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Marcos históricos de Tibães
têm interesse municipal

COVID-19
939,622
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17,232 (+13)
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Casos Confirmados

PORTUGAL

870,243 (+2,703)

+ 4,376 NOVOS CASOS

52,147 (+1660)

CLASSIFICAÇÃO de dezenas de marcos divisórios de Mire de Tibães foi
publicada em Diário da República. Conjunto tem zona de protecção.
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Investigador José Carlos Gonçalves Peixoto fez o levantamento dos marcos históricos de Mire de Tibães

CRÍTICOS

6,349
8,944
8,318
2,300
876

Grécia
Manifestações contra vacinação para cuidadores

Cerca de 5000 pessoas, incluindo 3000 no centro de Atenas, manifestaram-se em protesto contra a vacinação obrigatória dos cuidadores e dos
trabalhadores de lares de terceira idade.
Na véspera de um voto no parlamento de um decreto que torna obrigatória a vacinação dos cuidadores e funcionários dos lares, os manifestantes
exibiram faixas com as frases “Não à vacinação obrigatória”.

PATRIMÓNIO

| José Paulo Silva |

A classificação dos marcos históricos da freguesia de Mire de
Tibães como conjunto de interesse municipal deu ontem mais
um passo em frente com a publicação em Diário da República
do aviso de abertura do respectivo procedimento.
Em causa estão 44 marcos de
granito que delimitavam os territórios das paróquias de S. Martinho de Tibães e Santa Maria
de Mire e do antigo couto de Tibães.
A Câmara Municipal de Braga
fixou uma zona de protecção de
50 metros, contados dos limites
externos de cada um dos marcos.
A classificação dos marcos divisórios de Mire de Tibães foi
proposta à Câmara Municipal de
Braga em 2016 pelo vereador do
Património, Miguel Bandeira, e
pelo presidente da Junta de Freguesia, José Magalhães, na sequência do inventário realizado
por José Carlos Gonçalves Peixoto, autor do livro ‘Tibães:
marcas e domínio’, uma investigação que sustenta a pretensão
de salvaguardar e promover “linhas imaginárias e fronteiras”

DR

Um dos marcos agora protegidos

que, até há bem pouco tempo,
eram “totalmente desconhecidas
e ignoradas”.
Aquele investigador ressalvou,
aquando do levantamento feito
aos marcos, que “a história deste verdadeiro património histórico e desta importante ferramenta
cadastral, que permite referências para as cartografias, não é
de todo conhecida”, sendo que
grande parte fica perdida na né-

voa que o tempo arrasta”.
José Carlos Gonçalves Peixoto
alertou então para “o desaparecimento dos marcos senhoriais,
presentemente chamados marcos de freguesia, porque foram
desviados do lugar primitivo”,
algo que se quer evitar daqui para o futuro com a classificação
do conjunto.
Os autarcas de Mire de Tibães
e os responsáveis do Município
sustentam que, “após a sua revelação”, os marcos são, do ponto
de vista histórico, “dados importantes para o património material da região e das populações”
e que constituem, por isso, “um
legado no qual urge intervir por
forma a preservar e manter com
valências diversas: histórico, patrimonial, cultural e turismo de
natureza”.
“Ao fazer o levantamento dos
locais e do listar dos marcos patrimoniais, cuja memória não se
quer perder, procuramos dar visibilidade a um projecto identitário enquanto antiguidade e
perpetuação da superfície e configuração de duas entidades administrativas que estão na génese da freguesia de Mire de Tibães”, salientam os proponentes
da proposta de classificação.

correiodominho.pt 22 de Julho 2021

Publicidade 3

Controller Administrativo
para Obra

òĒï§ùą˔ːĎ~
òĒï§ùą˔ːĎ~
±0óõē&ąø0ăûúāĒ
±
0óõē&ąø0ăûúāĒ
¸qéõĎ±øďČf0ø˔ː
¸
qéõĎ±øďČf0ø˔ː

&0ùĔçÒąĀĖï§
&0ùĔçÒąĀĖï§
±
¸ëą¸Dïéď
±¸ëą¸Dïéď
ûĉôĐçĉː

ûĉôĐçĉː

Temos muito mais vagas à tua espera.
Sabe mais em recrutamento.dstsgps.com
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Ana Marquês, autora de ‘O recomeço’

lll
“Na minha obra, parti de
um facto real mas não o
retratei. Decidi recriar a
minha própria história”.
Ana Carolina Marquês
Jovem a desenvolver
a obra literária ‘O Recomeço’

DR

30.ª edição da Feira do Livro, no Altice Fórum Braga, contou com uma mesa de debate sobre ‘Jovens escritores’

Feira do livro contou com mesa
de debate de jovens escritores

INICIATIVA promoveu o trabalho literário de quatro jovens da cidade que desenvolveram três obras
literárias. O objectivo do debate foi enaltecer a arte da escrita e motivar futuros escritores.
BRAGA

| Jéssica Oliveira |

Realizou-se ontem, no Altice
Fórum Braga, integrado na programação da 30.ª Feira do Livro
de Braga 2021, o Espaço Tertúlia, uma mesa de debate de jovens escritores.
O evento foi organizado pela
Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva(BLCS).
Segundo Ainda Alves, a directora da BLCS, “estamos permanentemente a nível das bibliotecas escolares a tentar incentivar
os jovens à leitura e, por outro
lado, à componente da escrita”.
Assim, a iniciativa surgiu com o
objectivo de levar até à Feira do
Livro uma mesa temática que
mostrasse à juventude a maturidade que muitos jovens já assumem na escrita literária.
Neste sentido, “pedimos aos
professores das escolas de Braga
que nos ajudassem a identificar

algum potencial de escrita ou alguém que já tivesse escrito ou
publicado”, refere a dirigente.
Assim, o debate contou com a
presença de Hugo Valério, que
juntamente com a irmã, Beatriz
Valério, lançaram ‘O Livro dos
avós’. Depois, Cátia Vieira, que
estudou Estudos Portugueses e
frequentou o Doutoramento em
Modernidades Comparadas, na
Universidade do Minho e que
lançou o seu livro ‘Lola’. Por
fim, esteve também presente a
estudante Ana Carolina Marquês, que está a desenvolver um
romance desingado de ‘O recomeço’.
Hugo Valério falou do desenvolvimento do seu projecto, em
conjunto com a sua irmã, explicando que o livro surge em homenagem aos avós, pessoas
“que parecem ter sempre solução para os nossos problemas”.
O jovem continuou enaltecendo
a importância destes familiares

na nossa vida, refletindo sobre
“a falta que eles nos fazem no
mundo”. O escritor refere também que, no futuro, esperam
conseguir publicar o livro em
suporte de papel mas, até lá, o
mesmo está disponível em
Ebook, na Fnac.
Cátia Vieira falou também da
sua obra, começando por explicar que, inicialmente, escrevia
num registo académico, mas a
sua “grande paixão” sempre foi
a escrita literária. Quanto ao
processo de escrita, a jovem escritora assumiu que “a história
parte sempre de algo que conhecemos. Ainda assim, tem de haver conscistência na narrativa,
para que o leitor se sinta dentro
da história , havendo união entre
aquilo que conhecemos e a ficção”. O seu livro está disponível
em qualquer livraria, e a personagem princpal vive numa luta
permanente entre aquilo que é,
aquilo que gostaria de ser e aqui-

lo que os outros esperam dela.
Em conversação sobre as referências literárias de cada jovem,
Ana Carolina Marquês destacou
o seu gosto pela escrita de Sophia de Mello Breyner Andresen. “Adoro a maneira como ela
escrevia, essencialmente a nível
narrativo”, afirma. Já Hugo Valério confessa que, desde muito
pequeno, foi estimulado à leitura
pela mãe. “Eu adorava a colecção de ‘Uma Aventura’, li todos
os livros. Hoje em dia, leio mais
sobre áreas técnicas que me dispertam interesse”, refere o jovem.
O evento foi marcado por citações de reflexão do autor João
Tordo, tendo sido o fim da conversa marcado por um delas:
“Se queres ser escritor, preparate para ficar de coração partido”.
No fim foi dada a palavra ao
público. Nas intervenções, as
pessoas felicitaram os jovens autores pelas suas conquistas.

DR

Cátia Vieira, autora da obra ‘Lola’

lll
“O processo de escrita é um
processo de maturação, um
processo de dor. Houve
capítulos em que me senti
muito desgastada
emocionalmente”.

Cátia Vieira
Autora da obra literária ‘Lola’

DR

Hugo Valério, escritor de obra com a irmã
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Livro mostra 35 anos de carreira
de artista alemão residente em Portugal
VOLKER SCHNUTTGEN escolheu Portugal para residir e trabalhar, devido à facilidade em encontrar matéria-prima para os
trabalhos de escultura: o granito. Livro integra plano de edições do grupo dst, através da zet gallery.

lll
“Como ele fez 60 anos em
Janeiro, tinha 30 anos de
carreira em Portugal e 35
no total, achamos por bem
proporcionar a edição
de um livro retrospectivo,
que contempla toda a sua
carreira. O livro integra
o plano de divulgação que
a zet gallery tem feito.”

FEIRA DO LIVRO
| Miguel Viana |

‘Volker Schnüttgen_Obra/Work:
2021’ é o tema do livro da autoria de Helena Mendes Pereira e
Bárbara Forte, que ontem foi
apresentado no ‘Espaço dst’ da
Feira do Livro.
A publicação assinala os 35
anos de vida artística do escultor
alemão, 30 dos quais foram passados em Portugal.
“É um livro retrospectivo que a
zet gallery e o grupo dst lançaram em Janeiro, sobre o escultor
alemão Volker Schnüttgen, que
trabalha com o grupo dst há
muitos anos. Como ele fez 60
anos em Janeiro, tinha 30 anos
de carreira em Portugal e 35 no
total, achamos por bem proporcionar a edição de um livro retrospectivo, que contempla toda
a sua carreira”, explicou Helena
Mendes Pereira, autora do livro
e directora da zet gallery.
A publicação tem por base uma
exposição retrospectiva do artista , que decorreu na Sala Comum da Reitoria da Universidade do Porto.
O livro integra o plano de divulgação que a zet gallery tem
feito sobre vários autores e artistas. “Desde Novembro do ano
passado já fizemos três edições
de luxo, que é uma área em que
estamos a investir e a trabalhar”,
disse Helena Mendes Pereira.
A ligação do grupo dst ao artis-

Helena Mendes Pereira
Directora da zet gallery

DR

Helena Mendes Pereira (ao centro) com Bárbara Forte e Volker Schnüttgen, no Espaço dst da Feira do Livro

ta resulta do facto de Volker
Schnüttgen trabalhar a pedra, sobre tudo o granito.
O artista mostrou-se surpreendido com a qualidade da obra
apresentada.
“Até eu próprio fiquei surpreendido. Achei um livro tão
grande (442 páginas), que é um
reflexão do meu próprio trabalho. Escolhia as fotos junto com

a Bárbara Forte. Nunca pensei
que tivesse tantas obras”, disse o
artista.
Volker Schnüttgen destacou
que Portugal tem boas “condições e uma diversidade de pedras e rochas, que não se compara com a Alemanha. Sobre tudo
também tem uma grande história. O Inverno também dá para
trabalhar na rua e assim criei as

raízes aqui”.
O livro pode ser encontrado na
zet gallery e na Reitoria da Universidade do Porto e será distribuído em breve.
Bárbara Forte explicou todo o
processo de escolha de fotografias e de grafismo das páginas,
incluindo a capa do livro.
“Volker Schnüttgen tinha o trabalho muito bem organizado. Ti-

nha fotografias muito bonitas e
com as quais eu me identifiquei.
Na capa, a pedra de granito foi a
primeira hipótese e a escolhida,
daí a cor ser o cinzento. É um livro que valoriza a arte”, explicou Bárbara Forte.
Volker Schnüttgen nasceu em
Attendorn, na Alemanha. Em
1982 iniciou os estudos de Escultura e Gravura na Universidades de Artes de Bremen. Foi aluno e professor da Universidade
do Porto.
Na região do Minho, participou em 2011 na exposição ‘Quatro Locais de Silêncio”, que decorreu no Palácio da Brejoeira
(Monção).
Além de Portugal e da Alemanha, o artista já participou em
exposições na Polónia, Suécia,
Irão, Moçambique e Estados
Unidos da América.
Publicidade
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Projecto de angariação de fundos
une quatro instituições sociais

