não havendo problemas técnicos, o objectivo
desta segunda etapa foi alcançado, com a chegada pelas 19.30 ao Hotel Golf Mar em Vimeiro para o repouso depois de aproximadamente 182km de muita pedalada.
A etapa 3 realiza-se hoje de Vimeiro até Aldeia do Meco (Campimeco).

Riba d’Ave anuncia
reforço Anderson Neri

Akuafit prossegue
em direcção a Setúbal
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Opinião
Ideias

JOANA GRAVE Licenciada em Psicologia e Mestre em Psicologia

Forense

A deteção de cobras na compreensão
do nosso sistema visual
S
ão muitas as pessoas que se sentem
desconfortáveis na presença de uma
cobra ou ao observar uma fotografia
de uma cobra. No entanto, apesar de já não ser
tão frequente o encontro inesperado com estes
potenciais predadores como antigamente, pelo
menos em contextos citadinos, as cobras continuam a desempenhar um papel importante na
compreensão do nosso sistema visual.
Há pouco mais de uma década, Lynne Isbell,
Professora de Antropologia e Comportamento
Animal na Universidade de Califórnia, desenvolveu a Teoria da Deteção das Cobras
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248406000182). Segundo esta
teoria, o aparecimento das cobras venenosas
desempenhou um papel fundamental na evolução do sistema visual dos primatas.
As cobras venenosas surgiram há cerca de 60
milhões de anos, em África ou na Ásia, e depressa se tornaram um dos primeiros grandes
predadores dos primatas. Estas, em comparação com as suas ancestrais, eram detentoras de
uma das armas mais letais até ao momento: os
seus poderosos venenos. Com quantidades reduzidas de veneno, estes predadores conseguiam matar ou lesar gravemente as suas prezas, mesmo as de grandes dimensões, como é
o caso dos primatas. Para além disso, as cobras venenosas estavam muitas vezes camufladas na vegetação, o que tornava a sua deteção particularmente desafiante, exigindo uma
perceção visual mais apurada do que para os
restantes predadores. Assim, de acordo com a
Teoria da Deteção das Cobras, os primatas viram-se obrigados a desenvolver sistemas visuais aperfeiçoados de forma a permitir uma
deteção mais célere das cobras venenosas.
Mas este aperfeiçoamento não aconteceu de
um dia para o outro. Tomando como ponto de
partida as perspetivas evolutivas, uma deteção
rápida de um estímulo potencialmente perigoso no ambiente possibilita uma rápida resposta
do observador – mesmo antes que esse estímulo seja percebido como correspondendo a uma
verdadeira ameaça ou a algo inofensivo – aumentando assim as hipóteses de sobrevivência. Esta resposta envolve um conjunto de
ações por parte do observador, tais como
ações de luta ou de fuga, que são facilitadas
por alterações do estado fisiológico, tais como
aumento da frequência respiratória e da dilação da pupila. Deste modo, através de pressões evolutivas, os primatas com sistemas visuais menos desenvolvidos, pouco habilitados
para detetarem as cobras camufladas na vegetação, corriam maior risco de ser mordidos e

de não deixar descendência, acabando eventualmente por se extinguir – um dos argumentos da Professora Lynne Isbell.
Apesar de ousada, a Teoria da Deteção das
Cobras é suportada tanto por investigações experimentais em contexto laboratoriais como
em situações mais ecológicas (ainda que menos frequentes). Estas investigações mostram
que somos capazes de detetar, de forma muito
rápida, pistas visuais que sinalizam uma possível ameaça, sobretudo quando essa ameaça foi
outrora relevante para a nossa sobrevivência
enquanto espécie. Por exemplo, em estudos de
neurofisiologia, certas redes neurais são sistematicamente ativadas quando primatas nãohumanos e humanos são expostos a fotografias de cobras. Estas redes parecem ser
responsáveis por transportar as informações
capturadas pelos nossos olhos para determinadas estruturas cerebrais, de forma rápida, direta e praticamente independente das nossas características individuais e dos nossos
conhecimentos. Uma dessas estruturas, fortemente envolvida nos sistemas de deteção e de
resposta de ameaça, é a amígdala. O mesmo
não acontece, porém, quando são exibidas formas geométricas ou fotografias de aranhas.
Curiosamente, as aranhas, apesar de potencialmente perigosas – e especialmente ativadoras
para as pessoas com fobia – são menos relevantes do ponto de vista evolutivo do que as
cobras, o que pode explicar a ativação de áreas
diferenciadas do cérebro na presença destes
dois estímulos.
Também ao nível do comportamento, os estudos revelam que imagens de cobras são detetadas de forma preferencial por primatas
não-humanos e humanos. Por exemplo, quando é solicitado a adultos saudáveis que pesquisem um estímulo visual por entre um conjunto
de estímulos irrelevantes, imagens de cobras
são detetadas mais rápida e corretamente do
que imagens de aranhas ou de objetos inofensivos, tais como cogumelos. Este efeito é observado quando as tarefas são particularmente
exigentes do ponto de vista percetivo, numa
tentativa de mimetizar, tanto quanto possível
num estudo em laboratório, o ambiente complexo em que estes estímulos muitas vezes se
inserem. Padrões de resposta semelhantes são
também reportados em investigações com
crianças, o que reforça que os processos inerentes à deteção de cobras são, de alguma forma, independentes de aprendizagem.
A deteção preferencial de cobras parece também ocorrer quando estas pistas não são visíveis de forma consciente, tal como verificado

