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Parque
uma realidade
desejada
Parque de Lazer era sonho
de Freguesia de Lordelo se com cerca de 20 anos, que a Junta
orgulha de ter conseguido
concretizar. Equipamento permite
várias actividades.

ROSA SANTOS

delo.
“Seria um orgulho para
nós que se concretizase o novo quartel
da
projecto com que sonhamosGNR. É um
há mais de
20 anos. Só agora é
que o Governo, através do Ministério da
um parque que queremos
Administração InterAinda na área dos equipamentos,
na garantiu as condições
que esteja sempre activo
para a sua exea Jun- cução.
e
O terreno está lá e
que a população possa ta de Freguesia de Lordelo destaca
a Câmara (de
o in- Guimarães)
vestimento feito na Casa
usufruir sempre dele”.
já fez o projecto
da
As
palavras são do presidente
“Em 2017 conseguimos Cultura.
mendações governamentais. com as recoda Junta de
converter uma
A obra é para
Freguesia de Lordelo.
casa antiga na Casa
Manuel Teixeira
da Cultura, também arrancar”, desejou o autarca de Lordelo.
explicou que a criação
designada Casa das
Na área do ambiente,
do Parque de LaArtes. É um espaço
uma das principais
zer era um sonho que
“estava enterrado multifunções que tanto dá para acolher, apostas vai para a requalificação
do rio
há cerca de 20 anos.
por exemplo, reuniões
Era um projecto antida Assembleia de Vizela, que atravessa a freguesia. “Já
go que conseguimos
fizemos o levantamento
concretizar. Chegá- Freguesia ou espectáculos de vária
exaustivo
dos
or- prietários
mos a um entendimento
dem, desde os desportivos
dos terrenos nas margensprocom os proprietários dos terrenos e
do
indicou Manuel Teixeira. aos culturais”, rio. Do lado de
conseguimos fazer
Vizela, a Câmara já
Foram instalao
fez o
parque. O projecto
deste parque estava dos também vários parques com apare- trabalho dela, e nós estamos a fazer
o nosem debate há muito
lhos de fitness em diversos
so. Vai ser um trabalho
tempo,
pontos da frede excelência”,
sava disso”, disse satisfeito, mas não pas- guesia.
frisou o presidente da
o autarca de
Junta de Freguesia
Lordelo.
O autarca ‘sonha’ agora,
de Lordelo. A junta
com a concretipretende construir
O parque está equipado
zação de outros projectos
percursos ao longo da
que, não sendo
margem do rio para
queiras, casas-de-banho, com churras- da exclusiva responsabilidade
que as pessoas possam
campo de futedisfrutar das beleda Junta de
bol de praia, campo
de mini-basquete, bar Freguesia, são de extrema importância zas naturais da zona.
e esplanada.
para a população local.
O trabalho conta com
exemplo, do novo posto É o caso, por técnicos do Laboratórioa colaboração de
da GNR de Lorda Paisagem da
Câmara Municipal de
Guimarães.
Textos Miguel Viana

“É

Fotos Arquivo

Manuel Teixeira
“Apoio social
é a nossa grande
preocupação”

O bem-estar das populações
das grandes preocupações doé uma
executivo da Junta de Freguesia
Lordelo, liderado por Manuel de
Teixeira. Com a finalidade
face às necessidades da de fazer
mais carenciada, a Juntapopulação
Freguesia de Lordelo contade
colaboração de diversas com a
em especial da autarquiaentidades,
de
Guimarães. “A Câmara Municipal
Guimarães tem um Gabinete de
Acção Social muito bom, que de
nos tem
ajudado muito” frisou o
da Junta de Freguesia depresidente
Lordelo.
Outra das ajudas essenciais
técnicos do Projecto Raízes. é a dos
dos projectos vencedores do“Foi um
Orçamento Participativo que
nos
permite ter técnicos capazes
de
auxiliar as pessoas sinalizadas
GNR ou pelos vizinhos”, disse pela
Teixeira. A Junta de FreguesiaManuel
de uma assistente social e de dispõe
um
psicólogo.
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Braga
§vacinas

Casos activos de Covid-19
em tendência decrescente

Forum Braga
Vacinação segue
a bom ritmo
O Agrupamento de Centros de
Saúde Cávado I - Braga está a
apelar às pessoas com mais de
60 anos que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 para
que se dirijam ao centro de vacinação no Altice Forum Braga.
“Se tem mais de 60 anos, não teve Covid-19 ou já passaram mais
de seis meses da data de infecção
e ainda não foi vacinado, pode
dirigir-se ao Centro de Vacinação
do ACES de Braga no Altice Forum Braga todos os dias das 18
às 19.30 horas”, refere o ACES Cávado 1- Braga.
O processo de vacinação está a
avançar a bom ritmo no
concelho, sendo expectável que
até meados de Julho 70% da
população do concelho tenha
recebido pelo menos uma dose
da vacina.
Actualmente, 46 mil bracarenses
tem a vacinação concluída.

CONTINUAM a baixar o número de casos activos e também de novos casos de Covid-19 confirmados
no concelho de Braga. Ricardo Rio sustenta que a situação que se vive em Braga “não é dramática”.
PANDEMIA
| Marlene Cerqueira |

O número de casos activos de
Covid-19 no concelho de Braga
continua descer. Anteontem estavam 227 pessoas infectadas
pelo novo coronavírus, menos
11 do que na segunda-feira.
Também o número de pessoas
em vigilância activa diminuiu
substancialmente. Na segundafeira estavam em isolamento
1275 pessoas que tiveram contacto de risco com alguém infectado, mas anteontem já eram
856, portanto menos 419.
As 856 pessoas em vigilância
referem-se a contactos de risco
na comunidade e em meio escolar.
Contas feitas, desde o início da
pandemia o concelho de Braga
regista 17.511 casos de Covid19, dos quais 17.083 estão recuperados.
Ainda de acordo com o ponto
de situação epidemiológico
transmitido pela autoridade de
saúde ao Município, entre sábado e quinta-feira foram confirmados no concelho 111 novos
casos — 12 no sábado, 15 no domingo, 20 na segunda, 26 na ter-

DR

Concelho continua “estagnado” no desconfinamento, mas situação começa a desagravar-se

ça, 26 na quarta e 12 na quinta.
O número de óbitos mantém-se
nos 201 há já algumas semanas.
Anteontem, o Governo anunciou que o concelho de Braga
volta a não avançar para a fase
actual de desconfinamento por
apresentar uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem
mil habitantes nos últimos 14
dias. A taxa de incidência em
Braga situa-se nos 170 casos por

100 mil habitantes, ligeiramente
inferior do que na semana passada, mas mesmo assim ainda longe do patamar que permita dar
mais passos no desconfinamento.
O edil bracarense vem defendendo que deveria haver uma
maior flexibilidade em termos
de desconfinamento, mesmo que
isso implicasse algum agravamento do número de casos. Isso

sem prejuízo de que tenham de
continuar a cumprir as regras determinadas pela autoridade de
saúde, nomadamente o uso de
máscara, desinfecção frequente
das mãos e distanciamento social.
Ricardo Rio tem sustentado
que a situação que se vive em
Braga “não é dramática”, uma
vez que o número de casos “não
representa uma ameaça em ter-

mos de saúde pública e da capacidade de resposta das unidades
de saúde”.
Na sexta-feira o Hospital de
Braga tinha nove doentes Covid19 internados, um dos quais em
cuidados intensivos.
A maior parte dos contágios,
53%, tem acontecido em ambiente familiar.
O avançar do processo de vacinação também justifica, no entender do autarca, mais abertura
no desconfinamento.

No próximo sábado também se realizam testes

Trabalhadores provenientes da área metropolitana de Lisboa são testados
VACINAÇÃO
| Redacção |

A ARS Norte/ACES Braga, em
parceria com o Município de
Braga e a InvestBraga, levou a
cabo um processo de testagem
gratuito para os colaboradores
de empresas do concelho que tenham estado a trabalhar, em permanência, na área metropolitana
de Lisboa e que regressaram a
Braga este fim-de-semana.
A medida visa salvaguardar a
saúde dos colaboradores e de to-

dos os que convivam com os
mesmos, permitindo a identificação de eventuais casos positivos de Sars-Cov-2, minimizando, desta forma, o risco de transmissão da doença localmente.
O acesso a este plano de testagens está limitado aos trabalhadores que tenham estado a trabalhar nos últimos dias em Lisboa,
tenham contactado com a população residente e/ou tenham estado em contacto com algum
ambiente com risco de contaminação, com especial relevo nas

empresas da área da construção
civil e relacionadas, onde se trabalha com equipas mais alargadas e forte contacto presencial.
A concretização de testes rápidos aconteceu na Unidade de
Colheitas do ACES Braga, junto
ao Centro de Saúde de Infias,
durante o dia de ontem, e também vai realizar-se no próximo
sábado, dia 26 Junho, com agendamento prévio junto das equipas da InvestBraga.
Ao todo, e para este primeiro
dia de testagem, realizado on-

tem, foram contactadas cerca de
300 empresas de Braga dos sectores mencionados, dos quais resultou, até ao final da tarde da
passada sexta-feira, a marcação
de cerca de meia centena de testes, sendo recolhidos os dados
dos colaboradores, através das
áreas de recursos humanos das
empresas para efectivação dos
agendamentos para os testes.
Durante a próxima semana serão realizados novos agendamentos para o próximo sábado,
dia 26 de Junho.

lll
A concretização de testes
rápidos já aconteceu ontem
na Unidade de Colheitas do
Agrupamentos de Centros
de Saúde (ACES) Braga,
junto ao Centro de Saúde
de Infias. No próximo
sábado volta a repetir-se
com agendamento prévio
junto das equipas
da InvestBraga
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COVID-19
864,109

MORTES
17,062 (+1)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

819,324 (+884)

CASOS ACTIVOS

+ 1,183 NOVOS CASOS

27,723 (+298)

Mimarte promete viajar
até ao ‘lugar dos sonhos’
ALTICE FORUM acolhe a 21.ª edição do Mimarte - Festival de Teatro
de Braga de 3 a 6 e os dias 13 e 14 de Julho com seis espectáculos.

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

12,598,069

343381
NORTE

VACINAS
ADMINISTRADAS

120935
CENTRO

7,098,594

330396

1.ª DOSE

LISBOA
E VALE DO
TEJO

4,621,946
30622
ALENTEJO

2.ª DOSE

2,476,648

23011
ALGARVE

DR

‘Pinóquio’ da Jangada de Pedra sobe ao palco no dia 5 de Julho

CULTURA
| Patrícia Sousa |

9837

5927

MADEIRA

AÇORES

178,715,623

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 126,932 NOVOS CASOS

163,263,500

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,393,372
29,853,183
17,802,176
5,752,872
5,359,728

3,869,413

MORTES

ACTIVOS

616,924 5,100,481
385,767 743,602
498,621 1,166,587
110,702
95,300
49,071
86,433

CRÍTICOS

4,158
8,944
8,318
1,740
856

Portugal
Internamentos começam a preocupar
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales assumiu
que o aumento do número de internamentos por Covid-19 é uma “situação
preocupante”, embora o país ainda esteja “longe das linhas vermelhas”.
“O número de internamentos é sempre, obviamente, uma situação preocupante muito embora ainda estejamos longe das linhas vermelhas”, referiu
António Lacerda Sales.

O Mimarte - Festival de Teatro
de Braga, que vai marcar a agenda bracarense entre 3 e 14 de Julho, oferece, mais uma vez,
“oportunidades para superar a
realidade concreta e viajar através das narrativas” que vão entrar em cena. “Neste ano, em que
acolhemos a Capital de Cultura
do Eixo Atlântico, a programação pretende construir oportunidades para nos fazer mais próximos, não apenas do Norte de
Portugal, mas também da Galiza, com a qual possuímos, além
de uma fraternidade evidente,
uma cultura e história partilhadas”, defende a vereadora da
Cultura da Câmara Municipal de
Braga, Lídia Dias.
Devido às restrições sanitárias
ainda em vigor, a 21.ª edição do
festival deixa o palco da Praça
Municipal e conquista o palco
do grande auditório do Altice
Forum Braga com seis espectáculos multidisciplinares protagonizados por companhias portuguesas e galegas, no âmbito da
Capital de Cultura do Eixo
Atlântico. “Este ano, apesar da
necessária alteração do seu espa-

ço habitual, em virtude dos condicionalismos que ainda nos
abalam, mantemos uma programação que explora a versatilidade das artes cénicas, contando
com a participação de seis companhias portuguesas e galegas”,
refere Lídia Dias.
Este ano, buscou-se uma “programação ecléctica, diferenciada
e que pudesse potenciar os recursos de uma sala de espectáculos”, acrescenta.
Além dos habituais espectáculos teatrais, este ano o Mimarte
terá espectáculos de teatro-dança e uma opereta, dando continuidade ao trabalho de formação
de públicos.

lll
“Deixemo-nos, pois,
contagiar pelo teatro,
surpreendentemente
combinado num conjúgio
entre a tradição
e a inovação, construído
sobre uma Cultura
que eleva a nossa
identidade bracarense.”
Lídia Dias
Vereadora Cultura CM Braga

+ programa
3 Julho: Peripécia
Teatro em ‘O Ensaio
dos Abutres’;
4 Julho: Companhia
All’Opera em ‘Pomme
d’Api’;
5 Julho: Jangada Teatro
em ‘Pinóquio’;
6 Julho: Companhia
Teatro de Braga & Centro
Dramatico galego
em ‘A Contenda dos
Labradores de Caldelas
ou Entremés Famoso
sobre a Pesca no Rio
Miño’;
13 Julho: Teatro
do Bairro em ‘O Mundo
é Redondo’;
14 Julho: La Macana
em ‘Pink Unicorns’.
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Cidade presta “tributo justíssimo”
a arcebispo D. Diogo de Sousa
MONUMENTO EVOCATIVO a D. Diogo de Sousa foi ontem inaugurado no cruzamento entre a Rua dos
Capelistas e a Rua Dr. Justino Cruz. Monumento resulta do concurso de ideias lançado pelo município.
HOMENAGEM
| Patrícia Sousa |

O monumento evocativo ao arcebispo D. Diogo de Sousa foi
ontem inaugurado no cruzamento entre a Rua dos Capelistas e a
Rua Dr. Justino Cruz. “Esta não
é mais uma iniciativa, é um tributo justíssimo ao legado enorme deixado na vivência da cidade pelo arcebispo D. Diogo de
Sousa”, assumiu ontem o presidente da Câmara Municipal de
Braga. Ricardo Rio admitiu que
este monumento evocativo simboliza ainda “a relação extraordinária que existe entre a Igreja
bracarense e o desenvolvimento
da cidade e que D. Jorge Ortiga é
um digníssimo sucessor desta
relação que se fortalece e alimenta”.
Ricardo Rio lembrou que o
executivo municipal tem procurado reforçar a estatuária da cidade com base no contributo de
figuras da sociedade civil e religiosa, como aconteceu já com
Salgado Zenha, D. Frei Bartolomeu dos Mártires e com o Imperador César Augusto, fundador
da cidade.
Este monumento, recordou
ainda o presidente, resulta do
concurso de ideias lançado pelo
Município de Braga e homenageia a figura mais importante do
urbanismo bracarense que, com
a sua visão estratégica, abriu
Braga ao mundo.
Para o vereador do Urbanismo

ROSA SANTOS

‘Porta Aberta’ é a designação do monumento evocativo ao arcebispo D. Diogo de Sousa

e Património da Câmara Municipal de Braga, Miguel Bandeira,
não é possível compreender a
história da cidade sem conhecer
a obra mecenática do arcebispo

D. Diogo de Sousa. “Ainda hoje
o fundamental dos espaços públicos do centro histórico de
Braga tem a sua marca. Há uma
Braga antes e uma depois de D.