ATRAVÉS do projecto ‘Caminhamos Juntos: entre Braga e Santiago’, quatro instituições sociais de Braga
pretendem angariar fundos para ajudar as suas causas.
SOLIDARIEDADE

DR

| Redacção |

Miguel Pires lidera lista

Angariar fundos para as respectivas causas sociais é o principal
objectivo de um projecto social
inovador, designado ‘Caminhamos Juntos: entre Braga e Santiago’, idealizado por quatro instituições sociais de Braga:
Bogalha, Cáritas Arquidiocesana de Braga, CERCI Braga e
Delegação de Braga da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Para celebrar esta união de forças, as instituições vão “partir à
aventura” e percorrer a pé o caminho entre a Sé de Braga e a
Catedral de Santiago de Compostela, entre 13 e 20 de Setembro.
“O objectivo é angariarmos
fundos para as causas sociais de
cada instituição e assim podermos continuar a servir a comunidade na resposta às suas necessidades”, explicam as quatro
entidades em nota à imprensa.
Esta iniciativa insere-se numa
proposta das organizações sociais para a celebração do Título
da Rede de Cidades Capital Europeia da Economia Social 2021
e conta com o apoio da Câmara

Coligação ‘Juntos por Braga’

Miguel Pires
é aposta para
UF. de S. Lázaro
e S. João do Souto

DR

Entre 13 e 20 de Setembro, vai ser percorrido, a pé, o caminho entre a Sé de Braga e a Catedral de Santiago de Compostela

Municipal de Braga, do Human
Power Hub e da esolidar.
No caso da Bogalha e da CERCI Braga, o valor que vier a ser
angariado destina-se à aquisição
de viaturas para transporte dos
utentes, com vista a dar resposta
às necessidades das famílias e
proporcionar a participação em
diversas actividades.

Já a Cruz Vermelha irá usar as
verbas para equipar residências
de acolhimento para pessoas
sem-abrigo.
A Cáritas irá transformar o valor angariado em vales de apoio
alimentar para famílias com carências socioeconómicas.
Este projecto tem associada
uma campanha de crowdfun-

ding, realizada na plataforma
esolidar, onde qualquer pessoa
ou empresa poderá “adquirir
quilómetros”, com a doação de
valores múltiplos de 10 (uma
unidade).
Os quilómetros comprados vão
ser contabilizados num valor final que será distribuído entre as
instituições intervenientes.

§autárquicas
Bárbara Barros

Candidatura da CDU exige
“verdadeira aposta”
na Feira do Livro

Uma delegação da candidatura da CDU visitou a
Feira do Livro de Braga, destacando-se a participação de Bárbara Barros, candidata à Câmara Municipal, que ouviu as principais queixas dos livreiros e
alfarrabistas presentes e dirigiu críticas à organização do evento.
A candidata criticou a localização escolhida para o
certame, “perante a falta de afluência a esta edição
da Feira do Livro, que é sentida de uma forma generalizada pelos livreiros e alfarrabistas presentes”.
“A realização presencial da Feira do Livro é essencial
para a valorização deste evento, como aliás defendemos já no ano passado, quando esta maioria op-

tou por realizá-la apenas online”, explicou Bárbara
Barros. A também vereadora da CDU insiste que “o
centro da cidade é o local ideal para garantir uma
maior aproximação da cidade à Feira do Livro”.
Quanto às necessárias adaptações de segurança e
higiene por conta da pandemia, a CDU considera
que essa opção “garantiria ainda mais condições de
as cumprir, desde logo porque se realizaria ao ar livre”. Bárbara Barros admitiu que a proximidade ao
centro de vacinação tem “salvado a Feira do Livro,
muito embora num resultado insuficiente que não
compensa a escolha do local”.
A CDU saudou a isenção das taxas de participação
na edição deste ano, esperando que este exemplo
se prolongue para as próximas edições. Para a candidata a estas eleições autárquicas, “não há dúvidas
de que este é um factor decisivo para aumentar o
número de participantes na Feira do Livro”.

Em São Vicente

PS critica gestão
da habitação social
A candidatura do PS a São Vicente vem a público,
através de comunicado, “repudiar” a forma como
está a ser gerido, pela BragaHabit, o Bairro das Andorinhas, acusando a mesma de “falta de sentido
de responsabilidade social,” e de”não querer saber
da vida e dos reais problemas dos vicentinos”.
O PS critica o estado de degradação de algumas habitações daquele bairro, que apresentam infiltrações graves.
Criticam ainda a forma como está a ser programa
da a requalificação do bairro, realçando que os moradores que são proprietários dos respectivos fogos
não têm condições para suportar os custos da intervenção nos moldes que lhe foram apresentados.

Miguel Pires é o candidato da
Coligação ‘Juntos por Braga’
à presidência da UF de São José de São Lázaro e São João
do Souto. O candidato é, desde 2017, vogal do executivo
liderado por João Pires, que
não se recandidata.
No momento de abordar o futuro, Miguel Pires destaca os
“alicerces robustos de que hoje a UF dispõe e que devem
ser salvaguardados e potenciados num futuro próximo”.
“Mas é a visão de futuro que
move Miguel Pires. Focado na
inovação e modernidade que o
centro urbano actualmente
exige, e em estreita articulação com o município”, refere
a Coligação, em comunicado.
Nos últimos anos, o território
desta UF foi das que mais investimento captou “e pretende
continuar a acolher investimento de valorização da freguesia. Também a nova sede
será um motor de dinamização
e agregação das forças vivas
da comunidade”, realça.
As políticas sociais têm um
papel central e “será reforçado
o apoio aos mais desfavorecidos e haverá uma aposta clara
no investimento que promova
actividades de enriquecimento
intergeracional e bem-estar”.
O apoio ao emprego passará
pelo Gabinete de Inserção
Profissional instalado na sede
da Junta e, na vertente educativa, será desenvolvida a componente de apoio às famílias
dos alunos do pré-escolar.
Aponta ainda a necessidade de
melhorar a qualidade de vida
nos bairros periféricos da freguesia.
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Ensino digital
é desafio
para o futuro

JOSÉ SIL tomou ontem posse como director do
Agrupamento de Escolas de Trigal Santa Maria
e elegeu os desafios do ensino digital como
as prioridades para o triénio 2021-2025.
TADIM

| Miguel Viana |

O Agrupamento de Escolas de
Trigal Santa Maria (AETSM),
em Tadim, deu ontem as boas
vindas à equipa que compõe a
direcção.
José Sil foi reconduzido no
cargo de director do agrupamento, contando com Ana Oliveira
como sub-directora e Rui Rodrigues e Rosa Araújo como adjuntos do director.
José Sil desempenha o cargo
desde 2009 e elegeu o ensino à
distância e a adaptação dos métodos de ensino às novas tecnologias, como o desafio a vencer
no quadriénio 2021-2025.
“O paradigma do ensino e da
aprendizagem está em alteração
por causa da pandemia. Há uma
aposta grande na presença do digital, enquanto suporte de apoio
à aprendizagem. O analógico vai
continuar, porque nada substitui
o papel do professor, mas a verdade é que está a haver uma

aposta forte no plano de transição digital, que inclui o sector da
educação, enquanto capacitação
e adaptação da escola com
meios para tornar o ensino mais
atractivo”, destacou José Sil.
A sub-directora Ana Oliveira,
que no último mandato desempenhou as funções de presidente
do Conselho Geral do AETSM,
destacou que “José Sil tem dirigido o agrupamento com competência e qualidade. É um verdadeiro líder, capaz de gerir
conflitos e de valorizar todos”. A
sub-directora lembrou que a indicação de José Sil para director
foi uma “recomendação unânime definida em Conselho Geral.”
A sessão ficou ainda marcada
pela homenagem aos elementos
que integraram a anterior direcção do AETSM João Álvaro,
Joaquim Oliveira e Rosa Araújo.
Na assistência estiveram presentes dezenas de professores
e funcionários do agrupamento
e alguns convidados.

ROSA SANTOS

Vários professores e funcionários estiveram na assitência

ROSA SANTOS

Ana Oliveira, José Sil, Rui Rodrigues e Rosa Araújo compõem a nova equipa directiva do Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria
Publicidade
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A Ciência... esse mundo de descoberta

VERÃO NO CAMPUS prossegue ma Universidade do Minho. Ao segundo dia, os jovens já começaram a experimentar as diversas
formas do conhecimento que este programa propõe. Desta vez estivemos da Escola de Ciências e no I3B’s.
VERÃO NO CAMPUS
| Redacção |

Ao segundo dia de Verão no
Campus (VnC) na Universidade
do Minho os jovens já começaram a experimentar as diversas
formas do conhecimento que este programa propõe. Em diversas áreas do saber é possível verificar, por exemplo, que podemos viajar no passado, com a
descoberta da Arqueologia, entender as mais difíceis soluções
contemporâneas do direito ou da
economia e gestão, ou mesmo
observar como na UMinho se
trabalham técnicas e abordagens
novas no âmbito da psicologia,
dos biomateriais, da física ou da
química.
A Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM)
proporciona um contacto directo
e real com as ciências fundamentais, produtoras de conhecimento que muito influenciam os
nossos dias. Esse é grande o desafio para estes jovens investigadores. Para isso, há a já tradicional actividade de QSI (Química
sob Investigação), onde os jovens percepcionam o papel fundamental da química nos desafios que se colocam actualmente
à nossa sociedade. É disso
exemplo, a descoberta e desenvolvimento de novos materiais,
a compreensão e a resolução de
questões ambientais, o desenvolvimento de novos fármacos e
a implementação de processos
químicos mais eficientes e menos prejudiciais para o ambiente, entre outros.
Este ano a ECUM apostou
também numa actividade designada por Manipulação de Genomas em Plantas, que propõe uma
reflexão que tem como pano de
fundo o aumento da população
no mundo e as alterações climáticas, propondo uma maior produção de alimentos de forma
sustentável. A criação de culturas agrícolas mais produtivas e
melhor adaptadas ao clima atual
é explicada com aplicação de
conhecimentos de investigação
fundamental, numa actividade
em que os alunos manipulam
técnicas de biologia molecular e
de cultura in vitro de plantas.

Luísa Araújo, de Braga, na ECUM

UMINHO/NUNO GONÇALVES

Escola de Ciências proporciona contacto com as ciências produtoras de conhecimento

lll
“Vim para me divertir, mas
também para descobrir e
recordar conhecimentos.
A UMinho é um espaço
multicultural, com gente de
vários pontos do mundo.
É um espaço de ciência,
mas também de respeito e
inclusão. Por isso é uma
ambição estudar aqui, mas
confesso que também me
vejo mais tarde a descobrir e
estudar em Lisboa, por
exemplo”.