num estudo conduzido por investigadores da
Universidade de Aveiro e do ISPA – Instituto
Universitário, publicado em 2018 na revista
Emotion
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29265840/)
. Nesta experiência, através de uma técnica laboratorial específica, as imagens relevantes
para a tarefa eram apresentadas de forma muito gradual a apenas um dos olhos, enquanto
imagens concorrentes e mais dominantes eram
apresentadas ao outro olho. Assim, numa fase
inicial, apenas as imagens concorrentes eram
visíveis pelos participantes. Contudo, com o
decorrer do tempo, as imagens relevantes iamse tornando mais visíveis até que finalmente
acediam à “consciência visual”. Os participantes eram então instruídos a indicar, o mais rapidamente possível, o momento a partir do
qual conseguiam visualizar as imagens ou partes das imagens relevantes. Outro aspeto importante deste estudo passou pela manipulação
do nível de detalhe das imagens. Os investigadores verificaram que, nas condições que proporcionavam menor detalhe visual, as imagens de cobras eram mais rápidas a aceder à
“consciência visual” do que as imagens de
animais inofensivos (pássaros). Como tal, os
resultados do estudo sugerem que o nosso sistema visual não requer detalhes finos para que
as cobras sejam detetadas mais rapidamente,
de forma consciente, bastando receber informação grosseira, mas sugestiva da presença
deste predador, como é o caso de imagens desfocadas com a forma curvilínea de uma cobra.
Para concluir, as muitas investigações nesta
área apontam consistentemente para uma deteção preferencial de pistas visuais que sinalizam a presença de uma cobra no ambiente, o
que vai ao encontro de alguns dos argumentos
da Teoria da Deteção das Cobras. Assim, e a
apesar de não ser ainda totalmente conhecido
o peso do aparecimento das cobras venenosas
na evolução dos primatas, o estudo da deteção
destes predadores parece ter contribuído (e
continuar a contribuir) para a investigação e
compreensão dos fenómenos visuais da espécie humana. Este estudo tem também um papel fundamental do ponto de vista da Psicopatologia, uma vez que muitas das Perturbações
Mentais são caracterizadas por desregulações
específicas nos sistemas de deteção e de resposta de ameaça, como é o caso da Esquizofrenia e das Perturbações de Ansiedade.
Assim, da próxima vez que se deparar com
uma cobra – mesmo que inofensiva – procure
perceber quais foram as suas reações mais
imediatas!

CARLOS MALHEIRO

Conselheiro de Consumo do Centro
de Informação Autárquico ao Consumidor
de Braga - CIAC de Braga

Voz ao Consumidor

Fim do contrato
de Eletricidade
O consumidor pode terminar o contrato com o fornecedor, ou opor-se à
renovação automática, em qualquer altura e sem custos, exceto se o contrato
previr um período mínimo de vigência
(fidelização).
Neste caso e se o contrato estipular
um período de fidelização ainda a decorrer, poderá haver lugar ao pagamento de uma penalização pelo seu
fim antecipado.
Mais...
Verifique se lhe foi dada uma contrapartida ou vantagem (ex. um desconto) pela fidelização, pois, só nesses casos é que a mesma é permitida e no
máximo por 12 meses.
Confira o valor da penalização prevista, que deve ser proporcional e nunca superior ao da perda económica direta que o fornecedor terá com o fim
antecipado do contrato.
A fatura deve indicar a data de fim do
período de fidelização.
Resolução Alternativa de Conflitos
de Consumo...
O serviço de fornecimento de energia
elétrica é considerado nos termos da
lei, um serviço público essencial. Desta forma qualquer litigio de consumo
no âmbito dos serviços públicos essenciais está sujeito à arbitragem necessária, quando por opção expressa do consumidor seja submetido para apreciação a um tribunal arbitral de consumo
legalmente autorizado.
CIAB – Tribunal Arbitral do Consumo…
Em Braga estas questões poderão ser
resolvidas de forma célere, segura e
gratuita no
CIAB – Tribunal Arbitral do Consumo, sito na Rua D. Afonso Henriques
nº 1.
Mais informação em: www.ciab.pt

Fonte: ERSE
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Opinião
REDE DE APOIO AO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

FERNANDO VIANA Jurista e Diretor Executivo do Tribunal Arbitral de Consumo

Escreve quem sabe

Está aí o IVA Voucher

F

oi recentemente publicada a legislação que cria um mecanismo que
permite aos consumidores anular
o valor correspondente à totalidade do
IVA suportado em consumo nos setores
do alojamento, restauração e cultura, durante um trimestre, e utilizar esse valor
durante um outro trimestre, em consumo
nesses mesmos setores. O apuramento do
valor correspondente ao IVA suportado
pelos consumidores é efetuado a partir
dos montantes constantes das faturas comunicadas às Finanças com o NIF do adquirente.
A adesão dos consumidores ao programa é livre e independente da regularidade
da sua situação tributária, sendo todos os
comerciantes sujeitos passivos de IVA
com uma Classificação das Atividades
Económicas (CAE) correspondente aos
setores das atividades referidas abrangidas pelo programa, que referenciamos
mais abaixo, bastando que disponham de