Diogo de Sousa. Com D. Diogo
de Sousa, Braga abriu-se ao
mundo, modernizou-se no domínio urbano, da economia, na assistência e na saúde, no ensino
lançando as bases dos Estudos
Gerais de Braga e na reforma da
igreja”, lembrou o vereador, frisando o facto da inauguração
acontecer na data em que se assinala a morte do prelado.
Também presente na cerimónia
de inauguração esteve o arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga, que
reconheceu D. Diogo de Sousa
como “o refundador da cidade,
tendo feito uma verdadeira revolução na reorganização de Braga, traçando novas ruas e praças,
quase como um arquitecto da cidade moderna”.
Este monumento, continuou D.
Jorge Ortiga, “é um acto de justiça e um dever que a cidade lhe
devia”. O prelado referiu ainda
que o monumento demonstra “a
maior paixão pela cidade, onde
está presente a fidelidade à história e uma visão para o futuro”.
A peça em estrutura metálica é
da autoria da Azo Arquitectos,
que conquistou o primeiro prémio no concurso de ideias.
“Queremos deixar a mensagem de ‘Porta Aberta’. D. Diogo
de Sousa fez uma ruptura do
pensamento da época e foi visionário no seu tempo e através
de uma pedaço de muralha conseguiu abrir Braga ao mundo”,
justificou Pedro Soares da empresa.

+ mais
D. Diogo de Sousa (1461
- 1532) foi arcebispo de
Braga durante 27 anos,
considerado como um
dos mais importantes
promotores da história
da Braga e o “novo
fundador” da cidade,
pela sua actividade
pastoral, cultural,
humanismo cívico e pela
sua veia urbanística.
Uma personalidade
de relevo, com interesse
para a história da Igreja
e para a história
das ideias religiosas,
socio-políticas,
pedagógicas e artísticas
desta época.
É considerado um
humanista e uma das
figuras mais notáveis
e um dos mais ilustres
homens da Igreja.
lll
“D. Diogo de Sousa,
se estivesse cá, estaria
um pouco triste por esta
praça selvaticamente
desordenada. Vamos
tentar devolver a beleza
e a sumptuosidade a esta
praça que o arcebispo
nos deixou e que é um
ponto absolutamente
central da nossa cidade.”
Ricardo Rio
Presidente CM Braga
Publicidade
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Ciência e expressão artística têm
“casamento muito interessante”

+ espectáculo
‘Banquete de David’
é um espectáculo
original e de criação
colaborativa que se
propõe a unir o universo
das media arts
à tradição popular
das Festas de São João.

PRESIDENTE da Câmara Municipal de Braga assistiu ontem ao ensaio do espectáculo de comunidade
´Banquete de David´ e visitou a nova exposição na galeria INL, no edifício do gnration.
GNRATION

Numa primeira fase,
o projecto parte
da captação vídeo
de alguns dos grupos
e elementos
representativos
desta festa, para serem
depois incorporados em
palco e acompanhados
musicalmente
pela ODE – Orquestra
de Dispositivos
Electrónicos.

| Patrícia Sousa |

O gnration associa a inovação à
cultura e “tem proporcionado diversas formas de arte e abordagens científicas que se materializam em expressões artísticas
diferenciadoras e neste aspecto é
um casamento muito interessante que junta a Câmara Municipal
de Braga, a Fundação Bracara
Augusta, a Braga Media Arts e o
Laboratório Ibérico Internacional (INL)”, assegurou ontem, o
presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, que assistiu ao ensaio do espectáculo
de comunidade ‘Banquete de
David’ e visitou a nova exposição na galeria INL.
“Respeitamos todas as formas
de expressão artística e é importante criar momentos para a criatividade diferenciadora, que traduz a nossa candidatura a Cidade Criativa da UNESCO, bebendo dos recursos endógenos da
cidade e depois casando com cada uma das vivências que a cidade tem e fortaleça este crescimento que queremos que Braga
tenha a nível cultural”, referiu
Ricardo Rio.

DR

Momento da visita ao ensaio do espectáculo de comunidade ‘Banquete de David’

O espectáculo ‘Banquete de
David’, por exemplo, “traduz esta dimensão que vem beber da
componente da Braga Media
Arts com esta tão singular Orquestra de Dispositivos Electrónicos que é surpreendente pelo
conceito e resultado final”, destacou Ricardo Rio, evidenciando
que este espectáculo (ver caixa
ao lado) une, assim, forças apa-

rentemente opostas: as festas
tradicionais, plenas de cor e sonoridades; e as artes media, fonte inesgotável de possibilidades.
Também a directora-geral da
Braga Media Arts, Cláudia Leite, confidenciou que qualquer
pessoa que assista ao ensaio desta orquestra “fica com vontade
de ir ver o espectáculo”. “Aqui
temos a junção da tradição com

a modernidade e este trabalho da
orquestra, que já começou há
cerca de dois anos, fundiu-se
agora com os grupos polifónicos
e traz uma nova roupagem a estas tradições associadas ao São
João”, constatou. Cláudia Leite
lembrou que o espectáculo é solidário e está praticamente esgotado, acreditando que todos “vão
ser surpreendidos”.

lll
O espectáculo, inserido
na programação oficial
das Festas de São João
de Braga, está marcado
para a próxima terça-feira,
a partir das 19 horas,
no Theatro Circo. A receita
do bilhete reverte para
o Fundo Social Sanjoanino,
criado em 2019 pela
Associação de Festas
de São João de Braga.

Publicidade

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

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

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

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

+ mais
A nova exposição na
galeria do Laboratório
Ibérico Internacional
de Nanotecnologia
(INL), situada no edifício
gnration, é intitulada
de ‘Heart of sky centro
do vento’.
A exposição de Nuno
da Luz resulta
de encomenda
artística pelo gnration
para o programa Scale
Travels, que relaciona
arte e nanotecnologia.
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Projectos “agentes de mudança”
criam impacto social
INCUBADOS no programa de Aceleração 2021 do Human Power HUB, três projectos venceram o Show
Off - Pitch dos Projectos Bootcamp de Empreendedorismo. 2021, integrado no Fórum Inovação Social.
FÓRUM INOVAÇÃO SOCIAL
| Redacção |

Central.Social, Pegadas do Brincar e Ecological Earth foram os
projectos do programa de Aceleração 2021 do Human Power
Hub (HPH) que venceram o
Show Off - Pitch dos Projectos
Bootcamp de Empreendedorismo. 2021, integrado no Fórum
Inovação Social 2021.
“Muitos parabéns a todos os
projectos pela participação, pela
criatividade, pela resiliência, pela vontade de criar soluções inovadoras para dar respostas aos
vários problemas sociais. São
vocês, os agentes de mudança,
de impacto social, que agregam

valor positivo e que influenciam
outros a colaborarem para o bem
comum”, pode ler-se nas redes
sociais do HPH.
Foram cinco os projectos que
participaram, tendo o júri, composto por Helena Loureiro (Portugal Inovação Social), Ana Ferreira e Nuno Gouveia (Município de Braga) seleccionado para
o 1.º Prémio Municipal de Empreendedorismo Social 2021, no
valor de 2.500 euros, o projecto
Central.Social. Entretanto, o 2.º
prémio, no valor de 1500 euros,
foi entregue ao projecto Pegadas
do Brincar, sendo que o 3.º prémio, no valor de 1000 euros, ficou nas mãos do projecto Ecological Earth.

DR

Hoje
Orquestra Sinfonietta
de Braga actua
no Altice Forum
O Altice Forum continua, hoje, a
receber momentos da programação das festas municipais. A Orquestra Sinfonietta de Braga actua, a partir das 11.30 horas, no
grande auditório sob direcção do
maestro Brian Mackay.
O concerto ‘Descobrir Noronha’
apresenta-se como a mais completa mostra da obra do compositor Francisco de Sá Noronha e
será gratuito, podendo os bilhetes ser levantados hoje na bilheteira física do Altice Forum Braga.
Entretanto, a 24 de Junho,
o grande auditório será palco
do concerto de encerramento
das Festas de São João de Braga.
De entrada gratuita e sem necessidade de apresentação de teste
negativo à Covid-19, Tiago Bettencourt fará uma viagem pelas
suas composições e apresentará
o novo trabalho do artista –
‘2019 Rumo ao Eclipse’.

Show Off - Pitch dos Projectos Bootcamp de Empreendedorismo. 2021
Publicidade
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Qualidade e excelência nos serviços é ‘imagem de marca’ da Braga Eventos

BragaEventos faz magia no digital
EMPRESA DE BRAGA afirmou-se pelas soluções audiovisuais para todos os tipos de eventos. A aposta na área digital ainda agora
começou, mas empresa liderada por Paulo Dinis já é uma referência a nível nacional.
ECONOMIA
| Redacção |

A qualidade e a excelência nos
serviços são notáveis no portfolio da BragaEventos, sendo que
a aposta na área digital ainda
agora começou e a empresa já
está a “dar cartas”. “Tivemos a
audácia de ultrapassar as fronteiras e apostar no digital, o que
nos permitiu não só a concepção, mas também a realização
dos eventos mais significativos,
nesta nova era que vivemos”,

lll
“Tivemos a audácia de
ultrapassar as fronteiras e
apostar no digital, o que nos
permitiu realizar eventos
mais significativos, nesta
nova era que vivemos.”

confirma o sócio-gerente da empresa, Paulo Dinis.
A adaptação às exigências do
mercado tornaram “a equipa
mais ambiciosa e mais profissional”, permitindo “a posição de
liderança e de empresa diferenciadora” nos últimos anos. “Fomos pioneiros em Portugal em
criar um estúdio digital e transformar os eventos que foram
anulados devido a pandemia, em
eventos digitais”, recorda o empresário, exemplificando o ‘São
Joao dentro de portas’, que

aconteceu o ano passado, e ainda, no mês de Junho de 2020, a
realização do primeiro evento

DR
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Paulo Dinis
Sócio-gerente da BragaEventos

presencial confinado em Portugal com o ‘Amor Electro’ no Altice Forum Braga.
Mas a BragaEventos continua
sempre na vanguarda. “Inovamos também em estúdios chroma key (técnica de efeito visual
que consiste em colocar uma
imagem sobre uma outra por
meio do anulamento de uma cor
padrão), apostando na realidade
virtual”, adianta Paulo Dinis, admitindo que para isso foi necessário um “avultado investimento
em equipamentos e tecnolo-

gias”, mas também foi crucial a
aposta “numa equipa qualificada
e também na sua formação sempre actualizada”.
Nestes últimos dois anos, além
de todo o portfolio que a empresa bracarense conseguiu construir, graças “à confiança dos
clientes”, foi possível concretizar grandes eventos na cidade de
Braga, na região Norte e até a nível nacional, como foram os casos do INL Summit, Angola
Summit, Casais Summit, entre
outros.

DR

correiodominho.pt
20 de Junho 2021
4 Destaque

Braga 9
24 de Março 2020 correiodominho.pt

+ paixão
Paulo Dinis Andrade
é um apaixonado pela
aventura e adrenalina.
Com um historial ligado
às actividades militares,
desde cedo cultiva o rigor
e a disciplina e isso
reflecte-se na qualidade
dos serviços prestados.
Uma equipa multifacetada
e multidisciplinar
permitiu-lhe estar
na vanguarda e a ser
pioneiro na produção dos
espectáculos e eventos
com maior impacto
na zona Norte do país.

DR
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Empresa é já uma referência
PAULO DINIS é o sócio fundador da BragaEventos e tem apostado na qualidade e diferença na
prestação de serviços. “Cada projecto é um desafio e a sua realização é a superação”, confidencia.
ECONOMIA
| Redacção |

DR

+ recursos
Recursos humanos
qualificados, experientes
e audazes permitiu à
empresa ser reconhecida.
Com a variedade
de serviços, produtos
e equipamentos,
a BragaEventos é uma
marca (re)conhecida
pela sua capacidade
de concepção, produção,
execução e, acima de tudo,
pela originalidade
e superação das
necessidades dos clientes.