Eduarda Gomes, de Braga, no I3B´s

UMINHO/NUNO GONÇALVES

No I3B’s, no Ave Park, alguns estudantes contactam com laboratórios avançados

Ainda no campo da ciência e
investigação de ponta, um pequeno grupo de estudantes do
secundário tem a oportunidade
de, durante esta semana, contactar com os laboratórios avançados do I3B’s – Instituto de Investigação em Biomateriais,
Biodegradáveis e Biomiméticos,
sedeados no Ave Park, em Cal-

das das Taipas.
Além da visita aos laboratórios
do I3Bs, realizam algumas experiências científicas na área da
biofabricação, nanotecnologia,
engenharia de tecidos e medicina regenerativa, acompanhados
por alguns dos melhores cientistas do mundo, nestas áreas. O
contacto com diferentes bioma-

teriais, essencialmente materiais
de origem natural, desenvolvidos para distintas aplicações
biomédicas, tais como engenharia de tecidos ou libertação de
fármacos, são algumas das interessantes abordagens que este
instituto proporciona aos participantes desta edição do Verão no
Campus.

lll
“Achei que esta
oportunidade não podia
desperdiçar. Contactar com
laboratórios super bem
equipados, abordando áreas
que eram do meu interesse,
como os tecidos e as
neurociências tem sido
muito bom. Ajuda a tomar
decisões para o futuro. Estou
a gostar muito e a UMinho
corresponde às boas
recomendações que tinha”.
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Ricardo Rio subscreve Pacto de Autarcas

EDIL BRACARENSE é um dos trinta autarcas europeus subscritores do Pacto de Autarcas para a implementação do Acordo Verde
Europeu a nível local. Trata-se de uma nova aliança criada no âmbito da rede Eurocities.
AMBIENTE

| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, é um dos trinta
autarcas europeus subscritores
do Pacto de Autarcas para a implementação do Acordo Verde
Europeu a nível local.
Em comunicado, o Município
de Braga explica que “através
desta nova aliança, criada no
âmbito da rede Eurocities, os autarcas defendem que é tempo de
a Europa cumprir as metas definidas no que diz respeito às alterações climáticas e à transição
para as energias limpas”.
Para Ricardo Rio, os autarcas e
líderes locais desempenham um
papel “muito importante” na im-

DR

Ricardo Rio é um dos 30 subscritores do Pacto de Autarcas

plementação do Acordo Verde
Europeu. “Como embaixadores
do Acordo Verde Europeu a nível local, os autarcas são representantes das preocupações, das

necessidades e dos interesses
das pessoas”, afirmou.
Citado no comunicado, Rio salienta que, a nível local, as cidades estão a tomar medidas fir-

mes para reduzir o consumo de
energia e a poluição do ar, promover a mobilidade urbana sustentável, impulsionar a transformação digital e a economia
circular.
No caso concreto de Braga, o
autarca realça que “estamos
muito empenhados em fazer
progressos nesta área e temos
conseguido incorporar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em todas as áreas de actuação municipal. O maior
desafio passa por mobilizar as
instituições e os cidadãos para o
cumprimento das metas traçadas”, frisou.
Através deste pacto, os trinta
autarcas europeus defendem, entre outras matérias, a eliminação

progressiva dos veículos movidos a combustível fóssil até
2035 e que se alinhem as metas
de emissões de CO2 dos veículos com o objectivo da UE para
2050 de neutralidade de carbono.
Ao mesmo tempo, exigem o
aumento da implantação de
combustíveis alternativos e infra-estruturas de carregamento
para veículos de acordo com as
necessidades de cada uma das
cidades.
Por outro lado, o Pacto exige
que sejam realinhadas as metas
de energia renovável com a nova
meta de redução de emissões para 2030 e se capacite as Cidades
e comunidades locais a produzir
e consumir localmente.
Publicidade





 

Apartamentos T2 /T3 NOVOS
Frossos - Braga

Ref. 6168
DESDE 155.000 €

Prontos a Habitar. Aq. Central, Pré-Inst. AC, Est. Elétricos,
Terraço c/ Churrasqueira, Garagem Individual. Oportunidade!
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Grande adesão a projecto do IPCA
EDIÇÃO REGIONAL do Poliempreende do IPCA conta com a participação de 25 equipas e cerca de 80
estudantes. O projecto impulsiona o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

Esposende
Município reforça
medidas no concelho
A Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu para avaliar a situação pandémica. Pela previsão
das alterações do nível do risco
no concelho, ficou decidido o incremento das acções de fiscalização pelas forças de segurança e a
restrição do número de participantes em eventos.

IPCA

| Jéssica Oliveira |

A edição regional do Poliempreende do IPCA de 2021 está
ter forte adesão, registando a
participação de 25 equipas e cerca de 80 estudantes e alumni, em
representação de 18 cursos de
todos os ciclos de estudo das
cinco Escolas da instituição.

Terras de Bouro
Rio Homem
reabilitado

lll
“ O objectivo principal é
criar um ambiente favorável
à cocriação e à inovação,
e dotar as equipas de
ferramentas essenciais para
avançarem com os seus
projectos”.

O Município, em parceria com a
Agência Portuguesa do Ambiente, iniciou os trabalhos de reabilitação e valorização do Rio Homem com uma equipa de
sapadores dos rios para contribuir na preservação da biodiversidade local.

Esposende

Adriana Lago de Carvalho
Directora executiva
do Praxis21 do IPCA

DR

Edição de 2021 do Poliempreende do IPCA conta com ‘números históricos’

O arranque do Poliempreende
de 2021, financiado pelo Projecto ‘Link Me Up – 1000 Ideias’,
arrancou com a primeira sessão
‘PITCH de apresentação das
ideias’. A edição termina dia 30
de Julho, quando as equipas defenderem os respectivos projectos perante um júri.
Os três melhores trabalhos serão premiados e a equipa vence-

§breves

dora irá representar o IPCA no
concurso nacional, que terá lugar no Instituto Politécnico de
Santarém, de 13 a 16 de Setembro.
Segundo a directora executiva
do Praxis21 do IPCA, “este ano
temos algumas novidades, como
um sistema de mentoria mais individualizado para cada projecto
e a possibilidade das três primei-

ras equipas contarem com apoio
especializado para o desenvolvimento de protótipo e prova de
conceito”.
Para além de 100 horas de
mentoria especializada, são dinamizadas seis acções de capacitação em áreas cruciais de
transformação dessas ideias em
projectos de negócio.
O Poliempreende é uma rede

de instituições de ensino superior, destinada a fomentar uma
cultura empreendedora relevante
para o mercado de trabalho.
Através de um concurso de
ideias de negócios, visa avaliar
e premiar projectos desenvolvidos por alunos, diplomados, docentes do ensino superior, ou outras pessoas, desde que integrem
equipas com estudantes .

Luís Peixoto candidato
à Câmara Municipal
O socialista Luís Peixoto candidata-se à Câmara Municipal de Esposende com o objectivo de fazer
“ o PS regressar” ao executivo
municipal, prometendo ideias
novas, políticas inovadorase proximidade. Segundo o socialista,
“Esposende precisa de um presidente que ouça a população e
que tome decisões”.

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

Projecto ‘Café Cultura l Barcelos’

Artesanato e arte popular em Barcelos
BARCELOS

| Jéssica Oliveira |

O projecto ‘Café Cultura | Barcelos’ traz até ao centro da cidade obras de arte criadas por graffiters nacionais. O destaque do
trabalho é o artesanato e a arte
popular, que resulta na conjugação a tradição do passado e do
presente.
A iniciativa conta com residências artísticas inseridas no projecto ‘Cultura para todos numa
cidade educadora inclusiva, promovido pelo município.
Fruto deste projecto, estão a
nascer três painéis de cor, numa

‘Café Cultura | Barcelos’ tem um financiamento de 392.656.00 euros.

revolução artística expressa em
obras de arte de grafitti. Com isto, pretende-se valorizar os espa-

DR

ços públicos e pormover Barcelos enquanto Cidade Criativa da
Unesco.
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Feira de artesanato
regressa a Guimarães

XXIII FEIRA DE ARTESANATO DE GUIMARÃES começa amanhã e termina
a dia 2 de Agosto. Terá como palco o Jardim da Alameda de São Dâmaso.

Cabeceiras de Basto

Município proporciona iniciativa
para reviver turismo da região
Os vencedores do ‘Pack Verão’ já são conhecidos e vão poder tirar partido do
prémio já este fim-de-semana, dias 24 e 25 de Julho. Um casal de Vila Nova
de Gaia, uma família francesa e um grupo de Vila Real foram os vencedores
do segundo sorteio promovido pela Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Fileira Turística que tem
como objetivo atenuar as dificuldades que o sector do Turismo atravessa face à pandemia Covid-19. Os vencedores vão usufruir agora das ofertas turísticas, gastronómicas e de alojamento disponíveis para cada uma das modalidades existentes: Pack Casal (duas pessoas), Pack Família (quatro pessoas)
ou Pack Grupo (seis pessoas).

Eleições autárquicas 2021

Nelson Moreira é candidato da coligação
PSD/CDS a Tagilde e São Paio
Nelson Moreira, de 40 anos, é o candidato da coligação PSD/CDS, ‘Vizela é
Para Todos’, à União de Freguesias de Tagilde/São Paio. Nelson Moreira é residente na freguesia há 15 anos, tendo assumido a presidência da Associação de Pais da EB de São Paio durante um ano.
O candidato à presidência da Câmara Municipal de Vizela, Jorge Pedrosa,
considera que a coligação apresentou “mais um candidato repleto de valor e
dedicado que dá garantias de desenvolvimento da União de Freguesias”.

BRUNO BARRETO

Feira de Artesanato de Guimarães regressa ao Jardim da Alameda de São Dâmaso para a sua 23.ª edição

GUIMARÃES

| Fábio Moreira |

Arranca amanhã a XXIII Feira
de Artesanato de Guimarães no
Jardim da Alameda de São Dâmaso. O começo do evento está
marcado para as 17h desta sextafeira, 23 de Julho, e poderá ser
visitada e percorrida gratuitamente até ao dia 2 de Agosto,
das 15 até às 21 horas. São 28 os
stands que este ano representam
a mostra de um grande conjunto
de obras de artesãos e artesãs de
Guimarães e de várias regiões

do país.
O evento oferece aos seus visitantes a oportunidade de terem
contacto directo com as técnicas
ancestrais, transmitidas de geração em geração ao longo de
muitos séculos, constituindo um
património imaterial, salvaguardado por pessoas com enorme
talento criativo.
A Feira de Artesanato de Guimarães é um evento cultural que
tem como missão divulgar e preservar as artes e ofícios portugueses, privilegiando a interação
a interacção entre artesãos e vi-

sitantes e perpectuando o património cultural.
O palco para esta XXIII edição
da Feira de Artesanato de Guimarães será o histórico Jardim
da Alameda de São Dâmaso, situado no centro da cidade de
Guimarães. O local deste evento
oferece as condições ideais para
a realização da Feira de Artesanato de Guimarães, que dá assim
vida a este espaço que, no início
do próximo mês de Agosto, se
tornará também lugar para uma
cida que, desde 1906, celebra as
suas Festas Gualterianas.

Eleições autárquicas 2021

Francisco Alves pretende “revalidar” maioria
CABECEIRAS DE BASTO
| Fábio Moreira |

O actual presidente da Câmara
Municipal de Cabeceiras de
Basto, Francisco Alves, candidata-se a um novo mandato no
executivo, com o objectivo de
“revalidar” a maioria absoluta
que conquistou há quatro anos
atrás nas últimas eleições autárquicas.
“Sinto-me motivado para mais

DR

Francisco Alves é o actual presidente

quatro anos. Este projecto não
acaba em Setembro e o nosso
objetivo é dar continuidade ao
trabalho que o PS faz na autarquia há 28 anos”, afirmou Francisco Alves.
Nas eleições autárquicas de
2021, que irão decorrer no dia
26 de Setembro, Francisco Alves (PS) terá como adversários
Manuel Teixeira do PSD e Jorge
Machado (Independentes por
Cabeceiras).