Terminais de Pagamento Automático
(TPA)/Point of Sale compatíveis, ou através de soluções de pagamento por chave
digital (token).
Este é um programa temporário, foi previsto na Lei do Orçamento de Estado para
este ano, tendo em vista a reanimação das
atividades económicas mais fustigadas
pela pandemia.
As Finanças irão apurar o montante de
IVA suportado pelos consumidores aderentes nas aquisições realizadas nas empresas daqueles setores, através do somatório do IVA constante das faturas
emitidas na fase de acumulação do benefício (deduzidos de eventuais montantes
relativos a faturas anuladas e notas de crédito emitidas). Posteriormente, o montante definitivo do benefício apurado pelas
Finanças é divulgado aos consumidores
em aplicação informática da Autoridade
Tributária ou no Portal das Finanças, até
ao último dia do mês seguinte ao fim da

fase de acumulação (agosto).
Posteriormente, quando o consumidor
aderente proceder a um pagamento através de um meio de pagamento elegível
pela entidade gestora do sistema (ainda
não divulgada), parte do montante do pagamento é suportado através da utilização
do benefício acumulado que esteja disponível, sendo o remanescente suportado
pelo meio de pagamento do consumidor.
A parte do montante a suportar corresponde a 50% do valor do bem ou serviço,
salvo se o montante do benefício disponível não for suficiente, caso em que a mesma não ultrapassa esse montante.
As atividades abrangidas por esta medida têm de ter como CAE o CAE 50 (alojamento), o CAE 56 (relativo à atividade
de restauração e similares) e os CAE 90 e
91 (relativos à cultura). Nestes últimos
também se incluem atividades artísticas e
literárias, outras atividades artísticas e
culturais (CAE 47610 e CAE 59140). As

faturas de livros e jornais estão abrangidas, mas apenas quando a compra for feita em livrarias.
Não se esqueça de que para beneficiar
do IVA Voucher tem de manifestar a intenção de aderir, mas no momento em que
escreve este artigo ainda não foi disponibilizada a app respetiva, nem criado o site
IVA Voucher. Fique atento.
Caso pretenda saber mais sobre este assunto, contacte o CIAB-Tribunal Arbitral
de Consumo em Braga: na R. D. Afonso
Henriques, n.º 1 (Ed. da Junta de Freguesia da Sé) 4700-030 BRAGA * telefone:
253 617 604 * fax: 253 617 605 * correio
eletrónico: geral@ciab.pt ou em Viana do
Castelo: Av. Rocha Páris, n.º 103 (Ed. Villa Rosa) 4900-394 VIANA DO CASTELO * telefone 258 809 335 * fax 258 809
389 * correio eletrónico: ciab.viana@cmviana-castelo.pt, ou ainda diretamente numa das Câmaras Municipais da sua área
de abrangência ou em www.ciab.pt

O que dizem as nossas unhas?

A

s unhas são estruturas
compostas por queratina que estão presentes na ponta dos dedos da maioria dos vertebrados. São produzidas por uma matriz presente
na sua base e, numa situação
normal, mantêm-se aderidas à
pele até à sua extremidade.
Uma unha saudável tem a função de proteger a parte mais
distal dos dedos de traumatismos, aumentam a precisão na
manipulação de pequenos objetos com a ponta dos dedos e, na
maioria dos casos, melhoram a
aparência estética das mãos. As
unhas dos dedos das mãos crescem mais rápido que as dos dedos dos pés, e a taxa de crescimento está relacionada com o
comprimento do dedo, por isso,
por exemplo, a unha do dedo
indicador cresce mais rápido
que a do dedo mínimo.
Alterações visíveis das unhas

e sintomas associados às unhas,
como dor e pulsar/latejar, são
causas frequentes de consulta
em Dermatologia.
Aspetos importantes da história clínica num doente com
queixas ungueais incluem a altura de início das queixas, o
emprego, hobbies, hábitos de
cuidados das unhas, exposição
a substâncias, história médica,
medicação habitual e história
familiar de alterações das
unhas.
As unhas podem apresentar
alterações na: textura superficial, com linhas transversais,
longitudinais e pontos deprimidos; alterações da cor, como no
caso da leuconíquia, em que as
unhas ficam brancas, e da melanoníquia, que se traduz por uma
linha longitudinal castanha ao
longo da unha; descolamento
de unhas por variadas causas;
espessamento das unhas, esta