Com um quarto de século de actividade, a BragaEventos começou por afirmar-se como empresa com soluções audiovisuais
para todos os tipos de eventos.
Mas a ambição e experiência do
sócio-fundador, Paulo Dinis,
permitiu um posicionamento da
empresa face às necessidades do
mercado, nomeadamente na zona Norte, onde se começou a demarcar pela qualidade e diferen-

lll
“O investimento em
equipamentos permite
sair da esfera do projecto,
e passar à concretização,
algo que nos tornou uma
empresa diferenciadora
e permitiu dar o salto.”
Paulo Dinis
Sócio-gerente da BragaEventos
ça na prestação de serviços.
Rodeado de uma equipa “qua-

lificada e dinâmica”, cedo começou por abraçar os projectos
mais desafiantes.
Vocacionada no aluguer de
equipamentos, representação de
artistas, organização, produção
de eventos, animação de todo o
tipo de espectáculos ou eventos,
a empresa “foi apostando na
vanguarda, através da aquisição
de novos equipamentos, tecnologia de ponta e serviços, sempre com a intenção de servir o
cliente conforme as suas necessidades”, justifica.

A BragaEventos tem vindo “a
consolidar ao longo dos anos
uma posição de destaque pelo
vasto leque de propostas inovadoras que reúne, pela qualidade
e eficácia dos seus serviços e seguramente pela viabilidade comercial das suas produções”.
Cada projecto, continua Paulo
Dinis, “é um desafio e a sua realização é a superação”. Apostar
numa equipa com background e
experiência vasta e diversificada
permite dar as respostas e concretizar os projectos.
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Bombeiros de Barcelinhos iniciam
comemorações dos 100 anos
VOLUNTÁRIOS celebram marca assinalável da sua existência, ao chegarem ao centenário que será
celebrado com pompa e circunstância, com vários dias dedicados às comemorações.
BARCELOS
| Redacção |

Os Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos preparam-se para
dar início às celebrações dos
seus cem anos de vida. Uma data que, mesmo com as contingências e limitações impostas
pela pandemia, tem que ser assinalada a preceito e assim a Associação Humanitária o vai fazer.
Por isso mesmo, as festas arrancam já no próximo dia 24 de
Junho, dia de São João, com a
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, que, recorde-se, foi

nascida da vontade de homens
dedicados e munidos de força
maior, inicia as comemorações
do seu centenário, em contexto
de pandemia, mas com largos
objectivos no horizonte, que
passam no imediato pela abertura de um Centro de Reabilitação
Física e Mental, inauguração
que que acontece no domingo,
dia 27 de Junho, e que vai permitir encerrar da melhor forma
as comemorações.
No dia de aniversário (24 de
Junho) a efeméride fica marcada
pela transmissão de uma emissão especial de rádio, na manhã,
e à tarde a habitual eucaristia co-

DR

Bombeiros Voluntários de Barcelinhos dão início às comemorações do centenário

memorativa de aniversário que
decorre na Igreja Matriz de Santo André de Barcelinhos, às

19.15 horas da próxima quinta-feira.
Mas o assinalar dos cem anos

de vida não se ficam por aqui, já
que ao longo deste e no próximo
ano, são várias as actividades
planeadas no âmbito das comemorações, que envolvem outras
entidades e com as quais a Associação faz questão de chamar à
festa.
No entanto, o contexto evolutivo da pandemia vai determinar o
timing em que as acções comemorativas se vão realizar.
Certa é a edição de um livro
que conta a história dos 100
Anos da Instituição, um marco
histórico da vida da Associação
que a atual Direcção presidida
por José Arlindo Costa fez questão que fosse editado, “em memória de todos os que serviram e
servem este Corpo de Bombeiros e se entregaram à causa”.
As comemorações dos 100
anos da Instituição arrancam na
quinta-feira, dia 24 de Junho.
Pela manhã serão hasteadas as
bandeiras para dar o mote, ao
que se pretende que seja um ano
muito especial, e que fechava
em grande com a conclusão das
obras do quartel.
Publicidade
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Guimarães
§nota

Guimarães lança
publicação
sobre o Rio Ave
OBRA pretende servir de inspiração para a luta
pela protecção do meio ambiente.
GUIMARÃES
| Redacção |

“O Ave é de todos e por todos
deve ser preservado”. Este é o
destaque do prefácio assinado
por Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, no livro ‘O Ave Para
Todos’, que foi apresentado num
evento que contou com a presença de alguns dos alunos das várias escolas envolvidas no projecto, bem como juntas de freguesia e brigadas verdes directamente ligadas ao rio Ave. Fruto
da pandemia, nesta sessão marcaram presença 75 alunos presencialmente, mas cerca de 700
alunos acompanharam o evento
via online em representação das
24 escolas envolvidas.
Esta publicação pretende servir
de inspiração para outros projectos do mesmo âmbito, num contexto de replicabilidade que beneficiará o rio Ave como um
todo e, assim, todos os municípios que por ele são atravessados, através de um projecto do
Laboratório da Paisagem com a
colaboração do Município de
Guimarães e da Agência Portuguesa do Ambiente - APA
Domingos Bragança destaca a
“consciência ecológica” que
desperta nos vimaranenses, através do “compromisso e envolvimento” com a preservação do
ambiente e a recuperação das
massas de água do concelho
num equilíbrio entre o rio e o cidadão. “Todos contam para a este caminho, na defesa do nosso
habitat e do ambiente, porque a
mudança começa em cada um de
nós. A água é um elemento essencial à vida e devemos proteger toda a bacia hidrográfica do
Ave e é nesse sentido que temos
definido um caminho que implica o despertar da consciência
ecológica de todos os cidadãos”,
referiu o autarca.
A presidente do Laboratório da
Paisagem e Vereadora do Am-

biente no Município de Guimarães, Sofia Ferreira, descreveu
os cerca de 700 alunos como “os
principais protagonistas neste
processo” na sequência das acções de capacitação e formação
realizadas no âmbito do projecto
‘O Ave para Todos’. Participaram as 14 Juntas de Freguesia
(na linha de água do Rio Ave)
envolvendo 24 escolas.

Para conhecer os avanços do MACC

Directores dos centros europeus visitaram
novo supercomputador ecológico no Avepark
O novo supercomputador ecológico Deucalion estará operacional em 2022 no Centro de Computação Avançada do Minho (MACC), no Avepark, em Guimarães, sendo o maior dos quatro centros operacionais de computação avançada em
Portugal, com coordenação científica e operacional da Universidade do Minho.
A comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Maryia Gabriel, e o ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, estiveram em Guimarães para conhecer os avanços do
MACC, numa sessão que ficou ainda marcada pela entrega de um manifesto dos directores dos centros europeus que
alojam os cinco sistemas de supercomputação de nível petascale com apoio da União Europeia, situados na Bulgária, Eslovénia, Luxemburgo, Portugal e República Checa.
O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, foi anfitrião desta sessão que contou ainda com as intervenções da ministra eslovena da Ciência, Simona Kustec, das eurodeputadas Graça Carvalho e Maria Manuel Leitão Marques, do reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, do representante da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Paulo
Quaresma, do presidente da CCDR-N, António Cunha e, entre outros, do diretor do MACC e investigador da Escola de Engenharia da UMinho e do INESC TEC, Rui Oliveira. A Comissária Europeia para a Inovação, Maryia Gabriel, destacou “o
avanço da ciência ao longo dos últimos anos através de um trabalho em conjunto entre várias entidades governamentais e que permitirá saltar para uma dimensão mais elevada”. O Ministro Manuel Heitor realçou o acompanhamento
deste processo “num dos melhores exemplos de cooperação” onde focou a articulação com a CM Guimarães e a UMinho.
Publicidade

lll
“Este é apenas o primeiro
capítulo de uma história
que traça um caminho que
não é reversível. Temos a
noção clara que não se consegue transformar o território sem transformar os cidadãos e esse é um factor determinante e isso faz-se
através de uma maior relação entre as pessoas e o rio.”
Carlos Ribeiro director executivo
Laboratório da Paisagem
O vice-presidente da Agência
Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, destacou a prática de Guimarães como um
exemplo na forma como “procura formar as pessoas sobre as várias matérias no ambiente, para
serem melhores cidadãos no futuro”. Pimenta Machado deixou
um desafio às escolas para fazerem uma avaliação do seu uso
eficiente da água.
Já a vereadora da Educação,
Adelina Pinto, lembrou que a
comunidade de Guimarães “está
a dar passos significativos, resultado de uma educação ambiental que está a ser seguida há
muitos anos para a mudança de
paradigma nas questões do ambiente. Só mudamos o território
se as pessoas mudarem comportamentos e este é o nosso desafio
para os eco-alunos que nos vão
ajudar a um território mais sustentável”.
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Manuel Teixeira
“Apoio social
é a nossa grande
preocupação”

Parque
uma realidade
desejada
Parque de Lazer era sonho com cerca de 20 anos, que a Junta
de Freguesia de Lordelo se orgulha de ter conseguido
concretizar. Equipamento permite várias actividades.
Textos Miguel Viana Fotos Arquivo

“É

um parque que queremos
que esteja sempre activo e
que a população possa
usufruir sempre dele”. As
palavras são do presidente da Junta de
Freguesia de Lordelo. Manuel Teixeira
explicou que a criação do Parque de Lazer era um sonho que “estava enterrado
há cerca de 20 anos. Era um projecto antigo que conseguimos concretizar. Chegámos a um entendimento com os proprietários dos terrenos e conseguimos fazer o
parque. O projecto deste parque estava
em debate há muito tempo, mas não passava disso”, disse satisfeito, o autarca de
Lordelo.
O parque está equipado com churrasqueiras, casas-de-banho, campo de futebol de praia, campo de mini-basquete, bar
e esplanada.

Ainda na área dos equipamentos, a Junta de Freguesia de Lordelo destaca o investimento feito na Casa da Cultura.
“Em 2017 conseguimos converter uma
casa antiga na Casa da Cultura, também
designada Casa das Artes. É um espaço
multifunções que tanto dá para acolher,
por exemplo, reuniões da Assembleia de
Freguesia ou espectáculos de vária ordem, desde os desportivos aos culturais”,
indicou Manuel Teixeira. Foram instalados também vários parques com aparelhos de fitness em diversos pontos da freguesia.
O autarca ‘sonha’ agora, com a concretização de outros projectos que, não sendo
da exclusiva responsabilidade da Junta de
Freguesia, são de extrema importância
para a população local. É o caso, por
exemplo, do novo posto da GNR de Lor-

delo.
“Seria um orgulho para nós que se concretizase o novo quartel da GNR. É um
projecto com que sonhamos há mais de
20 anos. Só agora é que o Governo, através do Ministério da Administração Interna garantiu as condições para a sua execução. O terreno está lá e a Câmara (de
Guimarães) já fez o projecto com as recomendações governamentais. A obra é para
arrancar”, desejou o autarca de Lordelo.
Na área do ambiente, uma das principais
apostas vai para a requalificação do rio
Vizela, que atravessa a freguesia. “Já fizemos o levantamento exaustivo dos proprietários dos terrenos nas margens do
rio. Do lado de Vizela, a Câmara já fez o
trabalho dela, e nós estamos a fazer o nosso. Vai ser um trabalho de excelência”,
frisou o presidente da Junta de Freguesia
de Lordelo. A junta pretende construir
percursos ao longo da margem do rio para
que as pessoas possam disfrutar das belezas naturais da zona.
O trabalho conta com a colaboração de
técnicos do Laboratório da Paisagem da
Câmara Municipal de Guimarães.

O bem-estar das populações é uma
das grandes preocupações do
executivo da Junta de Freguesia de
Lordelo, liderado por Manuel
Teixeira. Com a finalidade de fazer
face às necessidades da população
mais carenciada, a Junta de
Freguesia de Lordelo conta com a
colaboração de diversas entidades,
em especial da autarquia de
Guimarães. “A Câmara Municipal de
Guimarães tem um Gabinete de
Acção Social muito bom, que nos tem
ajudado muito” frisou o presidente
da Junta de Freguesia de Lordelo.
Outra das ajudas essenciais é a dos
técnicos do Projecto Raízes. “Foi um
dos projectos vencedores do
Orçamento Participativo que nos
permite ter técnicos capazes de
auxiliar as pessoas sinalizadas pela
GNR ou pelos vizinhos”, disse Manuel
Teixeira. A Junta de Freguesia dispõe
de uma assistente social e de um
psicólogo.

Publicidade
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Obras da
VIM
criaram mais
segurança

A

remodelação da Via Intermunicipal (VIM) foi outra
das obras com “grande relevância” para a Junta de Freguesia de Lordelo.
A obra envolveu várias instituições, desde a Câmara Municipal de Guimarães à
Infraestruturas de Portugal, e permitiu
melhorar as condições de segurança de
automobilistas e pessoas.
“ Foram criadas rotundas e uma passagem pedonal. Esta passagem pedonal foi
uma mais-valia porque a freguesia antes
estava praticamente dividida a meio. Com

Obras na Via Intermunicipal (VIM) permitiram construir
rotundas e uma passagem pedonal, o que tornou a via mais
segura para automobilistas e para a população de Lordelo.
estas obras dimiui bastante o número de
acidentes na nossa zona”, notou o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo.
Manuel Teixeira destacou que as acessibilidades à freguesia “estão cada vez melhores” e frisou que a rede viária local
tem sido “cuidada”.