Publicidade
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Famalicão

Loja do Cidadão de Famalicão
abre na próxima segunda-feira

DOIS MILHÕES de euros foram investidos na nova Loja do Cidadão. Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão considera equipamento à altura da dimensão e dinâmica do concelho.
FAMALICÃO

| José Paulo Silva |

A nova Loja do Cidadão de Vila
Nova de Famalicão, localizada
no espaço da antiga superfície
comercial Inô, junto aos Paços
do Concelho, abre na próxima
segunda-feira, dia 26, anunciou
ontem a Câmara Municipal.
A estrutura, uma das maiores
do país com cerca de 3 000 m2
é apresentada como “uma das
principais lutas e ambições do
actual presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, que
colocou a Loja do Cidadão no
topo das prioridades para o
concelho dirigindo todo o processo”.
Assim, coube ao Município a
realização das obras necessárias
à instalação dos serviços, que representaram um investimento de
dois milhões de euros, contando
o Municipio com uma comparticipação de cerca de 20%, assegurada por fundos comunitários,
através do programa Norte 2020.
A Loja do Cidadão reúne no

DR

Loja de serviços públicos será gerida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

mesmo espaço serviços públicos
actualmente dispersos pela cidade, como as conservatórias do
Registo Civil, Registo Predial,
Comercial e Automóvel, os dois
serviços de finanças do concelho, a delegação local da Segurança Social e um Espaço do Ci-

dadão, contando a estrutura com
cerca de uma centena de funcionários.
A Loja do Cidadão funcionará
nos dias úteis, das 9h00 às
16h30.
Para a instalação e gestão da
Loja do Cidadão foi celebrado

um protocolo de colaboração entre a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), o
Município de Famalicão, o Instituto dos Registos e Notariado, a
Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto da Segurança
Social, onde está expresso que

Regras limitam lotação do espaço

Piscinas exteriores abertas até 15 de setembro
FAMALICÃO

| José Paulo Silva |

As piscinas exteriores do complexo desportivo de Famalicão
estão abertas ao público até ao
dia 15 de Setembro, com uma
capacidade máxima de 180 pessoas. Com dois períodos de utilização, as piscinas estão abertas
das 9.30 às 13.15 e das 14.15 às
18 horas, encerrando às segundas-feiras de manhã.
É obrigatória a identificação do
utente na admissão, de forma a
que os serviços possam controlar os acessos ao espaço ao longo do dia.
A tarifa de acesso para um
adulto ou jovem com idade igual
ou superior a 13 anos é de 1,30

euros. Já as crianças até aos 3
anos de idade têm entrada gratuita e as com idade compreendida entre 4 e 12 anos pagam
uma taxa no valor de 0,91 cêntimos. Esta tarifa também se aplica a detentores do cartão jovem,
cartão sénior e a pais de famílias
numerosas. Os valores referidos
abrangem um dos períodos de
funcionamento – manhã ou tarde
-, não sendo possível permanecer no local o dia inteiro.
De forma a garantir que um
maior número de pessoas possa
usufruir das instalações, o acesso no período da tarde, a utilizadores que frequentaram as piscinas na manhã desse mesmo dia,
está condicionado à disponibilidade do espaço.

DR

Frequência das piscinas tem algumas limitações

lll
Numa visita recente ao
espaço, Paulo Cunha mostrou-se muito satisfeito com
o desfecho deste processo
referindo que “teremos em
Vila Nova de Famalicão uma
Loja do Cidadão à altura da
dimensão e dinâmica do
concelho que oferecerá as
condições que hoje não
existem para a prestação de
serviços públicos essenciais
às pessoas”, salientando
que “são serviços da
responsabilidade da
Administração Central, mas
a Câmara não pode ficar
insensível às necessidades
dos seus cidadãos.
cabe a Câmara Municipal a gestão e coordenação do espaço.
O Município de Famalicão fica
responsável por garantir o funcionamento da Loja, contratando serviços de energia e água,
limpeza, segurança e vigilância;
comunicações, entre outros.
Pelo fornecimento dos serviços comuns necessários, as entidades irão transferir mensalmente para o Município o reembolso
das despesas suportadas por cada uma. O mesmo acontece com
a renda do edifício, de cerca de
três mil euros mensais, que será
dividida por todas as entidades.

+ mais
A assistente social Liliana Ribeiro, de 40 anos
de idade, é a aposta da
Coligação Mais Acção
Mais Famalicão para a
União de Freguesias de
Bente e Carreira. Já em
Fradelos, o empresário
Adelino Costa apresenta
a sua disponibilidade
para continuar pelo segundo mandato consecutivo. As apresentações
de ambos estão agendadas para o próximo
sábado. Mário Passos
anunciou o apoio ao
independente Carlos
Lima em Mogege.
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§Alto Minho
Vila Nova de Cerveira
Município homenageia
artista Henrique Silva
com pintura mural
O Município de Vila Nova de Cerveira e a Zet Gallery inauguram, este
sábado, uma pintura mural de homenagem ao artista Henrique Silva
pela ligação umbilical à Bienal Internacional de Arte de Cerveira.
Com esta obra da autoria de Juan
Domingues, plasmada numa das
fachadas do Cineteatro de Cerveira
– Marreca Gonçalves, completase a trilogia de eternização dos fundadores da Bienal e do conceito de
‘Vila das Artes’, através da arte interventiva e interactiva com a comunidade.

Antigo dirigente dá nome
a pavilhão municipal

ESPAÇO passa a chamar-se Fernando Lima, em homagem a antigo dirigente do Clube Andebol de Caminha. Clube propôs, autarquia aprovou.
DR

António Barbosa

Monção

António Barbosa
recandidata-se ao
segundo mandato

Viana do Castelo
Projecto Dryas defende
colaborativismo em vez
do mecenato nas artes

O Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC) anunciou a sua forte
presença em mais um projecto piloto de investigação. O projecto Dryas
reúne vários sectores do meio artístio-cultural-empresarial e pretende
demonstrar que a cooperação colaborativa entre instituições pode
manter vivos os organismos industriais e artísticos. O projecto apresenta-se assim como “um modelo
de sustentabilidade”, que substitui
o mecenato pelo colaborativismo e
está a avançar sem qualquer tipo
de financiamento. O espetáculo de
promoção de auto-produção foi
apresentado ontem pelas 19h30
através da plataforma YouTube.

DR

Autarquia caminhense aprovou alteração do nome do pavilhão municipal que homenageia antigo dirigente do CAC

CAMINHA

| Fábio Moreira |

O Executivo da Câmara de Caminha aprovou, por unanimidade, a atribuição do nome de Fernando Lima ao Pavilhão Municipal de Caminha. A proposta
surgiu na sequência do pedido
formalizado pelo CAC – Clube
de Andebol de Caminha, que
destaca o contributo do antigo
dirigente, sublinhando que a
evolução do clube foi marcada

pela “presença física e simbólica
do homem que foi o grande entusiasta e o maior responsável
pela formação desportiva, na
modalidade de andebol, no concelho de Caminha”. Com o parecer positivo também da Junta de
Freguesia de Caminha e Vilarelho, o equipamento passará a designar-se Pavilhão Municipal de
Caminha – Fernando Lima.
A homenagem já era acalentada pelo CAC, mas no passado
dia 8, numa altura em que decor-

reu no Pavilhão Municipal de
Caminha o jogo de andebol amigável entre a Seleção Nacional
de Portugal e a Seleção Nacional
de Espanha, o Clube decidiu formalizar o desejo de atletas e dirigentes.
Assim, aproveitando o período
de intervalo do jogo, foi lançada
a proposta, por parte do Clube
Andebol de Caminha para que
pudesse o actual Pavilhão Municipal de Caminha passar a ter a
designação Fernando Lima.

No âmbito de um protocolo celebrado

O presidente da Câmara de
Monção, no distrito de Viana
do Castelo, vai recandidatar-se pelo PSD a um segundo
mandato autárquico nas eleições de Setembro, confiante
“no reconhecimento do trabalho abrangente e inovador”
dos últimos quatro anos.
“A minha candidatura vai
respeitar o eleitorado e esperar
que haja reconhecimento do
trabalho realizado nos últimos
quatro anos e que o resultado
seja condizente com esse trabalho muito abrangente e inovador”, disse António Barbosa. A apresentação da candidatura de António Barbosa foi
lançada, através das redes sociais “com um vídeo que retrata muito do que foi feito nos
últimos quatro anos”
Publicidade





Novo núcleo para os sem-abrigo

 

 
 
 
 




 



VIANA DO CASTELO
| Fábio Moreira |

O Município de Viana do Castelo assinou os protocolos para
criar um Núcleo de Planeamento
e Intervenção Sem-Abrigo (NPI-

SA). O Núcleo, constituído pela
Câmara Municipal e por doze
instituições concelhias, visa a
promoção das condições da autonomia e do exercício pleno da
cidadania da população em situação de sem-abrigo.

O autarca José Maria Costa,
defende que “a constituição deste núcleo surge na sequência de
um trabalho que vem sendo feito, de forma integrada, no que
toca a um tema de grande complexidade e sensibilidade”.





 

 

 









Viana do Castelo quer acolher centro internacional em 2026

Forte aposta nas renováveis oceânicas
VIANA DO CASTELO
| Fábio Moreira |

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse que a cidade

“está a jogar” todo o seu “portfólio” de projectos nas energias
renováveis oceânicas para acolher, em 2026, um Centro Internacional de Testes de Energias

‘Offshore’. “Nos últimos anos
temos vindo a granjear uma notoriedade não só nacional como
internacional”, justificou José
Maria Costa.
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SC Braga

Desporto

VINTE MINUTOS DE LUXO NUM TESTE
COM DUAS CARAS DISTINTAS

O SC BRAGA continua os seus trabalhos de preparação para a nova temporada. Pupilos de Carlos Carvalhal empataram a um
golo com os franceses do Marselha. Abel Ruiz e Payet apontaram os tentos do jogo. Segue-se o FC Paços de Ferreira no sábado.
SC BRAGA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

| Fábio Moreira |

Os Guerreiros do Minho empataram em casa com os franceses
do Marselha a uma bola. Abel
Ruiz apontou o primeiro tento
da partida, mas Payet igualou o
resultado no início do segundo
tempo.
Os pupilos de Carlos Carvalhal
entraram muito fortes neste penúltimo teste de pré-epoca e dominaram o primeiro tempo sem
grandes dificuldades. Galeno,
por duas vezes, e Raúl Silva tiveram boas oportunidades para
inaugurar o marcador no Estádio
Municipal de Braga, mas a pontaria dos dois jogadores não foi a
melhor.
Contudo, o SC Braga viria a
sorrir ainda no primeiro. Aos 18
minutos, Fransérgio recuperou a
bola e isolou Abel Ruiz. Na cara
de Mandanda, o avançado espanhol não perdoou e apontou para
o fundo das redes.
A partir do golo até ao intervalo, os Guerreiros do Minho
abrandaram o ritmo do jogo,
sem cederem oportunidades de
perigo à turma francesa. O único
momento de perigo para os
Guerreiros do Minho foi causado entre dois jogadores bracarenses. Numa disputa de bola,
Raúl Silva e Sequeira chocaram
de cabeça. Sequeira continuou
em campo de cabeça ligada. Já o

SC BRAGA

MARSELHA

1

1

Árbitro Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Matheus
Sequeira
Musrati
Ruiz
André Horta
Ricardo Horta
Oliveira
Fransérgio
Silva
Fabiano
Galeno
Carlos Carvalhal

SCB

Abel Ruiz abriu o marcador para os Guerreiros do Minho aos 18 minutos

central brasileiro seguiu imediamente para os balneários.
Com muitas mexidas ao intervalo, os Guerreiros do Minho
entraram com outra mentalidade
na partida. Para azar da turma
minhota, foram os franceses a
entrarem mais fortes e com mais
ritmo de jogo. Essa superioridade de ritmo de jogo carregou os
franceses para a frente e Payet,
aproveitando um erro defensivo

dos bracarenses, restabeleceu a
igualdade no marcador aos 52
minutos.
O Marselha ainda poderia ter
chegado à vantagem pouco depois do golo de Payet. Bamba,
que entrou ao intervalo, obrigou
o capitão Tiago Sá a uma grande
defesa para manter o empate a
uma bola.