ANA GABRIELA LOPES

Médica Interna do Serviço de Dermatologia
do Hospital de Braga

Voz à Saúde

última bastante frequente na
população mais idosa.
Muitas doenças cutâneas apresentam também manifestações
nas unhas. Na psoríase, por
exemplo, as unhas podem apre-

sentar-se com pontos deprimidos, manchas cor de salmão ou
óleo, e descolamento da unha.
Alterações nas unhas também
podem estar associadas a doenças sistémicas, e nestes casos
geralmente todas ou quase todas as unhas são afetadas.
Muitas pessoas apresentam
danos nas unhas induzidos por
produtos ou procedimentos cosméticos. Estes incluem descoloração da unha, descolamento,
dano da superfície e reações de
contacto irritativas ou alérgicas
ao verniz gel com acrílicos ou à
aplicação de unhas artificiais. A
unha também se pode tornar
mais fina fruto do trauma repetido de aplicação e remoção do
verniz gel ou “gelinho”.
A alimentação também afeta o
estado das unhas. A deficiência
de vitamina A, D e cálcio pode
causar unhas frágeis, quebradiças e secas, com estrias longitu-

dinais e horizontais. A ingestão
insuficiente de vitamina B12 leva a unhas secas e escurecidas.
A melhor forma de cuidar das
suas unhas é cortá-las regularmente, mas não exageradamente, a direito, e não remover a
cutícula. Deve-se evitar usar sapatos apertados e deve-se usar
chinelos nos balneários de piscinas e ginásios. Além disso,
uma dieta variada e equilibrada
é fundamental para manter as
unhas bonitas e saudáveis. A toma de suplementos multivitamínicos e com biotina também
pode ajudar no crescimento e
fortalecimento das unhas.
Como as alterações das unhas
são bastante frequentes e variadas, nada como uma avaliação
por Dermatologia para melhor
esclarecimento.
Se as nossas unhas falassem
teriam muitas histórias para
contar.
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AM-TECHNOLOGIES
ADMITE-SE FUNCIONÁRIO/A
PARA PARTE DE ARMAZÉM COM CARTA
DE CONDUÇÃO PARA ESCRITÓRIO

Entrevista: 253 056 989
IRIS - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO
E INTEGRAÇÃO SOCIAL
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º1 do artigo 23.º e para os fins previstos na alinea b) do n.º1 do artigo 27º dos Estatutos
da nossa Associação, convoco a Assembleia-Geral a
reunir ordinariamente no dia 28 de Junho próximo pelas
14h na sede da nossa Associação sita no Lugar da
Agrinha - Nogueira - Braga com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS:

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

ADMITE-SE
COZINHEIRA/O
PART-TIME OU FULL-TIME
Deixar mensagem com nome
e número de telefone

965 790 365

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

Ponto único
Apreciação e votação do Relatório e Contas da Gerência do ano de 2020 bem como do Parecer do Conselho Fiscal.
Braga 12 de Junho de 2021
a Presidente da Mesa da Assembleia-geral
Manuela da Eira Martins

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

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

PRECISA-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

MUNICÍPIO DE FAFE

AVISO
DELIMITAÇÃO DE UNIDADE DE EXECUÇÃO N.º 1,
NA UNIDADE OPERATIVA DE PLANEMENTO
E GESTÃO 19: CEPÃES, POMBEIRINHA
Torna-se público, de acordo com n.º 6 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal
de Fafe, na sua reunião ordinária, realizada no dia 06-05-2021,
deliberou, por unanimidade, aprovar a delimitação da Unidade
de Execução n.º 1, localizada na freguesia de Fornelos, inserida
na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (U.O.P.G.): 19,
Cepães, Pombeirinha, conforme o relatório de ponderação das
participações recebidas no âmbito da discussão pública.
Os interessados poderão consultar o relatório de ponderação das participações recebidas no âmbito da discussão pública na Divisão de Gestão Urbanística do Município de Fafe,
em horário de expediente e na página da internet deste Município.

CHURRASQUEIRO
COM EXPERIÊNCIA

(Urgente)
962441985
“Correio do Minho”, 12/06/2021

Tribunal Judicial
da Comarca de Braga

Paços do Município de Fafe, 31 de maio de 2021.
O Presidente do Município de Fafe,
(Raúl Cunha, Dr.)

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

Juízo Local Cível de Amares

Anúncio

VENDE-SE
OU ALUGA-SE

“Correio do Minho” 12/06/2021

Processo: 164/21.0T8AMR
Acompanhamento de Maior
Referência: 173713860
Data: 08-06-2021
Requerente: Ministério Público
Acompanhado:Glória
Fernandes Gonçalves
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, o processo da
Acompanhamento de Maior em
que é requerida Glória Fernandes Gonçalves, nascido em 2003-1935, filho(a) de Avelino José
Gonçalves e de Ermelinda Fernandes da silva, com domicílio:
Centro Social de Dornelas,
Rua do Lar, n.º11 - Dornelas,
4720-316 Amares, com vista à
determinação de medidas adequadas.
O Juiz de Direito,
Dr(a). Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães
O Oficial de Justiça,
Isabel Santos

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

* 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!!