A Junta de Freguesia pretende que seja
construída uma ciclovia paralela à VIM,
para que os ciclistas não tenham que usar
a via, que é uma das mais movimentadas
da região. A VIM é considerada de extrema impostância, já que estabelece “acessibilidades boas aos grandes centros urba-

nos (principalmente a Guimarães e a Vila
Nova de Famalicão), ao aeroporto (Francisco Sá Carneiro, na Maia) e à vizinha
Espanha (através da auto-estrada A7)”,
lembrou Manuel Teixeira.
A VIM tem início em Joane (Famalicão)
e termina em Vizela. Na zona de Lordelo,
a via passa por cima da Estrada Nacional
105, possuindo alguns acessos locais.
Com uma área de 4,97 quilómetros quadrados, a freguesia de Lordelo tem uma
população residente de 4287 pessoas.
Possui uma escola em actividade e quatro
instalações desportivas.

Freguesia de Lordelo ganha nova centralidade
A freguesia de Lordelo quer ganhar uma
nova centralidade com a intervenção no
Cemitério, na zona da Igreja, no rinque e
com a construção de um novo parque de
lazer. “Vamos fazer uma autêntica revolução no centro da vila”, assegurou Manuel
Teixeira, presidente da Junta de Freguesia
de Lordelo.
A obra vai ser feita em duas fases. “Nu-

ma primeira fase vai ser criada uma zona
30, onde os automóveis só poderão circular até uma velocidade de 30 quilómetros
por hora e uma parte pedonal. Vamos dar
prioridade às pessoas. Numa segunda fase
vai ser criada uma zona desportiva, com
rinques para futebol de salão, campo de
ténis, jardins, uma zona verde e um miradouro”, anunciou Manuel Teixeira, acres-

centado que, desta forma, “defendemos a
história e a identidade do nosso povo.”
A nova centralidade passa, também, pela
ligação, através de uma passagem pedonal, entre a Estação de Comboios de Lordelo o parque industrial e o parque de lazer. “É uma zona muito frequentada por
centenas de pessoas que trabalham no
parque industrial. O projecto está pronto e

queremos que a construção se inicie ainda
este ano, mas o projecto tem de ter a tutela da Infraestruturas de Portugal. A Câmara já fez os estudos necessários, indicou
Manuel Teixeira.
Vão ser também criados vários postos
de abastecimento para veículos eléctricos,
numa clara aposta na defesa do meio ambiente.
Publicidade
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AD Barroselas viu sonho cumprido
com a requalificação do campo de jogos
DESEJO antigo foi ontem concretizado formalmente, com a inauguração do novo piso de relvado sintético do campo de futebol
da associação de Viana do Castelo, que manifestou ainda o desejo de criar uma equipa de voleibol feminino.
VIANA DO CASTELO
| Miguel Viana |

O Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues, inaugurou
ontem o relvado sintético do
campo de futebol da Associação
Desportiva de Barroselas.
O governante destacou a importância do clube para a formação das camadas mais jovens.
“Através do desporto, eles sabem que a vida se pode magnificar. Através do desporto, há tanta e tanta gente a dar do seu
tempo para que isto aconteça.
Aqueles que são dirigentes dos
nossos clubes, aqueles que são
treinadores, passam a noção de
equipa, e isso é muito importante”, disse Tiago Brandão Rodrigues.
O governante ouviu o presidente da Associação Desportiva
de Barroselas a anunciar a intenção de do clube se lançar em novas actividades. “O Barroselas
não pára aqui. Vou comunicar
aqui que o Barroselas vai fazer

ROSA SANTOS

Ministro da Educação contactou com jovens atletas da Associação Desportiva de Barroselas

todos os possíveis para, na próxima época, termos voleibol feminino de formação”, disse o dirigente.

O responsável destacou que tal
só será possível se for usado o
pavilhão desportivo da Escola
de Barroselas.

O ministro da Educação entendeu a pretenção do clube. “Eu
vinha pedir ao Barroselas de que
o desporto possa ter mais moda-

lidades e para ter outras modalidades, de pavilhão. Por isso, o
pavilhão estará aberto ao voleibol, como estará aberto a outras
modalidades, que o Barroselas
poderá abraçar”, assegurou o governante.
O presidente da Câmara de
Viana do Castelo, José Maria
Costa, salientou o forte investimento autárquico na requalificação de espaços desportivos. “Estamos a fazer intervenções em
cinco campos (de futebol). Vamos fazer no Vila Fria 80, e vamos iniciar, no mês de Julho, no
campo de Perre, no campo de
Deocriste e também no campo
de Vila Franca. Iniciámos já as
obras na Praça Viana para a prática de ginástica. Isto enquadra-se na candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2023”,
anunciou o autarca.
Os trabalhos devem estar concluídos até ao fim do mês de
Agosto. Para um futuro próximo
fica a construção das novas piscinas municipais.

Canoísta e treinador foram homenageados pelo município pela conquista da 100.ª medalha em competições internacionais.

Fernando Pimenta e Hélio Lucas são exemplos a seguir
PONTE DE LIMA
| Miguel Viana |

“Obrigado pelo que têm feito
pela canoagem, pelo desporto,
por Ponte de Lima e pelo país”.
As palavras foram proferidas
por Victor Mendes, presidente
da Câmara de Ponte de Lima, na
sessão de homenagem ao canoísta Fernando Pimenta e ao
seu treinador, Hélio Lucas, pela
conquista da centésima medalhem competições internacionais. A cerimónia contou com a
presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
“Para os dois começa a não haver palavras para lhes dizer, a
não ser obrigado campeões.”,
disse Víctor Mendes.

ROSA SANTOS

Victor Mendes e o ministro da Educação com Fernando Pimenta e Hélio Lucas

O ministro frisou que falar de
Fernando Pimenta “é sempre
muito complexo, porque falta
sempre um adjectivo qualificati-

vo para dizer o que tens sido como desportista”.
José Carlos Gonçalves, presidente do Clube Náutico de Ponte

de Lima, disse que “são dois homens do melhor que o desporto
limiano tem”.
Num discurso curto mas sentido, Fernando Pimenta salientou
que se sentiu honrado com a distinção.
O treinador Hélio Lucas afirmou que foi um privilégio receber o troféu , que partilhou com
Fernando Pimenta, com o Clube
Náutico e com os atletas.
A cerimónia serviu, também
para assinar o protocolo para a
constituição do Museu Português de Canoagem em Ponte de
Lima. Um sonho, que no entender do autarca limiano, começa a
ser construido. “É, seguramente,
um projecto que nos deve encher
a todos de orgulho e que é a afir-

mação de Ponte de Lima no contexto do desporto nacional no
que à canoagem diz respeito. Será uma referência nacional e internacional”, salientou o autarca
de Ponte de Lima. Víctor Mendes fez notar que o museu terá
uma componente pedagógica e
que pretende ser um projecto de
coesão nacional.
O ministro da Educação fez
notar que ontem “foi lançada a
pedra número zero” do Museu
Português de Canoagem e que
Ponte de Lima será a capital da
canogem. O canoista Fernando
Mendes adivinhou já uma ampliação do equipamento, prometendo tudo fazer para “encher
mais um bocado o museu com
mais medalhas”.
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BANHO DE GOLOS TERMINA
COM DERROTA PORTUGUESA
NUM JOGO DE LOUCOS, a equipa das Quinas perdeu por 2-4 com a Alemanha. Os golos de Ronaldo
e Jota não chegaram para bater os tentos de Havertz, Gosens e as infelicidades de Dias e Guerreiro.
Novo jogo, mesmo onze

ALLIANZ ARENA

PORTUGAL

ALEMANHA

2

4

Árbitro Anthony Taylor (Inglaterra)
Assistentes Gary Beswick e Adam Nunn
VAR: Stuart Attwell

Patrício
Pepe
RúbdenDias
Semedo
Guerreiro
William
Danilo
Fernandes
Jota
Silva
Ronaldo
Fernando Santos

Fernando Santos
repete o 11 inicial
O seleccionador nacional Fernando Santos alinhou para esta partida o mesmo 11 inicial que venceu
a Hungria por três golos sem resposta. Contudo, a ideia do seleccionador não correu bem e Fernando Santos viu-se obrigado a
mexer na equipa das Quinas.

Intervalo
1-2

Neuer
Ginter
Hummels
Rudiger
Kimmich
Gosens
Gundogan
Kroos
Havertz
Muller
Gnabry

Saltou e brilhou

Renato Sanches
volta a exibir-se
ao mais alto nível

Joachim Low

Substituições Silva por Sanches (45m), William
por Rafa (58m), Hummels por Can (61m) Gosens
por Halstenberg (61m), Fernandes por Moutinho
(64m), Havertz por Goretzka (72m), Gundogan por
Sule (72m), Jota por André (82m) e Gnabry por Sané (88m).
Disciplina cartões amarelos para Havertz (66m) e
Ginter (77m).
Golo Ronaldo (15m), Rúbens Dias (35m pb), Guerreiro (39m pb), Havertz (50m), Gosens (60m) e Jota (67m).

EURO-2020
| Fábio Moreira |

Portugal complicou as contas do
grupo F do Euro ao perder com a
Alemanha por 2-4. Cristiano
Ronaldo e Diogo Jota apontaram
os tentos portugueses, mas os
autogolos de Rubén Dias e Raphael Guerreiro e os golos de Ha-

FPF

Portugal apresentou-se muito ‘macio’ frente à Alemanha, num duelo em que fez apenas cinco faltas

vertz e Gosens deram o triunfo
aos alemães.
Os germânicos entraram mais
fortes na partida e, logo aos cinco minutos, causaram o primeiro
susto a Portugal. Porém, o golo
de Gnabry seria anulado por fora-de-jogo.
A resposta portuguesa viria em
cima do minuto 15. Num contraataque rápido e mortífero, Diogo
Jota assistiu Ronaldo para o seu

107.º golo por Portugal.
A Alemanha continuou a carregar e a dez minutos do intervalo
consegui chegar ao empate.
Num lance dentro da área portuguesa, o azar bateu à porta de
Rúben Dias que marcou um autogolo. A reviravolta no marcador não tardou em chegar com
Raphael Guerreiro a marcar
também na própria baliza aos
39 minutos.

A segunda parte não veio ajudar a equipa das Quinas. Logo
no arranque do segundo tempo,
Havertz aumentou a vantagem
germânica para 3-1.
Chegada a hora de jogo, chegou o quarto golo dos alemães
com Gosens a cabecear à bola da
baliza sem oposição. Portugal
respondeu com Diogo Jota a reduzir aos 67, fixando o resultado
final 2-4 para a Alemanha.

Voltou a começar no banco, mas
quando entrou voltou a mexer
com o jogo. Renato Sanches foi
um dos inconformados com o resultado da selecção e a trave negou-lhe um enorme golo que carimbaria a sua grande exibição.

Publicidade
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“Vamos olhar para as coisas
com calma e ver como jogar”
FERNANDO SANTOS mostrou-se visivelmente incomodado com a derrota por 2-4 frente à selecção da
Alemanha, mas reconhece que a vitória germânica “é justa”. Objectivo continua a ser “seguir em frente”.
EURO-2020

Inconformado

| Fábio Moreira |

Jota exibe-se bem
mas não chegou
para Portugal

No final do encontro que terminou com uma vitória germânica
de 4-2 sobre a equipa das Quinas, o seleccionador nacional
Fernando Santos admitiu que
“achava que podia ganhar “, mas
reconhece que “não é qualquer
equipa que consegue ganhar à
Alemanha”.
Visivelmente incomodado com
a pesada derrota frente aos alemães, Fernando Santos ainda
confessou que Portugal começou bem, “com boa organização,
a procurar sair e aproveitar o
contra-ataque”. A verdade é que
nesse sentido as coisas correram
bem a Portugal, pois foi num excelente contra-ataque que Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador. Contudo, o seleccionador
nacional reconhece que “a equipa desencontrou-se um pouco e
começamos a baixar desnecessariamente”. Fernando Santos ainda admite que a equipa procurar
alterar o rumo do jogo e o resultado, mas não foram capazes e
acabaram por sofrer mais dois
golos “da mesma forma que os
dois primeiros”.
Todavia, o seleccionador nacional ainda destacou a atitude
dos jogadores da equipa das
Publicidade

Num dia tão mau, Diogo Jota foi
um dos poucos pontos positivos
da Selecção Nacional. O avançado
do Liverpool foi uma das estrelas
da equipa das Quinas ao assistir
para o primeiro golo do encontro e
ao fazer o gosto ao pé no segundo
tempo, fixando o resultado final
em 2-4.

Fraca exibição

Bernardo não se
viu em campo
FPF

Fernando Santos admitiu que achava poder ganhar , mas reconheceu que não é qualquer equipa que derrota a Alemanha

Quinas que nunca atiraram a
toalha ao chão. “A equipa tentou
sempre reagir, chegamos ao 4-2,
tivemos uma bola do Renato
Sanches no poste”, explica Fernando Santos que reconheceu
que a Alemanha também criou
ocasiões de perigo e que a vitória germânica “é justa”.
Questionado sobre o futuro da
selecção nacional neste Euro
2020, Fernando Santos apenas

defendeu que quer seguir em
frente na competição, mas pede
calma aos jogadores da equipa
das Quinas. “Vamos olhar para
as coisas com calma, vamos ver
como vamos jogar”, afirmou.
Com esta derrota frente à Alemanha, Portugal caiu para o 3.º
lugar do ‘grupo da morte’, mas
continua com as esperanças vivas para alcançar o primeiro lugar do grupo F do Euro 2020.

+ Recorde
Os autogolos de Rubén
Dias e Raphael Guerreiro
tornam Portugal na primeira selecção a sofrer
dois autogolos num só
jogo de uma grande competição (Euro/Mundial).