O SC Braga viria ainda a sofrer
um outro susto. Bamba conseguiu isolar-se nas costas da defesa dos Guerreiros do Minho e,
depois de tirar Tiago Sá do caminho, atirou para o fundo das
redes. Contudo, o juíz da partida, Fábio Veríssimo, anulou este
golo do avançado francês devido
a posição irregular.

Matheus
(Tiago Sá, 45m)

Publicidade

Raúl Silva
(Tormena 42,m)
Fabiano

Paulo Oliveira

Al Musrati
(Castro, 45m)

Fransérgio
(Lucas Piazon,45m)

Sequeira
(Esgaio, 45m)

André Horta
(João Novais, 45m)

Galeno
(Roger,75m)

Ricardo Horta
(Fábio Martins,45m)
Abel Ruiz
(M. Gonzalez, 45m)

Intervalo
1-0

Mandanda
Gonzalez
Kamara
Belardi
Gueye
Gerson
Benedetto
Payet
Henrique
Under
Amavi
Jorge Sampaoli

Substituições Silva por Tormena (42m), Ruiz por
Mario Gonzalez (45m), Matheus por Sá (45m), Sequeira por Esgaio (45m), Musrati por Castro
(45m), André Horta por Novais (45m), Ricardo
Horta por Fábio Martins (45m), Fransérgio por Piazon (45m), Amavi por Peres (45m), Kamara por
Rongier (45m), Under por Caleta-Car (45m), Benedetto por Bamba (45m), Belardi por Fuente (66m),
Gonzalez por Saliba (73m), Gueye por Guendouzi
(73m), Henrique por Radonjic (73m) e Galeno por
Roger (75m).
Disciplina cartões amarelos Gonzalez (66m) e
Castro (88m)
Golo Ruiz (18m) e Payet (52m)

Terminada esta partida, segue-se o Paços de Ferreira da I Liga.
Este será o último teste dos
Guerreiros do Minho antes do
confronto da Supertaça com o
campeão nacional, Sporting CP.

lll
A primeira parte do
encontro ficou marcada pelo
violento choque entre Raúl
Silva e Sequeira. Ambos os
jogadores ficaram bastante
maltratados e a sangrar.
Sequeira ainda conseguiu
continuar em campo com a
cabeça ligada. Já Raúl Silva,
encaminhou-se logo para os
balneários com uma ferida
superficial corto-contusa na
zona frontal da cabeça.
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“Foi um encontro complicado, mas nós
soubemos dar uma resposta positiva”

TIAGO SÁ, guarda-redes e capitão do SC Braga, foi um dos jogadores a falar à comunicação social no final do teste com o
Marselha. Guardião considera que minhotos estiveram bem contra uma equipa “com jogadores que dispensam apresentações”.
SC BRAGA

| Fábio Moreira |

Empate a uma bola entre SC
Braga e Marselha. No final da
partida, Tiago Sá foi um dos jogadores do Guerreiros do Minho
a falar à comunciação social.
Guardião considera que bracarenses fizeram um jogo muito
bom contra uma equipa muito
complicada”.
O guarda-redes e capitão, Tiago Sá, defendeu que este confronto com o Marselha foi complicado para os bracarenses que
fizeram uma primeira parte ligeiramente superior à segunda.
“Foi um encontro bastante complicado contra uma equipa muito
forte com jogadores que dispensam apresentações. Fizemos
uma primeira parte muito boa.
Na segunda baixamos um pouco
o ritmo de jogo. Em geral, penso
que demos uma resposta muito
positiva num teste difícil para
nós”, explicou o capitão do SC
Braga.

lll
“O Marselha é uma grande
equipa. Penso que fizemos
um grande jogo e foi um
bom teste para nós. Foi um
jogo muito dividido, mas
acho que fizemos uma
primeira parte de grande
qualidade contra uma
equipa muito boa.”

Abel Ruiz,
jogador do SC Braga

Tiago Sá ainda deixou claro
que o primeiro objectivo dos
Guerreiros do Minho é conquistar a Supertaça. “O primeiro e
grande objectivo é ganhar-mos a
Supertaça. Sempre que tens uma
oportunidade para disputar um
troféu, o objectivo tem de ser ganhar. Depois disso, vamos jogar
jogo a jogo, tentar conquistar os
três pontos em todos os jogos
que disputar-mos, sem pensar
muito na classificação”, confiou
o guardião Tiago Sá.

DR

Tiago Sá entrou no segundo tempo para o lugar de Matheus, tendo ficado com a braçadeira de capitão

Já Tiago Esgaio, lateral do SC
Braga contratado neste defeso
ao Belenenses SAD, defendeu
que se sente bem em Braga e que
quer ajudar a equipa a conquistar a Supertaça. “Senti-me bem
em campo. Estamos todos a trabalhar para nos sentir-mos bem,
para nos sentir-mos preparados
para a Supertaça com o Sporting
CP. Queremos estar prontos para
esse jogo e queremos fazer tudo
o que for possível para trazer o
troféu para Braga”, confiou Tiago Esgaio. O lateral que veio
substituir a vaga deixada pelo
seu irmão ainda acrescentou que
quer trabalhar para cair nas boas
graças dos adeptos minhotos.
“Quero corresponder às expectativas dos adeptos. Não sinto a
pressão de ter preencher o lugar
do meu irmão. Vim para cá para

lll
“Estamos todos a trabalhar
para nos sentir-mos
preparados para a
Supertaça com o Sporting
CP. Queremos estar prontos
para esse jogo e queremos
fazer tudo o que for possível
para trazer o troféu para
Braga. Vim para cá para
poder acrescentar os meus
pontos fortes ao SC Braga,
que é uma grande equipa.
Quero trabalhar para
merecer o apoio e o carinho
dos adeptos deste grande
clube.”

Tiago Esgaio,
jogador do SC Braga

poder acrescentar os meus pontos fortes ao SC Braga e para poder continuar o meu crescimento
enquanto jogador num grande
clube. Quero trabalhar para merecer o apoio e o carinho dos
nossos adeptos”, deixou bem
claro Tiago Esgaio.
“O Marselha é uma grande
equipa de França. Terminaram
em 5.º lugar na liga francesa e
jogaram na Liga dos Campeões.
Penso que fizemos um grande
jogo e foi um bom teste para
nós. Foi um jogo muito dividido,
mas acho que fizemos uma primeira parte de grande qualidade
contra uma equipa muito boa”,
afirmou Abel Ruiz.
O avançado dos Guerreiros do
Minho ainda acrescentou que a
equipa já está a pensar no teste
do próximo sábado com o FC

Paços de Ferreira e que quer ajudar a equipa ganhar todos os jogos. “Tudo o que seja a ajudar a
equipa é bom. Falei na meta dos
20 golos, mas o objectivo é ganhar, jogo a jogo”, explicou
Abel Ruiz.

lll
“O primeiro e grande
objectivo é ganhar a
Supertaça frente ao
Sporting CP. Depois disso,
vamos jogar jogo a jogo,
tentar conqusitar os trÊs
pontos em todos jogos que
disputar-mos, sem pensar
muito na classificação.

Tiago Sá,
guarda-redes e capitão do SC Braga
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TERTÚLIA

BRACARENSE
Artur Correia António Duarte José Machado

Indignados com a Federação

TERTULIANOS enaltecem conquista do voleibol feminino e sublinham boa participação da equipa de futebol-de-praia,
que apenas caiu na final. No futebol feminino, incredulidade perante decisão federativa quanto à disputa da Supertaça.

“Mais uma vez, o futebol bracarense,
em concreto o feminino, é atropelado”

“Esta decisão revela uma grande falta de
respeito pelo nosso e por todos os clubes”

“Há que realçar o feito do voleibol feminino e tenho de dar os parabéns a esta equipa. No futebol de praia, mais uma vez fomos derrotados na final pelo Kristall. Esta é
uma modalidade já enraizada no nosso clube, na qual temos conquistado muitos títulos. Já somos bastante conhecidos por todas as nossas conquistas além fronteiras.
Desta feita, não ganhámos, perdemos, mas há que seguir em frente porque ainda há
muito para ganhar. Desejo que na próxima época desportiva, com este ou outro Kristall, se chegarmos à final, que desta vez possamos conquistar mais um título europeu
para o nosso palmarés.
Em relação à decisão arbitrária da Federação, é um autêntico atropelamento às regras do jogo, às quais estamos habituados. É, mais uma vez, uma falta de respeito absoluto por aquilo que é a nossa instituição. Temos sentido isso ao longo dos tempos,
nos painéis de comentadores, nas reuniões da Liga e da Federação... Estão a querer
centralizar o futebol português. Continuo a achar que estamos a dar cada vez mais tiros nos pés, de forma a retirar as pessoas do futebol nacional. O Braga tem de se sentir nitidamente prejudicado e acho muito bem que mostre toda esta insatisfação contra isso. As leis são feitas por forma a poderem ser contornadas estas situações. Mais
uma vez, o futebol bracarense, em concreto o futebol feminino, é atropelado, porque
aquilo que deveria acontecer era vermos na Supertaça o vencedor do campeonato, o
Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, que foi o SC Braga, na época 2019/20.
Não dá para perceber isto. Não estão a ser respeitadas e seguidas as regras pelas quais
as competições se deveriam reger. Estão a querer pôr na final, à força toda, os dois
grandes de Lisboa. A Federação não se pode esquecer que o SC Braga, hoje em dia,
também já é um grande. O nosso clube tem de fazer força e lutar para a que a lei possa funcionar.”

“Destaco em primeiro lugar o voleibol feminino do nosso clube, uma modalidade
histórica, que conquistou o campeonato nacional de cadetes. Dou os parabéns a todo
o grupo de trabalho, pelo talento e dedicação que todos demonstraram. É uma conquista extremamente importante para o espaço colectivo e eclético do nosso SC Braga. Esta modalidade sempre nos habituou a ter grandes prestações. Já no futebol de
praia, não sendo eu um apreciador desta modalidade e não tendo um conhecimento
profundo da mesma, naturalmente que fiquei triste por não conseguirmos conquistar
o título de campeões europeus. Este Kristall começa a atravessar-se muitas vezes no
nosso caminho. Somos vice-campeões europeus, não é uma prestação menor. Não
perdemos nada. Temos de ter orgulho nesta nossa equipa que já nos deu muitas alegrias. Em relação ao futebol feminino, esta decisão da FPF revela uma grande falta de
respeito, não só à instituição centenária que é o SC Braga, mas também a todos aqueles que defendem a verdade desportiva. Não se entende que os regulamentos sejam
alterados sem haver uma Assembleia-Geral com os seus filiados para haver uma mudança. Então sim, teríamos uma decisão democrática, com a qual podíamos ou não
concordar. Mas temos aqui uma decisão da Federação, que não respeita os valores
desportivos, porque o actual detentor da Taça de Portugal no futebol feminino é o SC
Braga e, portanto, estava legitimado a participar na Supertaça contra o Benfica. Não
dá para entender esta decisão arbitrária, com falta de respeito pelo nosso e por todos
os clubes. Isto dá indicações de falta de qualidade. Não se percebe que sejam os dois
primeiros classificados de um campeonato a disputar uma Supertaça, quando os regulamentos prevêm que seja o campeão nacional e o actual vencedor da Taça de Portugal a discutirem a Supetaça. Espero que o SC Braga leve isto até às últimas consequências.”
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Ensaio com o FC Porto
antes do arranque oficial
CÓNEGOS perderam com os dragões (4-2) no ensaio-geral para a entrada
oficial na nova época. Rodrigo Conceição chega por empréstimo.
MOREIRENSE FC

| Ricardo Anselmo |

Em contagem decrescente para o
arranque da competição oficial,
o Moreirense realizou ontem de
manhã um treino de conjunto
com o FC Porto, no Olival. Os
dragões venceram por 4-2, mas
o conjunto orientado por João
Henriques deu boa réplica.
Os cónegos não divulgaram os
jogadores utilizados, mas pelas
imagens divulgadas nas redes
sociais foi possível apurar que o
Moreirense terá actuado com a
seguinte equipa: Kewin na baliza, linha defensiva com Rúben
Ismael, Rosic, Artur Jorge e Abdu Conté, Sori Mané, Gonçalo