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA
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HC Braga conquista Troféu
de Clubes em Patinagem Livre
NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE BARCELOS participaram nove clubes
com cerca de 70 atletas em Patinagem Livre e 40 em Solo Dance.
PATINAGEM
| Redacção |

O Hóquei Clube de Braga arrebatou no passado fim de semana
no Pavilhão Municipal de Barcelos, o Troféu de Clube, em Patinagem Livre do Torneio Assunção Alves de Patinagem
Artística. Com organização da
Associação de Patinagem do
Minho (APM), do Centro de Actividades Recreativas Taipense e
do Clube Cávado de Patinagem
Artística, o torneio dividiu-se
em dois fins de semana, nas modalidades de Solo Dance (Taipas) e Patinagem Livre (Barce-

los).
A prova, que este ano foi avaliada pela primeira vez pelo Sistema Rollart, contou com nove
clubes afectos à APM, cerca de
40 atletas em Solo Dance e 70
em Patinagem Livre.
O Hóquei Clube de Braga participou no torneio com 12 atletas
(limitação imposta a todos os
Clubes devido às regras sanitárias do Covid-19), e nos escalões
de Benjamins, Infantis, Iniciados, Cadetes e Juniores.
Para o primeiro lugar noTroféu
de Clube, em Patinagem Livre
contribuiu o somatório das pontuações individuais de cada atle-

ta, sendo que o clube alcançou
cinco lugares de pódio (um 3.º
lugar, dois 2.ºs lugares e dois
1.ºs lugares).
“Este troféu tem um sabor especial para o Hóquei Clube de
Braga, depois de quase um ano e
meio de pandemia em que o desporto amador e de formação foi
negligenciado, sofreu limitações, e em que os clubes tiveram
que lutar contra o êxodo em
massa de atletas, pondo em causa a própria sobrevivência dos
mesmos. Serviu também para
demonstrar a resiliência e espírito combativo dos clubes de Patinagem Artística do Minho, seus

João Cruz no pódio do Estoril
mantém terceiro lugar da geral

atletas, pais, treinadores e dirigentes”, refere uma nota dopHC
Braga aos órgãos de informação.
Findo que está o Torneio Assunção Alves, segue o Open
Norte, neste no próximo fim de

semana em Alfena, e em que as
treinadoras Anabela Costa e Catarina Sequeira vão ultimar os
treinos de 13 atletas com o objectivo de conseguir pontos para
o Ranking Nacional.

Pela Federação Portuguesa de Futebol

Clube Desportivo de Cerveira
reconhecido como entidade formadora

MOTOCICLISMO
| Redacção |

DR

Piloto da Moto Galos de Barcelos segue em terceiro na classificação

Team Moto Galos/Clube Motorizado do Troço.
Tanto o barcelense Nelson
Cruz (Yamaha R1) como o vianense Rui Palma (Ducati VR4)
melhoraram em relação à ronda
anterior, ambos bateram os seus
melhores registos no Estoril e
seguem na geral, em oitavo e
sexto, respectivamente.
Nesta jornada, Rui Palma foi
quinto no sábado e sexto na corrida de domingo, apesar de alguns percalços. Já Nelson Cruz

HC Braga realça significado do troféu após paragem devido à pandemia

§nota

Campeonato Nacional de Velocidade

João Cruz voltou a subir ao pódio no Circuito do Estoril, na segunda prova da Copa Dunlop
Motoval do Campeonato Nacional de Velocidade 2021, ainda
sem público nas bancadas. Com
mais um terceiro lugar alcançado, o piloto da Associação Clube
Moto Galos de Barcelos segurou
o mesmo posto na classificação
acumulada da classe 1 (motos 850cc), reafirmando um arranque de temporada muito prometedor.
Os homens das Yamaha R6
ocupam os lugares cimeiros da
geral, numa luta intensa entre o
líder Victor Barros (Frammenti
Racing Team) e Miguel Romão
(segundo). João Cruz em Kawasaki Ninja é terceiro, quando
ainda faltam disputar quatro rondas. Em pista, na jornada dois
troféu, com 26 pilotos a animar a
grelha, alinharam também mas
na classe maior – para motos
+850cc – Nelson Cruz e Rui Palma, este último pela parceria

DR

disputou o primeiro duelo e ficou no oitavo posto. Ricardo
Andrade (Ducati VR4) segue
folgado na liderança da categoria.
As emoções prosseguem na
“montanha russa” de Portimão,
no Algarve, nos fins de semana
de 24 e 25 de Julho e 14 e 15 de
Agosto. A competição regressa
ao Circuito do Estoril a 11 e 12
de setembro, encerrando no
mesmo local a 23 e 24 de Outubro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) acaba de classificar o Clube Desportivo de Cerveira como Entidade Formadora 3 Estrelas, informou em comunicado o gabinete de comunicação do município. Autarquia felicita distinção meritória que vem corroborar o excelente trabalho desenvolvido pela
colectividade. O processo de certificação da FPF tem como objectivo avaliar,
reconhecer e certificar a actividade de todas as entidades que disponibilizam formação nas modalidades de futebol e futsal a praticantes até aos 19
anos, independentemente do seu enquadramento competitivo, adianta a
mesma nota repetida aos órgãos de informação.
Para o Clube Desportivo de Cerveira, esta classificação “acrescenta mais um
parágrafo ao brilhante passado do CDC, criando, porém, mais responsabilidades às direções vindouras”.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
enaltece a dedicação e o empenho dos atletas, assim como a entrega e a
disponibilidade dos órgãos sociais, na criação das condições necessárias para o excelente desempenho alcançado diariamente.
“O Clube Desportivo de Cerveira tem sido exemplar na formação das camadas jovens e na construção de um percurso consolidado e assente em valores”, assegura Fernando Nogueira.
A partir da época 2021/22, a obrigatoriedade do Processo de Certificação da
FPF para os clubes que participem em provas nacionais de futebol e ou futsal masculinas e ou femininas seniores e ou escalões de formação, no âmbito do Regulamento Licenciamento de Clubes, o clube deve estar certificado
pela FPF como entidade formadora classificada com, pelo menos, 3 estrelas,
refere ainda a mesma nota.
A certificação é atribuída através de um determinado número de estrelas.
Os clubes podem ser certificados com o nível básico Centros Básicos de Formação de Futebol (CBFF), Escolas de Futebol com certificação de 2 ou 1 estrelas e Entidades Formadoras com Certificação de 5, 4 ou 3. No entanto, para alcançarem o nível máximo de 5 Estrelas, devem ter a modalidade de
futebol feminino.
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SIC
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03:40
04:05
05:36