Bernardo Silva foi um dos mais
fracos frente à Alemanha. A fraca
exibição do jogador do Manchester City valeu-lhe a saída ao intervalo para a entrada do médio do
Lille Renato Sanches.
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“Não fomos capazes de
contrariar essa supremacia”
JOÃO MOUTINHO deixou claro que os dois autogolos não tiveram a ver com o posicionamento defensivo da selecção nacional. Jogadores prometem trabalhar para vencer a França.
EURO-2020

Golos

| Fábio Moreira |

No final do encontro com os germânicos, o sentimento entre os jogadores da
equipa das Quinas era comum: descontentamento com o resultado e promessas
de trabalhar para o próximo o jogo
João Moutinho foi um dos que expressou o seu descontentamento à comunicação social. “É um resultado que nós
não queríamos. Viemos cá para tentar
vencer. Sabíamos que a Alemanha é uma
equipa que gosta de controlar o jogo e
nós não fomos capazes de contrair essa
supremacia”, desabafou Moutinho que
ainda deixou claro que os dois autogolos
não tiveram nada a ver com defender
muito atrás.
Outro inconformado com este resultado foi o médio do Lille, Renato Sanches.
O jogador formado no SL Benfica acredita que Portugal teve tantas oportunidadades como a Alemanha e reconhece
que “foi um jogo entre duas grandes
equipas e o resultado fala por si”. Questionado sobre a opção do seleccionador
nacional em mantê-lo fora do 11 inicial,
Renato Sanches admite que “é uma escolha do mister” e que procura dar sempre o melhor em campo, independentemente de ser titular ou não.
Já Danilo Pereira, médio do Paris-Saint
Germain, admite que foi um resultado
pesado. “Acho que não conseguimos
condicionar bem aquilo que foi a tática
dos alemães com muita gente no meio.
Eles conseguiram ter muita posse de bo-

Ronaldo iguala
golos de Miroslav Klose
O golo de Cristiano Ronaldo ontem frente à
Alemanha colocou o camisola 7 das Quinas em
pé de igualdade com Miroslav Klose em golos
marcados em Europeus e Mundiais (19 tentos).

Recorde

Ronaldo cada vez mais
próximo de Ali Daei
Cristiano Ronaldo voltou a fazer o gosto ao pé
na derrota de Portugal frente à Alemanha por
2-4. Com mais um tento, o astro português de
36 anos atingiu a marca dos 107 golos marcados com a camisola das Quinas ao peito. De recordar que CR7 coloca-se assim a dois golos de
Ali Daei, o maior goleador de sempre por selecções que apontou 109 golos ao serviço da selecção do Irão.
FPF

João Moutinho lamentou facto de Portugal não conseguir contrariar supremacia alemã

la, conseguiram jogar no meio-campo e,
fruto disso, conseguiram chegar ao golo
com mais frequência que nós”, explicou
Danilo Pereira. O médio do Paris-Saint
Germain ainda reconheceu que a equipa
tentou reagir na segunda parte, “mas o
esforço não foi suficiente”. Danilo ainda
aproveitou para deixar claro que a equipa vai-se preparar bem para conseguir

arrecadar os três pontos frente à França.
Por sua vez, Diogo Jota afirmou que
ninguém está contente com este resultado. Todavia, o avançado do Liverpool
defendeu que nada está perdido. “Ainda
falta um jogo e obviamente que vamos
entrar nesse jogo com a França para vencer, pois vai ser uma autêntica final”,
clarificou Diogo Jota.
Publicidade
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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

2 2 0 0

6 0

6

1. Bélgica

2 2 0 0

5 1

6

1. Países Baixos

2 2 0 0

5 2

6

2. País de Gales

2 1 1 0

3 1

4

2. Rússia

2 1 0 1

1 3

3

2. Áustria

2 1 0 0

3 1

3

3. Suíça

2 0 1 1

0 0

1

3. Finlândia

2 1 0 1

1 0

3

3. Ucrânia

2 1 0 0

4 4

3

4. Turquia

2 0 0 2

0 3

0

4. Dinamarca

2 0 0 2

1 3

0

4. Macedónia Norte 2 0 0 2

2 5

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
1
0
3

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

0

1

3

2

0

0

1

GRUPO D
J

1

3

0

3

1

2

2

2

J

2
1
0

GRUPO F

GRUPO E
V E D GM GS P

1

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

1. República Checa 2 1 1 0

3 1

4

1. Suécia

2 1 1 0

1 0

4

1. França

2 1 1 0

2 1

4

2. Inglaterra

2 1 1 0

1 0

4

2. Eslováquia

2 1 0 1

2 2

3

2. Alemanha

2 1 0 1

4 3

3

3. Croácia

2 0 1 1

1 2

1

3. Espanha

2 0 2 0

1 1

2

3. PORTUGAL

2 1 0 1

5 4

3

4. Escócia

2 0 1 1

0 2

1

4. Polónia

2 0 1 1

2 3

1

4. Hungria

2 0 1 1

1 4

1

R E S U LTA D O S

1
0
1
0

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

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

0

1

2

0

1

1

0

1

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

2

0

0

1

0

1

1

2

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

3
0
1
4
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Bentley Bentayga 4.0 V8

Porsche Panamera Sport Turismo
Turbo S E-Hybrid

2017/12 - Diesel

Porsche Panamera Turbo
2016/12

2018/05

253 913 533

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

COMPRA l VENDA l TROCA
www.xandoautomoveis.pt

SEAT IBIZA FR

CITROEN DS3 CITROEN 1.6

2016 - DIESEL

2012 - Gasolina

917 815 871

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

14.900 €

253 258 264

9.900 €

9.500 €

BMW 525 D

MAZDA MX-5 1.6 i EMOTION CABRIOLET

FORD FIESTA 1.6 ST LINE

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

2005 - GASOLINA
ESTOFOS EM PELE, AR CONDICIONADO

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

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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Portugal vence
Ucrânia e garante
primeiro lugar
DESEMPATE POR PENÁLTIS, após igualdade no
prolongamento (3-3) confrmou turma das quinas
no topo do grupo.
FUTEBOL DE PRAIA
| Redacção |

A selecção nacional de futebol
de praia venceu ontem, na Nazaré, a Ucrânia por 4-2 no desempate por pontapés de grande penalidade, após igualdade a 3-3
no tempo regulamentar e após o
prolongamento. Com este triunfo, a turma das quinas, que é
campeã da Europa e do Mundo,
concluiu a primeira etapa da Li-

ga Europeia com 7 pontos e em
primeiro lugar no Grupo 1. Nos
anteriores dois jogos, os lusos
venceram o Azerbaijão por 7-2 e
a Alemanha por 10-1.
A Ucrânia acabou em segundo,
com 3 pontos, enquanto a Alemanha, que derrotou o Azerbaijão, por 5-4 no prolongamento,
terminou com dois.
No que diz respeito ao jogo entre Portugal e Ucrânia, os ucranianos revelaram muita intensi-

DR

Momento do jogo de ontem, entre Portugal e Ucrânia

dade em todos os duelos e conseguiram chegar à vantagem no
1.º período, por intermédio Voitenko (4 minutos).
O mesmo jogador aumentou a
vantagem aos 21 minutos, antes
de Rui Coimbra reduzir mesmo
no último segundo do 2.º perío-

do. Léo Martins (29 minutos)
empatou a partida, mas uma infelicidade de Rúben Brilhante
(32 minutos) permitiu aos ucranianos voltar a estar na frente.
Aos 33 minutos, Léo Martins
marcou novamente e levou o jogo para o prolongamento. Nessa

etapa, tudo foi equilibrado e o
jogo seguiu para os penáltis. A
esse nível, Andrade foi decisivo,
assim como a eficácia de Coimbra, Belchior, Léo Martins e Bê
Martins. Portugal foi mais competente e venceu por 4-2 no desempate.

Publicidade

Parao Campeonato do Mundo na Rússia

Selecção nacional começa
amanhã qualificação
Portugal começa já amanhã disputar a qualificação para o Campeonato do Mundo Rússia 2021,
de futebol de praia, mais concretamente entre 21 e 27 de Junho,
também na Nazaré.
Os dois melhores classificados
de cada agrupamento avançam
para os quartos de final, sendo
que as equipas que se apurarem
para as ‘meias’ carimbam automaticamente o passaporte para o
Campeonato do Mundo.
Seguem-se as meias-finais e a
final para que seja encontrado
do vencedor deste torneio de
apuramento.
A fase final do Mundial de Futebol de Praia 2021 realiza-se
entre 19 e 29 de agosto, em
Moscovo.
Mário Narciso, selecionador
nacional, já reagiu ao sorteio:
“Não será supresa nenhuma
aquilo que vamos ter pela frente.
Já conhecemos muito bem a
Ucrânia, é uma equipa fortíssima. Já ganhámos e já perdemos
com eles. Têm jogadores muito
fortes, que jogam nos melhores
campeonatos da Europa. Não vai
ser um adversário fácil. A Tur-

quia tem um conjunto interessante, que já defrontámos em algumas ocasiões, embora com
menos valor que os ucranianos.
Tem bons executantes, mas em
termos coletivos é inferior comparativamente às restantes equipas do grupo. O grande obstáculo será certamente a Ucrânia”.
Eis os grupos da fase de apuramento:
Grupo A
Portugal, Ucrânia, Turquia e
Equipa 2 apurada da fase preliminar.
Grupo B
Itália, Alemanha, Equipa 1 apurada da fase preliminar e Equipa
3 apurada da fase preliminar.
Grupo C
Espanha, Bielorrússia, Polónia e
Equipa 4 apurada da fase preliminar.
Grupo D
Suíça, França, Azerbaijão e
Equipa 5 apurada da fase preliminar.

§AF Braga
I Divisão
S. Veríssimo
campeão da Série A
Ontem, na última jornada, o triunfo
por 1-0 sobre o Sete Fontes
garantou ao S. Veríssimo a vitória
na Série A da I Divisão da AF Braga,
com 30 pontos. O S. Cosme, que
ainda aspirava a esse título,
também triunfou, 3-1 sobre o
Operário, mas ficou em segundo
com 29 pontos. Eis os resultados de
ontem para a Série A:
Alegrienses, 3 - Tadim, 3
S. Cosme, 3 - Operário, 1
Marinhas B, 2 - Gondifelos, 0
Louro, 2 - Fonte Boa, 2
Martim B , 7 - Carreira B, 2
S. Veríssimo, 1 - Sete Fontes, 0

I Divisão
Hoje há jogos
nas Séries B e C
Para hoje, estão previstos na Série B
os jogos Porto d’Ave B-Lanhas, M.ª
Fonte B-Palmeiras, A. Crespos-Pedralva, Pico de Regalados-Emilianos e Gerês-Merelim S. Maio.
Na Série C, disputam-se hoje os jogos Briteiros-St.º Estevão-U. do Cano, Sandinenses B-S. Cristovão, AD
Oliveirense-Delães, Brito B - Ases
St.ª Eufémia e P. Corvite-Souto.
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§Hóquei

Riba d’Ave HC fora da Europa

Oitava época
HC Braga renova
com Ângelo Fernandes

DERROTA POR 6-2 frente aos espanhóis do Caldes deixa, na estreia em provas internacionais,
clube minhoto eliminado da Taça WSE.
HÓQUEI EM PATINS
| Redacção |

O Riba d’Ave HC perdeu com o
HC Caldes, por 6-2, resultado
que coloca a equipa minhota de
fora da Taça WSE, nos quartos-de-final.
Naquela que foi a estreia da
equipa minhota em competições
europeias, o Riba d’Ave HC até
entrou com o ‘patim direito’, ao
inaugurar o marcador por Hugo
Barata, aos 12 minutos da primeira parte. A equipa espanhola
chegou ao empate na conversão
de um livre directo, depois do
mesmo Barata ser sancionado
com o cartão azul, por protestos,
aos 19 minutos ainda do primei-

DR

Momento do jogo

ro tempo, resultado fixado ao intervalo.
Na segunda parte, foi a equipa
espanhola primeiro a adiantar-se
no marcador, mas Dinis Abreu
restabeleceu a igualdade para o
Riba d’Ave HC, de livre directo,
aos oito minutos, fechando, no
entanto, a contagem para a equipa portuguesa. Até ao final, o
HC Caldes ampliou a vantagem
até aos 6-2 finais.
No final do jogo, o técnico,
Raúl Meca, citado pela página
da Federação Portuguesa de Patinagem, fez questão de salientar
o facto de estar “muito orgulhoso com o que os atletas fizeram
hoje, cumpriram as ordens que
lhes foram pedidas, cumpriram

com o plano de jogo, portanto
não saio minimamente decepcionado com nenhum atleta que
fez parte do jogo hoje, bem pelo
contrário, porque acho que mostraram que têm qualidade individual e têm a capacidade de estar
nestes palcos. Eles enquanto
atletas, nós enquanto clube”.
Na análise ao jogo, o treinador
acredita que, a história do encontro poderia ser outra, se “na
primeira parte tivéssemos chegado ao dois, três a zero. Tivemos oportunidades para isso,
mas o Caldes também é uma
equipa competente, tem um
guarda-redes competente. Nós
fizemos aquilo que estava definido”.