Franco e Filipe Soares no meiocampo e Walterson, Felipe Pires
e Adré Luís no ataque.
Os portistas abriram o marcador através de Taremi, aos 16
minutos. Felipe Pires empatou
quatro minutos depois e Mbemba, aos 25 minutos, voltou a colocar os azuis-e-brancos e vantagem.
Na segunda parte, André Luís
restabeleceu a igualdade para o
Moreirense aos 53 minutos, embora Toni Martínez (56 minutos)
e Fernando Andrade (61 minutos) tenham marcado novamente
para os dragões, fixando o resultado final em 4-2.
Este foi o sexto e, muito provavlmente, último jogo de pre-

paração do Moreirense antes do
início oficial da época, marcado
para o próximo domingo, às 11
horas, em Penafiel, a contar para
a 1.ª fase da Taça da Liga.
Os cónegos começara por vencer P. Ferreira (1-0) e Penafiel
(2-1), empatando sem golos com
o Rio Ave e perdendo com SC
Braga (4-0), Santa Clara (3-0) e,
agora, FC Porto (4-2).
Entretanto, o Moreirense acertou a rescisão de contrato com o
médio ganês Mohammed Iddriss, de 20 anos, jogador que
vai representar o Felgueiras na
próxima temporada. A chegar,
por empréstimo do FC Porto, está o lateral-direito Rodrigo Conceição.

MOREIRENSE FC

João Henriques vai retirando ilações quanto às melhores opções para o arranque
Publicidade

Zomeit, Lda. - Ami 17432
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§feminino

Bruno Varela cede a camisola 1
para homenagear o eterno Neno

DORSAL que pertenceu ao guardião na época passada estará reservada na presente temporada ao
malogrado Neno, figura histórica do clube e da cidade de Guimarães. “Neno era um homem de causas.”
VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

O Vitória SC anunciou que a camisola número 1 vai ter, esta
época, em 2021/22, um nove nome: Neno. Nesta decisão, que
contou com a contribuição de
Bruno Varela, anterior dono da
camisola na época passada, pretende-se prestar homenagem ao
malogrado Neno, figura histórica do clube e da cidade de Guimarães.
“Quando elegemos o #TodosPor1 como mote para esta época,
quisemos associar essa memório
do Neno à união colectiva que
certamente nos fará mais fortesnum ano que marcará o regresso
dos público aos estádios. Esta
temporada o Neno será o nosso
número 1, continuará connosco,
e o que posso acrescentar é que
este gesto não se ficará pela vertente simbólica. O Neno era um
homem de causas e essa dimensão tem de estar presente nesta
iniciativa, pelo que iremos em
breve anunciar em que moldes
ela será aprofundada, envolvendo também os nossos sócios e
adeptos, assim como a cidade”,
assinalou o presidente Miguel

VITÓRIA SC

Bruno Varela acedeu prontamente à homenagem do clube, cedendo a dorsal com o número 1 e passando a utilizar a camisola 14

Pinto Lisboa.
Já Bruno Varela, que passará a
vestir a camisola número 14, associou-se prontamente a esta homenagem.
“Tinha em mente prestar homenagem ao Neno e está é uma

excelente forma de o fazer, portanto associei-me de imediato ao
clube e obviamente cedi o número que usei na época passada.
É com muito orgulho que ajudo
a que se eternize, de mais esta
forma, o nome do nosso Neno.

Tenho a certeza de que a força
da sua memória nos vai acompanhar durante toda a temporada
rumo aos objectivos que traçámos”, disse o guardião de 26
anos, que discute a titularidade
com Matous Trmal esta época.

Ambição renovada
SC Braga iniciou ontem
pré-época com várias
caras novas no plantel

A equipa feminina do SC Braga deu
ontem o pontapé de saída na época
2021/22, orientada pelo técnico
João Marques, que conta com um
plantel com várias caras novas.
“Temos um plantel novo, à imagem
do clube e com muita qualidade.
Temos uma mistura de jogadoras
experientes e jovens, jogadoras que
já estão cá há alguns anos que vão
ajudar as novas. Estou satisfeito
com o plantel que tenho”, disse o
técnico, que está de regresso a casa.
“O SC Braga entra em todos os jogos para vencer, sempre com os pés
bem assentes na terra e com muita
humildade. Vamos em busca dos
objectivos propostos e tentar conquistar o máximo de títulos possíveis”, disse o técnico.
Já Dolores Silva, que foi a porta-voz
do grupo, sublinhou que este período serve de adaptação e conhecimento mútuo por parte das atletas.
“Tivemos os primeiros dias de testes e hoje [ontem] pisamos o relvado todas juntas. O nosso principal
objectivo é que toda a gente se integre bem para estarmos preparadas para todos os dias trabalhar ao
máximo”, frisou, acrescentando:
“O segredo é olharmos para nós,
esse tem que ser o nosso foco. Sabemos que o campeonato vai ter
equipas muito competitivas e isso
dá-nos um certo gozo. Vamos estar
preparadas para o que aí vem”, disse a capitã das arsenalistas.

Atacante de 24 anos chega proveniente do Tombense

Avançado Bruno Rodrigues é reforço por uma
temporada e chega “com vontade de ajudar”
FC FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

O Futebol Clube Famalicão assegurou a contratação do jovem
avançado brasileiro Bruno Rodrigues, que chega proveniente
do Tombense.
O jogador de 24 anos, formado
no Atlético Paranaense, jogou
pela equipa principal do emblema de Curitiba, tendo sido, posteriormente, cedido a Joinville e
Paraná. Pelo meio, ainda contou
com uma experiência de um ano
no futebol europeu, ao serviço

dos cipriotas do Doxa.
Já contratualmente ligado ao
Tombense, Bruno Rodrigues
ainda jogou, por empréstimo, no
Ponte Preta e no São Paulo, clu-

lll
“Estou muito feliz e com
boas perspectivas para
esta nova experiência
na carreira. Espero dar
o meu melhor e mostrar
o meu futebol aos adeptos
do clube.”

be ao serviço do qual dispôs da
oportunidade de jogar no Brasileirão e também na Taça Libertadores.
“Estou muito feliz e com boas
expectativas para esta nova experiência na carreira. Espero dar
o meu melhor e mostrar o meu
futebol aos adeptos”, disse o
atleta, que assinou um contrato
válido por uma temporada com
os famalicenses e garantiu que
“não vai faltar raça e vontade
para ajudar o clube a atingir os
objectivos” propostos para esta
temporada.

FC FAMALICÃO

Bruno Rodrigues assinou por uma temporada com os famalicenses
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AAUMinho soma e segue
nas fases finais
ANDEBOL feminino na luta pelo ouro e basquetebol feminino nas meiasfinais prometem a conquista de medalhas para a academia minhota.

DR

Andebol feminino está na corrida pelo ouro

CNU’S

| Redacção |

e tens por hábito, ou por ‘hobby’, escrever
contos ou histórias, temos o espaço ideal
para ti. Chegou o momento de mostrar a
todos os teus dotes literários. De 1 de Julho
até 31 de Agosto, as melhores histórias, ou contos,
serão publicados no nosso jornal e, em troca, teremos muito gosto em oferecer-te um livro.

S

Envia já o teu texto para o Correio do Minho,
por e-mail ou entrega-o pessoalmente nas nossas instalações.
texto deverá ter cerca de cinco mil caracteres.

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Aproximam-se as primeiras decisões nas Fases Finais dos
Campeonatos Nacionais Universitários. O Andebol e o Basquetebol Feminino seguem na luta
pelas medalhas, enquanto que o
Futsal Feminino empatou novamente e jogará o apuramento para as meias finais no último jogo
do Grupo B. O Futebol de 11 regressa a casa depois de um empate na última jornada.
O Andebol Feminino da AAUMinho pode estar à beira de uma
vitória histórica nestas Fases Finais. Com mais uma exibição
categórica, a equipa liderada por
Fernando Fernandes venceu a
Associação Académica da Universidade de Évora (AAUÉ) por
expressivos 44-19 e lidera, com
seis pontos, o grupo único da
modalidade. Num jogo de sentido único, as minhotas estiveram
sempre destacadas na frente do
marcador e ao intervalo já venciam por 28-9.
Hoje defronta a Associação
Académica da Universidade de
Aveiro (AAUAv) no jogo decisivo que decorrerá às 19h30 no
Pavilhão UBI n.º 1.

lll
O Futebol de 11 masculino
da AAUMinho despediu-se
com um empate a zero
contra a AEIST na última
jornada da fase de grupos,
não indo além do terceiro
lugar. Os campeões
nacionais em título
deixaram fugir o acesso às
meias-finais.
Depois de um resultado menos
conseguido, a equipa de Basquetebol Feminino superou as expectativas e voltou às vitórias
frente à Associação de Estudantes do ISCTE-IUL. Num jogo
em que esteve quase sempre à
frente do resultado, a AAUMinho disparou no marcador a partir do terceiro período e ganhou
uma diferença de quase 20 pontos, vencendo por 54-37 e assegurando o primeiro lugar do grupo A em igualdade pontual com
AAUÉ e a Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH).
Segue agora para as meias finais, onde defrontará a Associação dos Estudantes do Instituto

Superior Técnico (AEIST), segunda classificada do grupo B,
numa partida que decorrerá esta
quinta-feira pelas 17h00, no Pavilhão UBI n.º2.
O Futebol de 11 masculino da
AAUMinho despediu-se com
um empate a zero contra a
AEIST na última jornada da fase
de grupos, não indo além do terceiro lugar. Os campeões nacionais em título não conseguiram
furar a excelente organização
defensiva da turma de Lisboa e,
dessa forma, deixaram fugir o
acesso às meias finais da competição.
Já o Futsal Feminino voltou a
empatar, desta vez com a equipa
da AEIST, em jogo a contar para
a segunda jornada do Grupo B.
Apesar de ter chegado ao intervalo em vantagem por 2-1, com
os golos de Carolina Costa e Telma Pereira, acabou por consentir
o golo do empate a 8 minutos do
final, apesar do domínio e das
várias oportunidades de golo.
Classificada em segundo lugar,
com 2 pontos, defrontará hoje,
pelas 19.30, a equipa da casa, a
Associação Académica da Universidade da Beira Interior
(AAUBI) no último jogo da fase
de grupos.
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Clássica de Melgaço percorre
sábado distância de 103 km

+ percurso
A Clássica de Melgaço terá
um percurso de 103
quilómetros, em que se
destaca a subida a Castro
Laboreiro, onde estará
instalada a meta final,
depois do pelotão ter
percorrido por duas vezes
um circuito que se inicia
no Largo da Feira (12h55).
O traçado da prova inclui
passagens por Fonte da
Vida, Capela Nossa
Senhora da Orada (onde
será dada a partida real),
EN202, Paderne, Alvaredo,
Centro de Estágios de
Melgaço, Rua Hermenegildo Soalheiro e Praça da
República. Após a última
volta ao circuito, o pelotão
seguirá em direc-ção a
Fiães, Pomares, La-mas de
Mouro e Castro Laboreiro
onde terminará a primeira
edição da Clássica.