05:44
06:32
07:00
08:00
10:27
10:40
13:23
14:23
14:30
16:07
16:15
18:03
18:08
18:29
19:00
19:56
20:30
21:25
21:30
21:48

00:40 Tempo de Amar
00:25 Quem Quer Namorar
com o Agricultor? - Edição da Noite
01:25 Golpe de Sorte
- Edição Especial
02:50 Linha Aberta
03:55 Televendas
06:00 Camilo, O Presidente...
06:25 Etnias
07:00 Uma Aventura
08:05 Uma Aventura
09:05 Estamos Em Casa
12:10 Nosso Mundo
13:00 Primeiro Jornal
14:05 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Alô Marco Paulo
19:57 Jornal da Noite
21:50 Terra Nossa Especial Euro

06:36
06:41
08:00
09:57
10:55
12:59
14:15
14:59
19:00
19:50
22:00
22:57

Noites do Euro
Djon Africa
Unidos ao Clube
Televendas
Património da UNESCO
- A Cápsula do Tempo da Na...
Histórias à Solta
Programação infantil
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
Extinções
Aqui Portugal
Jornal da Tarde
Hora dos Portugueses
Aqui Portugal
Telejornal
UEFA Euro 2020
- Bélgica x Rússia
Programa Cautelar
Euro 2020 - Os Diarios

Água de Mar
Repórter África - 2ª Ed...
Euronews
Camp.Europa de Ginástica
Cuidado com a Língua!
Camp.Europa de Ginástica
Programação infantil
Folha de Sala
Camp.Europa de Ginástica
Nome de Rua
Camp.Europa de Ginástica
Folha de Sala
De Lisboa a Estocolmo
Biosfera
Candice Renoir
Faça Chuva Faça Sol
Bom Jesus do Monte
Folha de Sala
Jornal 2
Página 2

TVI
03:20
03:38
04:15
05:45
06:00
06:30
07:45
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
19:00
19:57
21:45

Doce Tentação...
Fascínios
TV Shop
Os Batanetes
George, o Curioso
Detective Maravilhas
Diário da Manhã
- Fim de Semana
Vida Animal
Inspetor Max
Querido, Mudei a Casa!
VivaVida
Jornal da Uma
Conta-me - Rosinha
Em Família
UEFA Euro 2020
- Dinamarca x Finlândia
Em Família
Jornal das 8
Bem Me Quer

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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; vacilantes. 8 - peixinho; afugenta. 9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira.
11 - esmagar; estros.

Sudoku
9

2

6

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

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

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
ALBARELOS T. 253 498 123

ARCOS DE VALDEVEZ
FÁTIMA T. 258 514 104

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. José Ribeiro Vieira de Castro, 368

Praça Dom Manuel I, 75

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
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

9

1
Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

RR. Dom António Barroso, 49

4

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça da República 43

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

Largo do Toural, 36

Praça da República, 92

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

5

4

5

8

4

3
1

7
8

1

1

2

4

2

3
7

3
1

6

R. do Aveiro, 203-205

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Publicidade

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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DE VOLTA
LOIRINHA
VENEZUELANA

Carinhosa, com brinquedos.
Bom Oral.

922 223 724
922 236 350

1 VEZ 3 AMIGAS
Ninfetinhas em brasas,
sexys, elegantes
e simpáticas.

913 289 731

Espaço limpo 24 horas
PORTUGUESA
ATRAENTE,
ATREVIDA
FUGOSA
A TUA MELHOR
COMPANHIA.
ORAL NATURAL
ATÉ AO FIM.

911 161 354
ATREVE-TE

LOIRA

LARA

Safadinha, quente,
boca gulosa.
Venha saborear.
Oral natural.

18 ANINHOS.
OLÁ MEUS
AMORES
ESTOU DE
VOLTA.

927 020 483

964 131 762

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

910 673 133

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

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

Mulher já tem prendas para
o Natal... daqui a três anos

Insólitos

Publicidade 27

Uma mulher australiana muito prevenida
decidiu adiantar já todas as compras
de Natal... para os próximos três anos!
Como se não bastasse, já embrulhou todos
os presentes e etiquetou as embalagens com
o nome do destinatário.
Será organização ou obsessão?