O Hóquei Clube de Braga anunciou
ontem, através da sua página oficial
na rede Facebook, a renovação com
Ângelo Fernandes.
Com 31 anos, o jogador formado no
Lavra e no FC Porto, onde se iniciou
como sénior, chegou a Braga em
2013/14 e avança agora para a sua
oitava temporada nas Goladas.
Com 1,88 metros, o jogador distingue-se pela sua envergadura física
e capacidade de remate de meia
distância.
Publicidade

Moradia Banda T3 Nova, em Fraião,
Ref. 5926 295.000 €
Braga
Pronta a Habitar, com Acabamentos de Qualidade.
Localizada numa das melhores zonas da Cidade...
Junto ao Minho Center!
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Opinião
Escreve quem sabe

JOANA SILVA Técnica Superior de Educação e Formação

A versatilidade e a autoestima

P

assámos a vida a adaptarmo-nos a
pessoas, a locais, e a situações
boas e constrangedoras. Segundo
o dicionário de língua portuguesa, adaptar-se significa, ambientar, integrar-se,
ajustar-se etc. No entanto, a adaptação envolve muitas características emocionais,
que oscilam e se pautam entre dois polos
ambíguos e distintos, como a alegria e a
tristeza. Se do lado da alegria, prevalece o
entusiamo, o recomeço de um “novo ciclo” de vida, já do lado da tristeza, surge
o medo e a incerteza. Algumas pessoas
conseguem adaptar-se melhor às circunstâncias do que outras. Qual será o seu segredo? Será uma condição genética? Não.
Na verdade, desenvolvem sim habilidades pessoais que lhes permite ter uma forma resoluta de agir perante os problemas
e obstáculos. Existe também uma forte
correlação entre as capacidades intrapessoais (valorizar-se) e a uma autoestima
muito segura de si próprio/a. Todas as
pessoas são especiais, embora nem sempre os olhos, de quem vê, e de quem sente, consiga analisar essas características
tão maravilhosas. Quando alguém “abre o

coração” de forma sincera e honesta e diz,
“não tenho nada de especial”, estamos perante uma pessoa com a autoestima vulnerável. A autoestima é a nossa saúde mas
do ponto de vista mental. Sem ela, é dar
aso a que outras pessoas mal-intencionadas possam “dispor e não dispor” das nossas vidas. Uma infância feliz é um fator
que prediz efetivamente, uma boa autoestima. Será que então, uma infância infeliz
é determinante para uma baixa autoestima? Há casos, em que sem dúvida, sim.
Os bloqueios emocionais, não “trabalhados” do ponto de vista terapêutico desenvolvem a frustração perante a vida aliada
a uma autoestima baixa. Como consequência, predominará a medio ou longo
prazo um sentimento de revolta. Há porém, outros casos de sucesso e de recuperação independentemente das circunstâncias da infância. Das adversidades,
trilharam o seu caminho em direção ao
seu autoconhecimento enquanto pessoas.
A autoestima é recuperável em qualquer
idade, basta a pessoa reconhecer e desejar
a sua própria mudança. Desengane-se
quem afirme que o perfil de uma pessoa

com baixa autoestima passa por ter uma
postura mais cabisbaixa, não ter opinião e
mostrar perante outras pessoas que não se
ama a si próprio. Ao contrário do que se
possa pensar, existem muitas pessoas que
aparentemente, mostram estar ótimas e
bem mas na verdade não. Pessoas com
pouco autoestima, tendem a ter mais dificuldade em se adaptar a situações, por receio e estão frequentemente à defensiva
no sentido em que, “O que vou encontrar
desta vez?” e por vezes, por recearem essas mesmas mudanças acomodam-se. Todas as mudanças implicam sentimentos
bons e maus. Existem alguns recursos
emocionais que são o “oxigénio” da autoestima. O primeiro, é a pessoa gostar de
si. Aceitar-se. Muitas pessoas não se conhecem verdadeiramente. O que conhecem muitas vezes é o que os outros dizem
de si e constroem a sua personalidade
nesse sentido. Certamente que já escutou
o seguinte desabafo, “ Já quando era pequeno me diziam que eu era muito tristonho”. Questione-se. Quem afirma criticas
pouco construtivas à pessoa que escuta ou
que recebe a “indicação”, diz muito mais

da própria do quem recebe a crítica. Relativize e não interiorize. Ao longo, da vida
haverá sempre pessoas, que tentarão
“roubar” ou “diminuir” a autoestima. Hoje em dia, é mais comum, ouvir-se a
apontar defeitos que quando é um elogio
desconfia-se. Você é a sua melhor versão,
e se não acreditar em si, os outros, não
vão faze-lo também.
Outra característica, diz respeito à fé em
si próprio/a. A fé é ter consciência do seu
potencial, das suas boas características da
personalidade. A fé, é a tradução da confiança inabalável das suas capacidades.
Repare, alguém que acredita em si próprio, é pouco susceptivel a opiniões destrutivas. Por último, a última característica é a capacidade em se colocar como
prioridade. Quantas vezes, deixou de fazer coisas importantes para priorizar outras pessoas. Questione-se, será que as
outras pessoas fariam o mesmo por si?
Talvez, a maior parte, não…
Valorize a sua autoestima, seja feliz.

O acento no sítio dele

A

palavra “rubrica”, que
muitos pronunciam
*[rúbrica], deve ser
dizer-se [rubríca]. Seja para o
texto seja para a assinatura breve, embora se escreva “rubrica”
sem acento gráfico (exs.: Gosto
daquela rubrica da rádio. Coloquei minha rubrica no documento).
Tal como a palavra anterior,
“carácter” (ou caráter) só tem a
grafia com acento, quer se refira à característica de alguém
quer às letras escritas (ex.: O
Pedro tem bom carácter. O meu
texto tem um carácter a mais).
No plural, a palavra não é acentuada nas suas duas aceções

(ex.: Os caracteres das pessoas /
os caracteres do texto).
Usualmente, também se ouve
pronunciar *[logotípo], quando
a forma correta é [logótipo], na
variedade europeia, escrito com
acento gráfico (logótipo). No
Brasil, é mais usual dizer [logotípo].”.
Quanto à palavra “biopsia”
pronunciada como [biópsia]
nem questionamos que assim
não deva ser. De facto, esta pronúncia já se fixou entre nós e,
se nos atrevermos a dizer [biopsía], talvez nos olhem de soslaio e nos considerem ignorantes ou pedantes. Alguns linguistas, menos puristas, defen-

CRISTINA FONTES
Professora de Português

Escrever e falar
bem Português

dem que podemos pronunciá-la
como esdrúxula [biópsia], tendo por base o critério do uso,
mas ressalvo que nunca a devemos escrever com acento gráfico.
Faço mea culpa quando digo
“diospiro” em vez de “dióspiro”, pois sei que comento um
erro de acentuação.
Muitos nomes que têm um [o]
fechado na sílaba tónica formam o plural de formas diferentes. Alguns, como: acordo,
adorno, bolo, cachorro, coco,
consolo, dorso, encosto, ferrolho, molho, namoro, pescoço,
polvo, reboco, rosto, sopro, suborno mantêm esse [o] fechado

no plural. Outros, como: abrolho, almoço, caroço, contorno,
coro, corvo, destroço, esforço,
fogo, forno, imposto, osso, poço, porto, reforço, socorro, tijolo, tordo, tremoço, troco abrem
o [o]. As razões desta diferença
de abertura da vogal na forma
do singular e na do plural têm
que ver com a etimologia e, nalguns casos, com um processo
de analogia com outras palavras. (Ciberdúvidas da Língua
Portuguesa em https://bit.ly
/2TP7pYM, acedido em 18-092021).
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Opinião
ideias

ARTUR COIMBRA Investigador

A irrefutável relevância do Poder Local

O

Poder Local Democrático é inegavelmente uma das conquistas
maiores do 25 de Abril, pela sua
capacidade de realização e pela proximidade dos seus actores face às populações.
É quem está mais à mão para os pedidos,
as reivindicações, as reclamações.
Por isso, os cargos nas Juntas de Freguesia e sobretudo nas Câmara Municipais
são tão apetecidos, disputados e concorridos, como mais uma vez se verifica, a três
meses das eleições autárquicas que deverão realizar-se possivelmente no último
domingo de Setembro.
As máquinas partidárias estão a aquecer,
os contactos para a formação das listas estão ao rubro e a aposta na propaganda vai
atingir o paroxismo nos próximos meses.
É claro que os partidos vêem as eleições
autárquicas como um barómetro ao estado do eleitorado. Para os que estão no poder em Lisboa, importa manter e reforçar
a maioria das câmaras e das Juntas. Para
quem está na oposição, importa conquistar o maior número de autarquias, e, de
preferência, retirar a maioria aos socialistas, de forma a dominar as associações
das autarquias (municípios e freguesias).
Ao longo de quatro décadas e meia (desde as primeiras eleições autárquicas de
1976) movendo-se no quadro das suas
atribuições e competências, o Poder Local Democrático envolveu pelo país milhares de cidadãos, eleitos pelas diferentes forças políticas.
O insano trabalho desenvolvido pelos
autarcas dos municípios e das freguesias,
em favor das suas terras, permitiu dar um
rosto inteiramente novo e moderno ao
País, que viu radicalmente aumentadas a
quantidade e qualidade das infra-estruturas e equipamentos existentes em cidades,
vilas e aldeias, num enorme esforço que
permitiu construir, conservar e pôr a funcionar redes de abastecimento de água e
de electricidade, colectores e estações de

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

tratamento de esgotos, sistemas de recolha de lixos, ruas, parques e jardins, estradas e caminhos, habitação social, balneários e lavadouros, mercados e feiras,
cemitérios, escolas e jardins-de-infância,
estádios, pavilhões e polidesportivos descobertos, piscinas, centros culturais e sociais, bibliotecas, auditórios, cinemas,
teatros, zonas industriais e de serviços,
etc., etc., etc....
Do ponto de vista das populações, poder-se-á afirmar, sem sombra de dúvidas,
que o Poder Local Democrático, pelas
suas imensas realizações, constitui uma
das mais genuínas concretizações da ideia
de democracia possibilitada pela Revolução dos Cravos.
Que as populações apreciam e valorizam o trabalho dos autarcas está patente
numa sondagem publicada há dias pelo
“Jornal de Notícias”, em que se refere expressamente que “a maioria dos portugueses dá nota positiva aos autarcas” relativamente ao último mandato que está
prestes a terminar. E que tem indicadores
curiosos sobre a forma como as populações perspectivam e avaliam a acção dos
autarcas, o que mais pretendem deles, a
relevância que conferem às eleições para
o Poder Local.
A maioria dos portugueses estão satisfeitos com os últimos quatro anos de gestão autárquica, noticia o jornal: 50% dão
nota positiva, quase o dobro dos que dão
nota negativa (27%), de acordo com uma
sondagem da Aximage para o JN. Quando
faltam três meses para as autárquicas, são
também 50% os que atribuem "grande"
importância às eleições (13% acham que
é "pequena") e 71% os que têm a certeza
que irão votar.
É na Área Metropolitana do Porto que a
satisfação com a gestão das câmaras municipais é maior (59%). E é também nesta
região que há menos gente insatisfeita
com os autarcas (23%), o que significa
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que beneficiam de um saldo positivo de
36 pontos percentuais.
A avaliação aos autarcas é tanto mais
positiva quanto mais novo o eleitor: há
um saldo de 34 pontos na faixa dos 18/34
anos; que desce para os 18 pontos nos que
têm 65 ou mais anos. Da mesma forma,
quanto maior é o rendimento, maior é o
grau de satisfação (o saldo aumenta dos
seis para os 23 pontos à medida que se sobem os degraus das classes sociais).
Ainda no que diz respeito às idades, a
importância atribuída às eleições autárquicas aumenta com a idade (apenas 37%
dos mais jovens admitem que é "grande",
face a 69% entre os mais velhos), tal como a certeza de ir votar (de 59% para
82%). Sucede que, como já ficou demonstrado, quanto mais velho o eleitor,
menor é a satisfação. O que significa que
é entre os mais velhos que as oposições
terão a sua melhor hipótese de conquistar
uma Câmara nas próximas autárquicas.
Ainda de acordo com a mesma investigação, quando se trata de escolher um
presidente de Câmara, não há dúvidas
quanto à característica a que os eleitores
conferem maior importância: o trabalho/obra realizada (63%). Um aspecto
que parece favorecer os autarcas que já
estão no poder e que é particularmente
importante nas faixas etárias dos 35 aos
64 anos (70%), entre os que têm melhores
rendimentos (73%) e os que vivem na região de Lisboa (72%).
A importância do trabalho/obra supera
quase sempre a soma dos outros três critérios com que os inquiridos foram confrontados (personalidade, filho da terra,
partido). Mas há excepções: entre os habitantes da região Norte, a competência
continua a ser a característica mais importante (41%), mas é superada pela soma das restantes: a personalidade é o critério mais importante para 26%; ser filho
da terra é relevante para 23%; e o partido
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pesa mais para 6%.
Quanto às perspectivas futuras, a segurança de pessoas e bens e o custo da habitação devem ser as duas principais prioridades das câmaras nos próximos quatro
anos, de acordo com a mencionada sondagem. A promoção do turismo é a política municipal que os portugueses menos
valorizam.
Mais próximas da actividade autárquica
tradicional são a habitação, apontada como prioridade máxima por 44% dos inquiridos. A alguma distância ficam quer
os apoios sociais a munícipes carenciados
(prioridade "muito grande" para 38%),
quer a oferta de escolas (33%).
Curiosa é a forma como os inquiridos
manifestam maior satisfação com as juntas de freguesia do que com as câmaras
municipais. São bastantes mais os portugueses que batem à porta das juntas de
freguesia (71%) do que aqueles que sentem necessidade de se deslocar às câmaras municipais (51%) para resolver problemas, de acordo com a sondagem.
Também fica claro que é mais fácil resolver um assunto na Junta do que na Câmara: 67% dos fregueses ficaram despachados logo à primeira visita, o que só
aconteceu com 48% dos munícipes.
É possível que a complexidade dos assuntos seja maior quando é preciso recorrer ao município, mas a verdade é que as
freguesias também ficam à frente quando
se pede uma avaliação ao atendimento.
No caso das câmaras municipais, 45%
dão nota positiva, enquanto 28% dão nota
negativa. Já no que diz respeito às juntas,
são 63% de avaliações positivas e 18% de
avaliações negativas.
Um retrato bem real e interessante da
forma como os munícipes e os fregueses
avaliam as instituições constituintes do
Poder Local Democrático, que vão estar
em votação nas eleições autárquicas que
se avizinham.
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ENCONTREI O AMOR FÁTIMA LOPES
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FOSTE A MANEIRA MAIS BONITA DE ERRAR PEDRO C. FREITAS

3
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10 365 DIAS BLANKA LIPINSKA
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A NÃO PERDER

A órfã e o fidalgo

As jóias de Tessa Kent

AUTORA Cheryl Holt
EDITORA Quinta Essência

AUTORA Judith Krantz
EDITORA ASA
Tessa Kent tem catorze anos quando dá à luz uma bebé. A pequena Maggie ameaça ser um
obstáculo à sua ambição de se tornar atriz e é considerada uma afronta pelos seus pais, católicos devotos. Mas serão estes a evitar o escândalo, ao aceitarem criar Maggie como se fosse filha deles. Bela e talentosa, Tessa fica livre e inicia então um meteórico percurso rumo ao estrelato. Enquanto isso, Maggie vai crescendo, sempre ansiosa pelas raras visitas da glamorosa
“irmã”. A pequena vai sofrer um duplo desgosto quando - após a morte inesperada dos “pais”
num acidente de carro - Tessa a entrega a um parente afastado. Mas o pior golpe é desferido
no dia em celebra dezoito anos e recebe uma carta que revela toda a verdade. Maggie decide
renegar Tessa para sempre. Cinco anos depois, Tessa está desesperada. Não suporta viver sem
a filha. Só há uma coisa a fazer: uma vez que Maggie trabalha na leiloeira Scott & Scott, a fabulosa atriz decide leiloar a sua valiosa coleção de joias. A única condição? Terá de ser Maggie
a trabalhar com ela... Com o glamour de Hollywood e a elegância da elite nova-iorquina como
pano de fundo, As Joias de Tessa Kent conta-nos a história de duas mulheres unidas pelo sangue e separadas pela ambição. Um romance prodigioso.