VEREADOR DO DESPORTO apela a que todos cumpram as regras sanitárias e salienta o interesse
competitivo da subida a Castro Laboreiro.
CICLISMO

| Redacção |

Melgaço recebe no próximo sábado, a Clássica de Melgaço,
prova de ciclismo de estrada
destinada ao escalão de juniores,
integrada no calendário nacional
e pontuável para o Campeonato
do Minho de Ciclismo de Estrada - Arrecadações da Quintã.
Promovida conjuntamente pela
Associação de Ciclismo do Minho e pelo Município de Melgaço, a corrida será organizada em
condições de segurança e no
cumprimento das orientações da
Direção-Geral da Saúde e das
normas concertadas entre aquela
entidade e a Federação Portuguesa de Ciclismo.
José Adriano Lima, vereador
do Desporto da Câmara Municipal de Melgaço, referiu que “é
com expectativa positiva que
aguardamos a realização desta
prova: Será uma reinterpretação
do Grande Prémio do Minho,
prova que tanto nos apraz receber sempre que é organizada.
Este ano vamos receber a Clássica de Melgaço, que percorrerá as
ruas de Melgaço e conta com a
subida ao Castro Laboreiro, uma
subida mítica do ciclismo do Alto Minho”.
Apelando para que “todos
cumpram as regras sanitárias e
quem tenham todos os cuidados
para que a Clássica de Melgaço
seja um grande momento do ci-
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Em Melgaço, 2019, José Mendes venceu o Campeonato Nacional de Estrada

clismo no Minho”, José Adriano
Lima explicou que “Melgaço está a proporcionar todas as condições aos jovens atletas para que
possam competir num ano em
que ainda estamos muito limitados, em que as competições são
ainda muitas distanciadas no
tempo. Isso leva à desmotivação
e pode ter consequências graves
no futuro. Por isso, estamos dispostos a fazer a nossa parte e só
esperamos que todos cumpram
para que se possa realizar cada
vez mais as provas”.
José Adriano Lima, que além

de vereador é presidente do
Conselho de Administração da
Melsport, salientou que, “devido
às limitações ainda não será um
dia como gostaríamos”.
Contudo, está convicto que “a
Clássica de Melgaço terá tem
um certo carisma com a subida a
Castro Laboreiro. Acredito que
vai ser uma excelente competição e que vai apaixonar”.
Interrogado sobre se esta é uma
prova para ficar no calendário
desportivo nacional, o vereador
da Câmara Municipal de Melgaço não descartou essa possibili-

dade, mas salientou que “o formato do Grande Prémio do Minho é muito interessante e às vezes o facto de uma prova ser
numa escala supramunicipal tem
o seu propósito. É algo que teremos de avaliar no futuro”.
Em Melgaço já tudo está, praticamente, pronto para receber os
ciclistas do pelotão de Juniores
no sábado.
“Fazer qualquer evento no difícil momento que atravessamos é
sempre complicado, mas consideramos que é possível fazer
desde que todos cumpram as re-

gras sanitárias e de segurança
que se exige” — afirmou ainda
José Adriano Lima esclarecendo
que “prova disso mesmo são os
eventos que temos realizado, nomeadamente, na área desportiva
e a verdade é que não tem havido impacto negativo na pandemia”.
No caso do ciclismo, o autarca
salientou que “os atletas, pela
experiência que temos, estão
sensibilizados para o que têm de
fazer e cumprir, até porque aquilo que os desportistas mais querem é competir e sabem que se
as coisas não correrem bem podemos ter que parar tudo”.

Interregno no Campeonato Regional da Zona Norte

Provas internacionais em Briteiros e Taipas
PETANCA

| Redacção |

Briteiros e Caldas das Taipas, no
concelho de Guimarães, vão receber provas internacionais de
petanca durante a interrupção do
campeonato regional, informou
a APZN - Associação de Petanca
da Zona Norte.

O Campeonato Regional
da APZN será interrompido, regressando em Vila Nova de Gaia
a 12 de setembro com a realização do 5º Torneio Regional - Casa do Pessoal da RTP-Porto, refere um comunicado.
Neste interregno, os atletas terão a possibilidade de participar

em quatro provas internacionais,
sendo três em Portugal e uma
em Espanha, agendadas para os
próximos sábados.
A primeira passa dia 24 em Vigo, a segunda dia 31 em Briteiros, Guimarães, a terceira nas
Caldas da Taipas, Guimarães,
em 7 de Agosto e a quarta em
Lordelo, Paredes, dia 14.
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Campeonato de petanca da zona norte sofre agora interrupção
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§discurso
Presidente do clube
Horácio Lima pede apoio
para preparar atletas
a Paris 2024

DR

Autarcas de Vila Verde com atletas, dirigentes e treinadores do Clube Náutico de Prado

Câmara de Vila Verde homenageia
canoístas do Clube Náutico de Prado

FINALISTAS EM CAMPEONATOS DA EUROPA de velocidade e de maratonas receberam nos Paços do
Concelho medalhas evocativas, rosas brancas, e palavras de gratidão.

O Clube Náutico de Prado tem atletas agora na casa dos 20 anos que
poderão ir competir em 2024 aos
Jogos Olímpicos de Paris e merecem
que lhes sejam proporcionadas as
melhores condições materiais para
se prepararem — Horácio Lima,
enunciou esta ideia, ontem, ao usar
da palavra nos Paços do Concelho
de Vila Verde, durante a recepção
pela Câmara Municipal.
O dirigente disse ainda esperar
“dentro de semanas” voltar a alcançar êxitos desportivos.
Considerando 2021 como “um ano
positivo” pelos resultados tento do
clube como dos atletas do CN Prado
ao serviço das selecções, lembrou
as dificuldades que os atletas têm
vivido desde 2020, devido às limitações impostas pela pandemia.
Além disso, frisou, o clube está a
“sofrer dores de crescimento”.
As novas instalações, com 12 anos,
já comessam a ser escassas para os
atletas que o CN Prado movimenta
no dia a dia, quantificando em 181
os canoístas que usam regularmente aquelas instalações na Praia Fluvoal do Faial. É neste sentido que
Horácio Lima sustenta que “temos a
obrigação de criar as melhores condições” para um “grupo de jovens
na casa dos 20 anos que já vai
trabalhar o ciclo olímpico para os
Jogos de Paris”.

CANOAGEM

| Rui Serapicos |

A Câmara Municipal de Vila
Verde recebeu ontem ao fim da
tarde, nos Paços do Concelho,
em homenagem, os canoístas do
Clube Náutico de Prado, que
disputaram finais do Campeonato da Europa de Velocidade em
Canoagem 2021, realizado em
Poznan, na Polónia, entre os dias
24 e 27 de Junho, assim como os
campeões e os finalistas do
Campeonato da Europa de Maratonas em Canoagem 2021, em
Moscovo, na Rússia, entre os
dias 7 e 11 de Julho.
A autarquia ofereceu medalhas
evocativas e rosas brancas aos
finalistas do Europeu de Velocidade, Inês Brandão (K 4 500),
Bruno (K4 500) e Ana Gabriela
Brito (K1 500 e K 4 500), assim
como aos de maratonas, Maria
Francisca Gomes, Ricardo Carvalho e José Ramalho — estes
dois foram ainda distinguidos,
pelas medalhas que conquista-
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Presidente do Clube Náutico de Prado, Horácio Lima, já falou na preparação dos Jogos Olímpicos de Paris

ram, com votos de louvor aprovados por unanimidade em sessão do executivo.
Na breve cerimónia que teve
lugar no salão nobre dos Paços

do Concelho, o presidente da
Câmara, António Vilela, que estava acompanhado pela vereação, considerou que o CN Prado
é um clube “de nível mundial”,

pela qualidade do desempenho
desportivo dos seus atletas, quer
pela qualidade já evidenciada
em organização de eventos internacionais, que foram reco-

nhecidos como “os melhores de
sempre”, como aconteceu com
Campeonatos da Europa, Taça
do Mundo e Campeonato do
Mundo de Maratonas, organizado pelpo Clube Náutico de Prado na Praia Fluvial do Faial.
O autarca vilaverdense começou por manifestar “gratidão e
orgulho”, agradecendo aos dirigentes e aos treinadores da colectividade o trabalho que têm
feito, com expressão não apenas
em resultados desportivos mas
ainda na formação da dimensão
social dos jovens.
“O Clube Nàutico de Prado
marcou e vai continuar a marcar
a história deste concelho pela
positiva”, frisou.
António Vilela dirigiu em particular a António Ranalho elogios por ter conquistado em
Moscovo a medalha de ouro que
lhe fugira em edição anterior do
campeonato do mundo, numa
prova em que o canoísta sofrera
danos na embarcação.
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§modalidades

Jorge Rito e Carlos Ferreira
preparam ABC/UMinho 21/22

Voleibol
Manuele Silva
reforça equipa
feminina do Vitória SC

DUPLA TÉCNICA da equipa de andebol do ABC/UMinho está a trabalhar na preparação do plantel para
época 2021/22, independentemente da mudança na administração que se prepara para Agosto.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Na primeira semana de Agosto,
deverá assumir funções a nova
administração da SAD do ABC
para suceder à de Rui Silva, que
divulgou antecipadamente a sua
intenção de não se recandidatar
a um novo mandato, invocando
necessidade de se dedicar mais
aos seus afazeres empresariais.
Para o dia 9 está em agenda o
regresso da equipa aos treinos, já
com um plantel modificado, e
tendo em vista a preparação da
época 2021/2022, cujo primeiro
jogo devera ter lugar por volta
de 18 de Setembro.
Em face da transição estrutural
ao nível administrativo, que se
aproxima, o clube prossegue na
composição do novo plantel em
mudanças de relevo, com saídas
de jogadores influentes, que são
colmatadas com aquisições que
estão, em linha de continuidade,
a ser preparadas pela equipa de
treinadores Jorge Rito/Carlos
Ferreira.
“Nós estamos a construir uma
equipa nova. Todos os anos se
renovam os desafios e este ano
nós estamos a preparar-nos para
um desafio maior do que os últimos”, disse ontem, em conversa
ao telefone com o Correio do
Minho, Jorge Rito.
Questionado se o momento de
transição ao nível directivo não
está a perturbar a construção da
equipa, lembrou que “este não é

Manuele Tamires da Silva (Manu)
é o mais recente reforço da equipa
feminina de voleibol do Vitória SC,
informou o clube vimaranense.
Com 28 anos acabados de fazer, a
jogadora da posição de oposto de
rede, com 1,82 m, na época anterior representou o SC de Braga e nas
épocas de 2018/2019 e 2019/2020
o CEFA/Marau, na Super Liga B do
Brasila. Durante os seus estudos de
Enfermagem participou nas Ligas
Universitárias tendo vencido várias
competições ao serviço da Centro
Universitário FACEX de Capim Macio
em Natal.
Participa também com regularidade em vários torneios de Voleibol
de Praia, com prestações extraordinárias, fruto da sua garra e espírito
vencedor.