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

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Segunda 07/05/21

Sorteio 23/2021

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

Terça 08/06/21

Sorteio 46/2021

2 11 26 36 47
*7 *9
Quarta 09/06/21

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

JOGOS

Sorteio 46/2021

910 717 137

Mulher esmaga melancias
com coxas poderosas

Uma culturista do Nevada, EUA, estabeleceu
um novo recorde mundial ao conseguir
esmagar três melancias em 7,5 segundos...
com as coxas.
Kortney Olson assumiu o desafio para marcar
a inauguração da sua nova loja de produtos
desportivos e a verdade é que, além das
melancias, ainda esmagou o anterior
recorde, que era de 14,65 segundos.

Anastasiya

KVITKO
A famosa modelo,
conhecida como Kim
Kardashian Russa,
partilha mais uma
explosão de
sensualidade.

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

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

2.º Prémio 91

Sexta 11/06/21

Sorteio 47/2021

9 17 21 33 39
*7 *11

Sorteio 24/2021

QZX 14075
Sábado 05/06/21

Sorteio 45/2021

32 39 46 47 48
+3

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que
significa Justiça.
Amor: Período de harmonia a nível
sentimental. Aproveite!
Saúde: Poderá andar mais nervosa.
Coma alface. Atua como calmante.
Dinheiro: A criatividade poderá
conduzi-la ao sucesso. Receberá
elogios justos.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38,
39, 47

Balança
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Aceite a pessoa que ama tal
como ela é. Afaste-se de fantasias.
Saúde: Para acalmar a tosse deixe
uma cebola na mesa de cabeceira.
Dinheiro: Use o seu sentido prático
para resolver uma questão
financeira.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36,
47

Touro
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Poderá fazer novas
amizades. Acredite que o futuro lhe
reserva alegrias.
Saúde: Coma frutos secos várias
vezes por semana. Evite problemas
de coração.
Dinheiro: Pense em formas de
aumentar os seus rendimentos.
Números da Sorte: 1, 9, 29, 33, 37,
42

Escorpião
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Prepare um programa a dois
com o seu par. Afaste a angústia.
Saúde: Para perder uns quilinhos
acrescente raiz de gengibre aos
seus pratos.
Dinheiro: Se anda pouco dedicada
ao trabalho tome cuidado. Poderá
cometer um erro.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 27,
36, 41

Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Sente-se numa ótima fase
no amor. Já merecia ser feliz!
Saúde: Para que o cansaço não se
apodere de si durma oito horas por
noite.
Dinheiro: Poderá concretizar um
negócio lucrativo. Viverá momentos
de glória.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24,
32, 43

Sagitário
Carta do Dia: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Empenhe-se em realizar um
desejo da sua cara metade.
Saúde: Alivie as dores musculares
fazendo alongamentos durante o
dia.
Dinheiro: Possibilidade de receber
um aumento de ordenado.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34,
37

Caranguejo
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Poderá ver renascer um
antigo amor, se não tem par. Às
vezes a vida reserva-nos surpresas.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
É o corpo a pedir mais descanso,
faça-lhe a vontade!
Dinheiro: Terá domínio sobre uma
situação inesperada. Seja forte e
determinado.
Números da Sorte: 8, 10, 18, 21,
26, 48

Capricórnio
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessidade de
se isolar. Aproveite para tomar
decisões. Mude de vida.
Saúde: Descanse bastante para
recuperar forças.
Dinheiro: Com disciplina e espírito
de sacrifício vai desempenhar as
suas tarefas o melhor que sabe.
Será recompensada.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28,
46

Leão
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: O seu par pode andar mais
nervoso. Seja paciente e dê a volta
à situação.
Saúde: Se anda com azia, tome um
chá de erva-cidreira. É remédio
santo!
Dinheiro: Dia exigente no trabalho.
Terá força para superar tudo.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24,
28, 37

Aquário
Carta do Dia: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: A sua simpatia vai
conquistar quem a rodeia. Fará
bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão
arterial baixa. Experimente tomar
guaraná em pó.
Dinheiro: Os seus investimentos
poderão dar lucros. Parabéns!
Números da Sorte: 9, 13, 20, 24,
39, 47

Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Um amigo de quem gosta
poderá desiludi-la com uma atitude
falsa. Proteja-se.
Saúde: Se faz retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Possível desavença com
um chefe. Calma e tudo se
resolverá.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25,
37, 42

Peixes
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhecerá
dias muito felizes. Viva o amor sem
receios.
Saúde: Para prevenir problemas de
osteoporose e dores nos ossos
tome um suplemento de cálcio.
Dinheiro: O seu esforço poderá ser
recompensado.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25,
49
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Judo

Jorge Fonseca é
bicampeão mundial
Jorge Fonseca sagrou-se campeão
do mundo na categoria de -100 quilos. O judoca português venceu
Aleksandar Kukoj, nos mundiais da
modalidade que se disputam em
Budapeste.
A vitória final foi alcançada por intermédio de um ippon. Recorde-se
que na caminhada até ao título, Jorge Fonseca derrotou Muzaffarbek,
Kyle Reyes, Ília Sulamanide, Michael
Korrel e Kukoj, todos por ippon, numa prestação imaculada.
O judoca português já havia conquistado a medalha de ouro nos
Campeonatos do Mundo de 2019.