DESTAQUES

Uma chuva de diamantes

Sair da Estrada

AUTORA Sveva C. Mondgnani
EDITORA Porto Editora

AUTOR Paulo Dentinho
EDITORA Caminho

Um grande editor morre deixando aos
filhos e netos um enorme património
e um mistério inquietante: uma parte
significativa da herança está pura e simplesmente desaparecida. Entre rancores e ciúmes, a leitura do testamento
desencadeia uma desenfreada caça ao
tesouro. A dominar a situação está Sónia, a nora do magnata...

“São 13 histórias que se leem de um fôlego. Para que a memória não se apague
e as tragédias não sejam esquecidas.”
Teresa de Sousa
“Numa escrita rápida, direta e eficaz,
própria do jornalismo, Paulo Dentinho
aborda os acontecimentos que testemunhou partindo dos bastidores das reportagens.” José Manuel Barata-Feyo

A dama e o vagabundo

Da raiz à rama

AUTORA Cherul Holt
EDITORA Quinta Essência

AUTOR Sofia Magalhães
EDITORA Zero a Oito

Órfão desde cedo, Michael Scott viuse obrigado a enfrentar a dureza e a
solidão das ruas de Londres. Não tem
memórias do passado mas é atormentado por terríveis pesadelos. É um solitário mas sente que há algo vital e
precioso em falta na sua vida. O seu
espírito indomável, porém, fez dele
um vencedor. Tornou-se um homem
rico, poderoso... e perigoso.

Da raiz à rama é um ponto de partida rumo a uma alimentação mais consciente
e uma cozinha com menos desperdício.
Este livro explica como é fácil (e mais
sustentável) aproveitar integralmente
todos os alimentos: das ramas às cascas,
passando pelos talos e fruta demasiado
madura, até às sobras de comida cozinhada, entre outros. Nestas receitas, os
alimentos são reinventados...

Nathan Blake é um homem
aventureiro e explorador.
Após quase duas décadas a
viver nos confins da selva africana, está de regresso a Inglaterra. O dever obriga-o a assumir o seu papel como
Conde de Selby. Triste e solitário, não tem ligações à família
e vive atormentado com um
passado que, na sua mente,
não passa de uma névoa.
Nell Drummond é também uma alma angustiada. Perdeu os pais em
criança e foi criada por amigos da mãe. Embora não lhe falte nada, é encarada por todos como um fardo. Sem dote e sem perspetivas, não pode
almejar mais do que uma vida como solteirona, sem um lar que seja só
seu. Quando Nell e Nathan se conhecem, percebem imediatamente que
há algo que os une, apesar do estatuto superior dele. Mas há atrações
que não se podem negar... e o que tem de ser tem mesmo muita força...
A Órfã e o Fidalgo é o início de uma nova e excitante série de Cheryl Holt.
A trilogia Sempre não vai desapontar…

Nunca estás sozinho
AUTOR Max Lucado
EDITORA Albatroz
Não vos inquieteis com nada,
mas em tudo, com preces e
súplicas, e, em ação de graças, dai a conhecer a Deus os
vossos pedidos.» Já sentiste,
nos momentos mais desafiantes da tua vida, que ninguém estava disponível para
te ouvir e ajudar?
Todos ansiamos por alguém
que nos encontre quando estamos perdidos e que nos levante quando caímos. Max Lucado, o autor inspiracional mais lido
do mundo, lembra-te de que Deus é a tua fonte permanente de
auxílio.
Ele conhece as tuas dificuldades, ouve as tuas preces e concede-te
bênçãos especiais. Deixa-te guiar e alcançarás o alento, a coragem
e a alegria de que precisas para seguires o teu caminho.
Não tenhas medo porque nunca estás sozinho. Acredita que és
mais forte do que pensas e que Deus está mais perto do que imaginas.
Publicidade

‘SAIR DA ESTRADA’ = 14,31 €
‘QUINTA ESSÊNCIA’ = 15,21 €
‘NUNCA ESTÁS SOZINHO’ = 13,95 €
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
INTERMARCHE DE VILA VERDE
RECRUTA COLABORADOR/A
PARA SUPERMERCADO
E LAVANDARIA
CONTACTO 253 310 280

PRECISA-SE CANALIZADOR
Polivalente em várias atividades, para empresa
em Braga. Oferece-se boa remuneração e boas
condições de trabalho. Trabalho em equipa.
Entrada imediata.

253 254 590 / 963 728 497

ESTOFOS MACEDO

PRECISA
ESTOFADOR
DE MÓVEIS
OU AJUDANTE

938 296 531

COMPRO!!!

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

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

ELECTRICISTA

EXPERIENCIA EM BAIXA TENSÃO,
EM TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E EM
EQ. DE SEGURANÇA ELECTRÓNICA.
FULL-TIME. BRAGA – 910 816 689

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

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

ARRENDA-SE

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

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

VENDE-SE OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

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

antenaminho.pt

106.0 FM
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www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
SEAT Ibiza 1.0
EcoTSI FR
ANO 2015
GASOLINA
67 247 KM
11 .250 €

Fiat Punto 1.2
Lounge S&S
ANO 2017
GASOLINA
40 565 KM
8.250 €

FORD C-MAX
1.6 TDCI
TITANIUM
ANO 2010
DIESEL
162.652 km
9.500 €
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

12 Desporto
correiodominho.pt
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1 de Setembro 2016
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§futebol
I Liga

Vitória de Guimarães prevê mais receitas
com quotas e lugares anuais em 2021/2022

DR

Equipa de cadetes do SC Braga vai agora disputar a Taça Nacional do escalão

Após triunfo em Viana do Castelo

Cadetes do SC Braga sagram-se
campeãs regionais femininas
VOLEIBOL
| Carlos Costinha Sousa |

A uma jornada do final da fase regional
do campeonato, a equipa de voleibol feminino do Sporting Clube de Braga, no
escalão de cadetes sagrou-se, ontem,
campeã regional do escalão, depois de
conquistar mais um triunfo, desta vez por
claros 3-0 em casa do Voleibol Clube de
Viana do Castelo.
Foi o quinto triunfo da equipa bracarense nos cinco jogos disputados até ao momento e a conquista de um almejado troféu, quando ainda falta disputar uma
partida nesta fase inicial do campeonato,
que encerra daqui a dias, quando a formação arsenalista se deslocar a Guimarães
para o dérbi frente às vimaranenses, que

fecha esta fase da prova.
De recordar que esta equipa do Vitória
SC foi a única que conseguiu, até ao momento, ‘roubar’ um set às bracarenses,
nos jogos já disputados.
Quanto ao jogo de Viana do Castelo, não
teve muita história: triunfo por 3-0, com
os parciais 10-25, 20-25 e 14-25, que permitiu à equipa orientada por José Bastos
conquistar os pontos necessários para festejar a conquista do troféu regional.
Agora, pela frente, a equipa bracarense
tem a disputa da Taça Nacional, onde os
objectivos estão bem definidos, como
afirma o treinador: “Vamos disputar agora
a Taça Nacional. Apenas o primeiro classificado conseguia ir aos nacionais. Era
esse o nosso principal objectivo e agora
vamos ver onde conseguimos chegar”.

O Vitória Sport Clube espera aumentar as receitas com quotização e lugares anuais na época
2021/22, segundo o orçamento que será votado na assembleia-geral ordinária, em 26 de Junho.
Sem incluir os custos e as receitas estimadas com o futebol profissional, sob a alçada da SAD, o documento publicado no sítio oficial vitoriano, na noite de sexta-feira, perspectiva que os 1,75 milhões de euros de receita estimada com “associados e bilhética” para a época 2020/2021 cresçam
na ordem dos 56% na próxima temporada, para os 2,73 milhões de euros.
Ainda sem o relatório e contas da época transacta disponível, o emblema de Guimarães orçamentou receitas de 1,6 milhões com quotização para 2020/2021, época que se disputou à porta fechada devido à pandemia de Covid-19, e estimou um valor de 2,1 milhões para a próxima temporada.
Já no que respeita aos lugares anuais, o Vitória projectou uma receita de 467.500 euros para
2021/2022, depois de ter estimado uma receita de 3.200 euros para a temporada anterior, em
consonância com a ausência de público nas bancadas.
O rendimento proveniente dos associados é aquele que mais influencia a subida dos rendimentos
totais, projetada para a época 2021/2022: no que respeita às atividades do clube, o Vitória de Guimarães espera obter proveitos de 4,82 milhões de euros, superando os 4,04 milhões estimados
para 2020/21.
O clube minhoto estima ainda uma subida de 11,1% entre os gastos projectados para 2020/2021
(3,35 milhões de euros) e os orçamentados para 2021/22 (3,72 milhões), apesar de prever uma
quebra nas despesas com as várias modalidades - de 1,02 milhões para 998.500 euros - e com as
escolas de futebol e as piscinas - de 400.600 para 175.500 euros.
O Vitória espera assim obter um resultado operacional positivo de 1,1 milhões de euros na próxima época, que desce para 316 mil euros, com os gastos em amortizações e em juros. Para
2020/2021, o clube estimou um resultado negativo de pouco mais de 62 mil euros.

Mercado de transferências

FC Vizela oficializa contratação de Nuno Moreira
O Futebol Clube de Vizela, clube que subiu esta época
à I Liga, oficializou ontem a contratação por três épocas de Nuno Moreira, médio ofensivo que representou
o Sporting B na temporada 2020/2021.
Nuno Moreira, de 22 anos, fez toda a formação no
Sporting (14 temporadas) e destacou-se na última
época na equipa B dos ‘leões', tendo sido mesmo eleito para integrar o melhor ‘onze' da Série G do Campeonato de Portugal, referiu o Vizela.
O jogador assinou um contrato por três temporadas
com o clube minhoto, que ascendeu à I Liga, juntando-se a Tomás Silva, outro reforço proveniente da formação ‘leonina'.

FERREIROS - BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

FERREIROS - BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

ANTÓNIO MARTINS VAZ

MARIA ALICE AFONSO
LESTRA PEREIRA

Sua família cumpre o doloroso dever de participar, a todas as
pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu ente
querido, Sr. ANTÓNIO MARTINS VAZ, de 74, anos de idade, natural e residente em Ferreiros, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara ardente na Igreja paroquial de Ferreiros amanhã, segunda-feira, a
partir das 10 horas.
O seu funeral realiza-se de seguida às 11 horas onde será celebrada missa de corpo presente, finda a qual irá sepultar no cemitério desta mesma freguesia.
Devido à situação presente, concretamente ao problema de
saúde pública, causada pelo Covid-19, e cumprindo as orientações civis e religiosas, a
Família apela que a participação nesta cerimónia, seja feita pelos familiares directos e
amigos mais íntimos.
Braga, 20 de Junho de 2021
A FAMÍLIA
Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email:geral@eurofuneraria.com

Seus filhos, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família comunicam com muita dor e pesar a todas as pessoas
da suas relações e amizade o falecimento da sua ente querida, de
89 anos, natural de Viade de Baixo - Montalegre e residente nesta
Cidade.
O corpo encontra-se-á exposto na igreja paroquial de Ferreiros
amanhã, segunda-feira, dia 21 a partir das 13 horas. O funeral com
missa de corpo presente realiza-se pelas 15 horas e finda esta irá
a sepultar no cemitério de Ferreiros em jazigo de família.
Antecipadamente a família agradece a todos aqueles que honrem com a sua presença nas cerimónias fúnebres da saudosa falecida.
Será obrigatório o uso de máscara social a todos que permaneçam na igreja e distanciamento indicado na mesma.
Braga, 20 de Junho de 2021
A FAMÍLIA
FUNERÁRIA DO ANJO (GRUPO S. TIAGO.) TEL. 253 277 129 - TELM. 918 012 662 + 96 4014774
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

06:43 Gawayn
07:13 Covil@Zigzag
07:33 Dennis e Gnasher:
os Aventureiros
07:44 Radar XS
08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
10:30 Eucaristia Dominical
11:31 Património Mundial da Unesco
- A Cápsula do Tempo
12:32 Unidos ao Clube
12:59 Jornal da Tarde
14:25 Faz Faísca
15:29 Aqui Portugal
19:59 Telejornal
22:22 Got Talent Portugal
01:54 Euro 2020 - Os Dias do Euro
02:07 Noites do Euro
03:32 Faz Faísca