Amanhã, na Rádio Antena Minho

Maria Torcato Baptista é convidada
dos ‘Nos Bastidores da Política’
Maria Torcato Baptista é a convidada especial do programa ‘Nos
Bastidores da Política’, da Rádio Antena Minho, amanhã a partir
das 12 horas. Com um passado ligado à política e, desde há vários
anos presidente do Tin.Bra vai estar à conversa com Paulo
Monteiro, director do jornal Correio do Minho, e Carlos Alberto
Cardoso, politólogo e comunicólogo. ‘Nos Bastidores da Política’
centra-se na análise da semana e dos acontecimentos em torno
das próximas eleições autárquicas.

Homenagens aos profissionais de saúde

PSD presta tributo

Vieira do Minho

José Marques
Fernandes coordena
programa do PS

O antigo professor da Universidade
do Minho José Marques Fernandes é
a personalidade de Vieira do Minho
que vai coordenar a elaboração do
programa eleitoral do Partido
Socialista (PS) à Câmara Municipal.
O PS de Vieira do Minho escolheu
como candidato à presidência da
Câmara um nome forte do associativismo do concelho com o objectivo
de recuperar a autarquia.
Trata-se se Filipe de Oliveira,
presidente do Clube Amigos de Vieira
(CAVA), uma associação juvenil de
Vieira do Minho criada em 2005,
com trabalho feito nas áreas cultural,
social, desportiva e ambiental.
No âmbito das múltiplas atividades
da associação, destacam-se as
conferências do CAVA, que nos
últimos anos levaram a Vieira do
Minho figuras da vida nacional como
Marcelo Rebelo de Sousa, Fernando
Santos, Pedro Passos Coelho, Rui Rio,
António Vitorino, Pedro Abrunhosa,
entre outras personalidades.

Colectivo de artistas mulheres

Zet Gallery inaugura exposição
A zet gallery inaugura, amanhã, às 14 horas, ‘2 ou 3 choses que je
sais d'elle’, uma exposição com assinatura artística exclusivamente
feminina que reúne obras de Inês Osório, Helena Cardoso, Teresa
TAF, Elizabeth Leite, Liliana Velho, Márcia Ruberti e Xana Abreu. A
abertura da exposição será ainda assinalada no dia 19, entre as 14 e
as 19 horas, também com visita guiada com as várias artistas e com
a curadora da exposição, Helena Mendes Pereira.
A exposição, cujo nome é inspirado no filme homónimo que JeanLuc Godard realizou em 1966 sobre a condição social da mulher, integra um ciclo de exposições e de programação, através do qual a
zet gallery destacará artistas mulheres. “Considerando a urgência
social que atravessamos e que torna indelével a discussão e a luta
sobre a igualdade de género, decidimos avançar com uma programação que constitui uma ação e um alerta sobre o tema da urgência das igualdades de oportunidades para todos, independentemente do género, credo, raça, condição social de partida ou das
circunstâncias que a vida traz”, destaca Helena Mendes Pereira, diretora da zet gallery. “2 ou 3 choses que je sais d'elle” revela, a partir
de cada uma das autoras, “as formas de ver e de sentir delas, desvendando o lugar da tempestade interior que é tantas vezes a força
motriz do mundo inteiro”, sublinha a curadora. É um projecto de curadoria que se escreve no feminino, que revela e esconde o que é ser
mulher mas, sobretudo, que tem o desejo do belo e a evidência do
tempo e do espaço de cada uma em que cada um se revê ou repele.
Publicidade

A 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.
Com esta visita de terreno, o PSD Braga reforça a certeza adquirida sobre o sucesso resultante do trabalho de colaboração entre a Aces-Braga e o Município.
O PSD Braga, recebido pelo Director do Aces-Braga, Domingos Sousa, por Olindina Sá, vogal
da Direção do Aces, e por Céu Amexinha, enfermeira responsável pelo Centro de Vacinação,
quis, com esta visita, prestar uma singela homenagem a todos os profissionais de saúde e
perceber com clarividência como está a decorrer o processo de vacinação.
Durante a visita, o PSD Braga, pela voz do seu presidente João Granja, considerou que o trabalho realizado é um verdadeiro motivo de orgulho nacional e que o feriado 10 de Junho
incorpora os valores altruístas com que os profissionais de saúde têm trabalhado em prol
dos outros. Toda a ajuda é bem-vinda e, nesse sentido, nota importante também para o esforço protagonizado pelo Município que irá contratar oito enfermeiros que vão reforçar a
prossecução de um processo de vacinação mais célere. Por lapso, na nossa edição de ontem,
na legenda da foto foi mencionado que a visita tinha sido feita pelos Juntos por Braga, contudo a verdade é que foi feita exclusivamente pelo PSD Braga.

Praceta Padre Diamantino Martins, n.º 38 BRAGA
tlf. 253 270 498 • tlms. 911 925 559
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