3:37
14:07
14:52
15:00
16:58
17:26
17:53
18:44

06:15
06:30
06:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
20:00
22:45

19:32
19:53
21:25
21:30
21:48
22:04
00:05
00:41
01:53

Muito Fora
Degrassi: a Turma
Folha de Sala
Desporto 2
Caminhos
70x7
Nicolas Le Floch
As Caraíbas Escondidas
Com Joanna Lumley
Europa Minha
Ottilie Von Faber-Castell
- Uma Mulher Ousada
Folha de Sala
Jornal 2
Página 2
Voos Turbulentos
Chucho Valdes
Tributo a Irakere
Cinemax
Euronews

TVI

Os Guardiõ...
Marvel Ave...
Uma Aventura
Olhá Sic!
Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Domingão
Jornal da Noite
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
01:00 O Espião Sou Eu
05:30 Camilo, o Presidente

06:30 Todos Iguais
06:55 O Bando dos Quatro
07:40 Diário da Manhã
Fim-de-Semana
09:00 Vida Animal
10:00 Querido, Mudei a Casa!
11:00 Missa - Mouraria, Lisboa
12:30 Mesa Nacional
13:00 Jornal da Uma
14:00 Somos Portugal
17:00 Uefa Euro 2020
Itália X País de Gales
19:00 Somos Portugal
19:57 Jornal das 8
21:45 All Together Now
00:45 Mulheres
01:00 Diário do Euro
01:30 Transformers:
O Último Cavaleiro
03:45 Fascínios

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; va-cilantes. 8 - peixinho; afugenta.
9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

2

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

6

4

9
5

1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

4

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

8

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

8

1

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

1

2

R. Montenegro, 191

R. Cerqueira Gomes, 66

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

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

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

R. Barão de Trovisqueira, 71

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599
R. de Santo António, 70

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

R. 31 de Janeiro n.º 30

R. do Aveiro, 203-205

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Quinta Andorinhas Loja 9/10

4

3

5

4
1

7

2

3
7

3
1

6

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça 5 de Outubro, 78
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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MENINA
19 ANOS
RECÉM
CHEGADA DO
BRASIL
LINDA CORPO
ESCULTURAL
RECEBO SÓ

964 131 762

DE VOLTA
VENEZUELANA

Carinhosa e Meiguinha.
Trabalho en las calmas.
Bom Oral, 69 +acessórios.

912 223 724
922 236 350

Publicidade 31

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
233
233
233

253
602
602
602

Colombiana

MORENAÇA

Sou atrevida, carinhosa,
meiga. Oral Guloso, 69,
Peitos XXL. Venha passar
um belo momento de relax,
sem pressas.

Corpo bem feito,
educada, simpática,
atendo sem pressas...

912 585 106

29 ANOS

MENINA SÓ

Completa
c/brinquedos,
cabritinha,
grelo grande.

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

920 073 699

253
916
966
936

925 751 527

915 031 498
NOVIDADES 24 H
Portuguesa 28 anos,
loira brasuca 19
anos,morena. Somos
atraentes e meigas
20, 40 pétulas.

913 289 258

JOGOS
Segunda 14/05/21

Sorteio 24/2021

20 307
2.º Prémio 27 942
3.º Prémio 30 798
1.º Prémio

Terça 15/06/21

Sorteio 48/2021

11 21 26 30 31
*2 *3

Insólitos

Quarta 16/06/21

Web developer decide chamar
HTML ao filho bebé

Casal passa 123 dias
algemado para testar amor

Um filipino gosta tanto do seu trabalho
como web developer que decidiu chamar
HTML ao filho bebé. O nome completo da
criança é HyperText Markup Language Rayo
Pascual. “Os nomes incomuns são uma
tradição de família”, diz o pai, Macaroni 85
Pascual, que tem uma irmã chamada
Spaghetti 88 e dois sobrinhos chamados
Cheese Pimiento e Parmesan Cheese.

Acabou mal a experiência do casal ucraniano
que decidiu viver algemado, partilhando
todos os momentos durante as 24 horas do
dia, para testar o seu amor. Ao fim de
123 dias, as algemas foram finalmente
removidas em direto na televisão, mas
Alexandr e Viktoria anunciaram
imediatamente o fim do namoro, afirmando
que... precisavam de espaço.

Sorteio 48/2021

2 18 28 33 39
+9
Quinta 17/06/21

Sorteio 24/2021

Sarai
COLLINS
A modelo apresentou
mais uma foto bem
sensual de uma nova
campanha
de biquinis.

85 633
416
3.º Prémio 21 811
4.º Prémio 77 935
Terminação 3
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 32

Sexta 18/06/21

Sorteio 49/2021
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Sorteio 25/2021

RJP 35585
Sábado 19/06/21

Sorteio 49/2021

9 15 23 27 48
+6

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Evite colocar o trabalho
acima de tudo e todos. Dê atenção
à família.
Saúde: Vigie a saúde. Alimente-se
bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil.
Organize as tarefas.
Números da Sorte:
1, 4, 6, 17, 22, 29
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces.
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer
uma poupança. Amealhar nunca é
de mais.
Números da Sorte:
1, 6, 11, 19, 22, 30
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Pode reencontrar um amigo.
Juntos recordarão bons momentos.
Saúde: Para atenuar as olheiras
reforce o consumo soja.
Dinheiro: No trabalho evite dar
ouvidos a terceiros. Confie mais em
si.
Números da Sorte:
7, 15, 21, 27, 45, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto.
Poderá ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte:
9, 12, 24, 31, 38, 45
Leão
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Pense se é mesmo feliz.
Saúde: Evite gastar energia com
coisas que a entristecem. Seja
positiva.
Dinheiro: O dia é propício à
reflexão. Pode tomar uma decisão
importante.
Números da Sorte:
4, 7, 12, 15, 38, 46
Virgem
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre
bem.
Saúde: Hidrate-se bebendo chá.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer
sim a tudo. Veja se consegue dar
conta de tanto trabalho.
Números da Sorte:
1, 5, 12, 16, 37, 46

Balança
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Uma discussão poderá
abalar a sua paz. Procure
entender-se com o seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água,
tome chá. O importante é que
hidrate o organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha
um projeto importante.
A estabilidade está perto.
Números da Sorte:
3, 5, 10, 24, 32, 47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: As suas emoções estão ao
rubro. Encha a sua cara-metade de
mimos.
Saúde: Dê especial atenção aos
dentes. Coma mais maças e
amêndoas.
Dinheiro: Irá vencer provas difíceis.
Poderá até receber uma nova
propostas.
Números da Sorte:
12, 18, 23, 27, 36, 42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que
significa Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Capricórnio
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Terá força para dar ânimo à
sua cara-metade que hoje pode
estar mais em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de
vontade e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte:
9, 14, 20, 33, 39, 49
Aquário
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos,
Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho.
Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Peixes
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinaram.
Números da Sorte:
9, 14, 18, 23, 27, 36

Publicidade

C
m
Braga

AEMinho indicou
Rui Enes como
associado honorário
A direcção da Associação Empresarial do Minho (AEMinho) decidiu,
por unanimidade, nomear o engenheiro Rui Enes como seu associado
honorário.
Com um currículo com mais de 40
anos ligado à vida empresarial da
região, nomeadamente como CEO
da Grundig, Delphi e mais recentemente da Aptiv, entidades que são
um marco incontornável na dinâmica económica do Minho, não só pelo
papel que tiveram no desenvolvimento tecnológico, mas também
pela relevância social devido à integração de muitos minhotos nos
seus quadros profissionais.
Neste contexto, a AEMinho entende
que Rui Enes foi, em todo o seu percurso profissional, um exemplo a
seguir na comunidade empresarial
do Minho, sendo uma referência
que perdurará para lá do seu tempo.
Em ocasião a determinar, a AEMinho celebrará esta nomeação de
forma formal.

Covid-19

Autoagendamento
da vacina disponível
amanhã para maiores
de 35 anos
O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 vai ficar disponível
para pessoas com mais de 35 anos a
partir de amanhã, afirmou à Lusa
uma fonte da ‘task-force’ de vacinação nacional.
A marcação da vacina por pessoas
dessa faixa etária poderá ser feita, a
partir dessa data, na plataforma de
autoagendamento da Direcção-Geral da Saúde.
A abertura do autogendamento da
vacina contra a Covid-19 para maiores de 35 vai abrir menos de uma
semana depois de, em 15 de Junho,
o serviço ter sido disponibilizado à
população com mais de 40 anos.
O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento
em 23 de Abril, contemplando agora as pessoas acima dos 35 anos,
depois de ter sido aberto para
maiores de 40, 43, 45, 50, 55, 60 e
65 anos.
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Casos do Dia

Paredes de Coura

GNR vigia incêndios rurais com 14 drones

IPVC abre curso em parceria
com grupo farmacêutico espanhol

DR

Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai abrir novo curso na área da indústria biotecnológica

A falta de recursos humanos qualificados fez com que o Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC) acedesse ao desafio do grupo farmacêutico espanhol ZENDAL para a criação
de um Curso Técnico Superior na área da Indústria Biotecnológica.
Um curso que vai funcionar na Escola Superior Agrária do IPVC, em Ponte de Lima, e que foi
desenhado para responder às necessidades deste sector. Com sede em Porrino, na Galiza, a
Zendal, uma das empresas espanholas que está envolvida no desenvolvimento de vacinas
contra a Covid-19 e que vai expandir-se para Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, com uma unidade que deve estar pronta até ao final do ano.
O curso já aprovado, abre vagas este ano pela primeira vez, com o objectivo de formar técnicos para exercerem funções em bioindústrias ligadas sobretudo à biotecnologia farmacêutica e alimentar.
Os alunos que frequentarem este curso com duração de dois anos vão sobretudo desenvolver competências para participar, gerir e controlar operações de fabrico e controlo da qualidade de produtos farmacêuticos, biotecnológicos e afins, organizando a operação, arranque
e paragem dos processos, instalações e equipamentos, no cumprimento das normas de segurança, prevenção de riscos e protecção ambiental. No final, podem integrar os quadros
intermédios de empresas dos sectores farmacêutico, alimentar e outras indústrias de base
biotecnológica ou onde a manipulação ou o controlo de produtos ou culturas de origem
biológica seja realizado. O IPVC, a ZENDAL, a Câmara Municipal de Paredes de Coura e a
EPRALIMA têm desenvolvido esforços conjuntos de forma a preparar o arranque deste curso
e alinhar a oferta formativa nesta área, desde o ensino secundário e profissional até ao ensino superior, incluindo CTeSP, licenciaturas e mestrados.

A GNR fiscaliza com 14 drones, desde Maio, áreas florestais das freguesias identificadas como prioritárias, para fiscalização e prevenção de incêndios rurais, identificando fogos nas fases iniciais e vigiando eventuais reacendimentos, veículos autorizados pela comissão
de protecção de dados.
O pedido de autorização da utilização daqueles 14 veículos aéreos
tripulados remotamente (RPAS), entre 15 de Maio e 31 de Outubro
próximo, deu entrada em 20 de Maio na Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), que emitiu parecer, em 9 de Junho, concluindo nada haver a opor quanto à utilização pela GNR do sistema
de videovigilância, para a finalidade declarada e no que respeita à
proteção de dados pessoais, excepto quanto a um dos drones.
Segundo a CNPD, as características técnicas do drone excecionado
pela comissão não cumprem uma das medidas mitigadoras dos
riscos declaradas na avaliação de impacto sobre a proteção de dados
(AIPD), anexa ao pedido de parecer, relativas à altitude de voo, uma
vez que a altitude máxima é de 30 metros.
O objectivo da fiscalização da GNR com drones é prevenir e reduzir
ignições nas áreas florestais dos concelhos e freguesias que, por
despacho de Março deste ano, foram definidos como prioritários,
nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco,
Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém,
Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

Atletismo

Sporting e Benfica conquistam o título
nacional de sub-20 em Viana do Castelo
Estão a decorrer este fim-de-semana, no Estádio Municipal Manuela Machado, em Viana do Castelo, os Campeonatos Nacionais de
Sub-20, nesta que é a estreia do município vianense a acolher esta
competição, que se realiza desde 1930, e que este ano é transmitida
em directo nas redes sociais da Federação Portuguesa de Atletismo.
Nesta jornada de abertura, que marca também o regresso do público ao atletismo português, colectivamente terminaram em primeiro lugar o Sporting Clube de Portugal (SCP) em masculinos, com
100 pontos, e o Sport Lisboa e Benfica (SLB) em femininos, com 102
pontos, numa competição na qual se bateram recordes pessoais,
com os olhos postos em Tallin, na Estónia, e em Nairobi, no Quénia.
Publicidade

Caminha

Autarquia mantém conjunto amplo de apoios
sociais à população, empresas e instituições
A Câmara de Caminha vai prorrogar, pelo menos até ao final do ano, um conjunto de medidas extraordinárias de apoio social e económico à população, empresas e instituições do
concelho de Caminha, no âmbito do combate à disseminação da Covid-19. A proposta do
presidente da autarquia, Miguel Alves, vai ser apresentada amanhã em reunião do Executivo, que terá lugar pelas 15 horas, no edifício da Biblioteca Municipal de Caminha.
A proposta recorda que o Município de Caminha tem vindo a implementar várias medidas
de combate directo e indirecto aos efeitos sanitários, económicos e sociais da pandemia.
Isso aconteceu ao longo do ano de 2020 e já no primeiro semestre de 2021. Foram dezenas
as medidas tomadas por parte da autarquia, que visaram atenuar os efeitos nefastos da
disseminação da Covid-19 no concelho. Como destaca Miguel Alves, “é verdade que ultrapassámos há muito o pior período da pandemia mas é agora que alguns dos efeitos económicos sobre as pessoas e as empresas mais se fazem sentir. Sei bem que não conseguimos
ajudar todas as pessoas e que o esforço municipal da Câmara não é suficiente para resolver
todos os problemas mas este apoio que damos é o máximo esforço que podemos dar”.
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