Automobilismo
Norte X4 sem público
na Póvoa de Lanhoso
DR

Jorge Rito lembra que a vida no ABC “nunca foi um mar de rosas”

o primeiro, nem o segundo nem
o décimo ano” que está no ABC,
salientando que no clube a vida
“nunca foi um mar de rosas” e
garantiu que não sofre “nenhum
constrangimento” em relação à
construção do plantel.
Ainda sobre as mudanças na
administração, acrescentou que
“se vierem caras novas, nós cá
estamos, salvaguardando ao máximo o interesse do ABC”.
“O plantel não está fechado, há
ainda possibilidades de mais
chegadas”, acrescentou, vincando a ideia de constituir em Braga
um plantel “digno do historial
do ABC”.
O clube anunciou, através das

suas redes sociais, a aquisição
do andebolista Vinícios Carvalho, lateral brasileiro de 24 anos
ex-Sanjoanense.
Refere na sua publicação que
este foi o quarto melhor marcador do campeonato Andebol 1
na época finda.
O novo primeira linha academista chegou a Portugal em
2018/19 para representar o SC
Horta.
Antes, o clube de Braga já tinha anunciado a chegada de Filipe Morais, ponta de 21 anos formado no FC Porto que na
temporada finda representou o
Avanca, José Paulo Silva, pivot
de Guimarães com 20 anos, for-

mado no Xico Andebol, que em
2020/21 jogou pelo SC Horta, e
Dinis Mota, lateral de 18 anos,
que se iniciou no ABC e na época anterior jogou pelo Boavista.
Em sentido inverso, nas saídas
registam-se André José, jovem
central que foi o melhor marcador dos academistas na época
finda, e do pivot Arsene Arsenashvili, ambos para Alvalade,
além do lateral João Fernandes
que foi já anunciado como novo
reforço do Madeira SAD e também de saída está o guarda-redes
Carlos Oliveira. Predrag Rodic e
Sebastian Ceballos são outros
que não constam do plantel para
2021/22.

O Município da Póvoa de Lanhoso
vai levar a efeito sem público a prova NorteX4 Challenge, marcada para sábado. “Face à actual situação
pandémica que vivemos, serão
adotadas diversas medidas”, refere
uma nota da autarquia aos órgãos
de comunicação social.
Assim, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Câmara da
Póvoa de Lanhoso, em consonância
com a organização (NorteX4) e a
Direcção Geral de Saúde (DGS), informam que esta prova está interdita à presença de público espectador
e, como tal, a permanência de qualquer pessoa no interior do recinto
do evento, que não faça parte da
organização ou dos demais agentes
de proteção civil, poderá incorrer,
segundo a legislação em vigor, num
crime de desobediência.

Canoísta do Viana Garças Clube no Campeonato Nacional de Velocidade

Sérgio Maciel conquista duas medalhas de prata
CANOAGEM
| Redacção |

Os canoístas do Viana Garças
Clube subiram aos pódios no
Campeonato Nacional de Velocidade de 2021, realizado no
Centro de Alto Rendimento de
Montemor-o-Velho.

Na prova de C1 Seniores e na
de sub-23 1000 metros, Sérgio
Maciel conquistou duas medalhas de prata nos dois escalões.
Em C1 Seniores 500 metros,
Serginho conquistou a medalha
de bronze.
Rafaela Costa disputou as finais A de C1 Juniores 200 e 500

metros, destacando-se o 7.º lugar alcançado pela jovem canoísta.
Em C2 Veterano A, Hugo Sousa e José Araújo registaram o segundo lugar.
Participaram nas eliminatórias
André Caldas e Pedro Pires (K1
Jun) e Carlos Maciel (K1 Vet.B),

com excelentes prestações.
Na Paracanoagem, em KS1
(Kayak Especial), Octávio Cerqueira, que foi primeiro canoísta
português a participar nesta área
iniciada em 2018, esteve pelo
quarto ano consecutivo a competir na pista inclusiva de Montemor.
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Sérgio Maciel, segundo classificado

24
correiodominho.pt 17 de Julho 2021

22 Julho 2021 correiodominho.pt
23

Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entregá-lo pe
soalmente nas nossas instalações. O referido texto não deverá ter mais de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

Jogo de vida ou morte
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primavera era ainda uma criança. Os pequenos rebentos das árvores embelezavam a paisagem
com um verde fresco e jovem. Os pássaros faziam-se ouvir numa total harmonia
musical. Um pequeno regato corria em
direção ao rio Cávado, levando as suas
águas cristalinas, ladeado de ervas selvagens que cresciam ao sabor do vento. Ali
o tempo parecia parado, até o silêncio da
noite mordia os tímpanos à procura de ondas sonoras. As estrelas pareciam que viviam ali, com total ausência de luz artificial, até os gatos brilhavam mais no
escuro, refletindo o brilho do luar e das
estrelas nos seus olhos cintilantes.
Nas pedreiras os rapazes jogavam à bola
junto à estrada principal, os automóveis
eram raros e lentos na passagem, a bola
corria entre pernas e pedras soltas, e, de
vez em quando um dedo de um pé pontapeava a bola e uma pedra com uma unha
levantada. Num desses dias um automóvel parou em frente à casa velha dos Mantas, a bola parou e a curiosidade juntou-se
para ver quem era?
A porta abriu-se e saiu um homem bem
vestido e de óculos bem graduados, rodeado de meia dúzia de rapazes sujos e
mal vestidos, o homem olhou para eles e
disse, Bom dia, então a jogar à bola, muito bem. E um deles o mais destemido,
Bom dia, o senhor é familiar dos Mantas?
Ele respondeu, Quem são os Mantas?
Esses que vivem nessa casinha. Não eu
só parei porque vi algo de especial nesta
terra, neste preciso lugar. O homem afastou-se e caminhou em direção à casa dos
Mantas, a porta estava entreaberta e lá
dentro estava uma senhora a coser numa
máquina de costura a pedal. Antes de entrar um homem que parecia mais um vulto andante, de sachola ao ombro caminhava em direção ao ribeiro, mas a olhar para
trás com aquele olhar desconfiado. O homem observava tudo e todos ao seu redor,
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«Se perderem por quatro golos contra o Brasil, não voltam a ver as vossas famílias.» Mobutu, expresidente do Zaire, dirigido aos jogadores da selecção zairense, Junho de 1974 Mundial de1974,
Gelsenkirchen, Alemanha. O Brasil enfrenta o Zaire e precisa de ganhar pelo maior número de
golos para se apurar para a fase seguinte. Minuto 79. O marcador está 3-0 a favor dos brasileiros.
Livre direto para o Brasil à entrada da área. Rivelino prepara-se para bater a bola. Ilunga está na
barreira do Zaire. O seu colega olha para ele e diz: «Vê se não há qualquer buraco nesta barreira
ou vamos todos ter problemas.»
Ao olhar para Rivelino e ouvir estas palavras, Ilunga entrou num estado de desespero, medo e
ansiedade. Nessa altura acontece um dos momentos mais insólitos da história dos mundiais de
futebol. Ilunga sai da barreira e pontapeia a bola antes que o jogador brasileiro o faça. Levou um
cartão amarelo e foi alvo da chacota generalizada. O que ninguém imaginava era que aquele ato
ridículo se devia a um jogo de vida ou morte. Literalmente...

O dia em que
José Saramago passou
em Padim da Graça
Texto Manuel C. Correia

os rapazes observavam o homem. Entrou
dizendo, Posso entrar?
E uma voz da senhora na máquina de
costura respondeu, Faça o favor, mas tenha cuidado com as falhas no soalho. O
soalho era velho com grandes aberturas
que quem se descuidasse metia um pé entre tábuas.
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mago escritor. Para ela ele era um estranho, como para os rapazes que escutavam
à porta, ela retribuiu com o seu nome, Teresa, mais conhecida por Teresinha Manta. Ele teve uma conversa durante meia
hora e ela rara vez deixou de dar ao pedal,
pois era o principal sustento da casa. José
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do tudo e agora o que tinham era a luta
pela sobrevivência! Quando se despedia
de Teresinha, a sua irmã Maria entrou e
de pronto perguntou, Quem é este homem?
É um senhor que é escritor, José Saramago. Está bem, e dito isso desapareceu.
As surpresas não paravam de acontecer,
José Saramago cada vez ficava mais interessado e despediu-se com um bom dia e
boa sorte. Os rapazes estavam à porta e
afastaram-se olhando aquele homem que
ficaram a saber que era escritor, e um deles até lhe disse, Então é escritor?
Sou rapaz e digo-te que o que estou a fazer é observar o nosso país para escrever
um livro. Então vai escrever sobre a nossa
terra? Vou escrever sobre todas as terras
por onde passei e por onde passarei. Então vai ser um livro enorme?
Ele riu-se e disse,
Um livro não precisa de ser grande para
ter o mais importante, e este local, sim é
importante. O rapaz estava intrigado. Importante porquê?
Quando fores mais crescido vais compreender que esta terra e este local como
esta família é muito importante para a história de Portugal, mas eu vou te tentar explicar, aqui parece que mundo está parado, diferente das grandes cidades, e, esta
família é o espelho de muitas famílias
portuguesas, em que a pobreza é acompanhada por uma vontade de viver. Mas esta
família tem mais, pelo que eu posso ver,
já foram uma família rica, mas que caíram em desgraça, e sinto no olhar da Teresinha uma doçura, e no irmão Tone
manta uma revolta, e na Maria uma vontade de andar mais depressa, como se assim chegasse mais rápido ao seu destino.
Mas, em geral, todos eles têm uma tristeza de quem foi abandonado. O rapaz ouviu e sorriu, pouco entendeu, e José Saramago despediu-se e os rapazes continuaram a jogar à bola.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
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ID:124391022-84 -
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143.000 €

C.E.:(F) Apartamento T3 em remodelação,
junto ao Altice Fórum.
Com excelente terraço,
muito próximo do centro da cidade.

ID:124391014-73 -

200.000 €

C.E.:(F) T3 em Nogueiró. Com excelentes áreas,
acabamentos de luxo, elevadores e garagem
individual, em prédio com muito requinte.
Marque a sua visita!

ID:124391010-184 -

67.500 €

C.E.:(C) Apartamento T1,
situado em Real. O mesmo dispõe de elevador,
garagem individual e arrumos no sótão.
Venha conhecer!
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

PASSA-SE
OU DÁ-SE
À EXPLORAÇÃO

PASTELARIA

No centro de Braga.
918 867 955

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

Freitas Costa & Filhos SA

CERVÃES - VILA VERDE

ADMITE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

ARRENDA-SE
ESPAÇO PARA
CONSULTÓRIO
EDIFÍCIO DA CLINICA DE SÃO LÁZARO
Central, de facil acesso
e com muita luz direta.
Visite!!!

ESCRITÓRIO
CENTRO COMERCIAL RECHICHO
com 75m2, dois wc´s, condomínio incluido.

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

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

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

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

TROLHAS DE 1º
TROLHAS DE 2º
Local de Obra * Distrito de Braga
253 606 830 - 919 981 083

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

Rodrigo Duarte Faria de Sousa Machado, colaborador da Notária
Maria Margarida Gomes Dias Azenha, NIF 125 189 680, com cartório
sito na Rua do Raio, nº 205, 2º piso, desta cidade, devidamente autorizado para a prática deste ato nos termos do n.º 3 do art.º 8º do /declei 26/2004 de 04 de Fevereiro, com o registo nº 47/24 CERTIFICO:
Que nesta data e neste cartório, desde folhas 85 e seguintes do livro
de notas nº 278 B, se encontra exarada uma escritura de justificação
notarial, na qual: Jorge Filipe da Silva Vieira, casado, natural da
freguesia de Nossa Senhora do Amparo, concelho da Póvoa de
Lanhoso, residente na Rua Quinta do Paço, nº5 em Braga, declarou
que à sociedade “DIVERLANHOSO – ACTIVIDADES DESPORTIVA
LDA”, com número de matrícula e de pessoa coletiva 504 757 555 e
sede no lugar de Porto de Bois, união de freguesias de Fonte Arcada
e Oliveira, concelho da Póvoa de Lanhoso, com o capital social de
vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos, que representa pertence uma embarcação de recreio, marca
“VAILANT”, modelo DR-600, com o casco nº PT-VALC0586D202,
com o comprimento de cinco metros e vinte decímetros, dois metros
e dezoito de boca, peso de duzentos e dez quilogramas, e propulsão
através de motor fora de borda, marca Honda, nº BZBE-1302057, a
gasolina, com a potência de noventa e cinco vírgula seis KW, à qual,
para efeitos deste ato, é atribuído o valor de mil euros. Sobre a referida embarcação não existe qualquer registo de inscrição junto da
Autoridade Marítima Nacional, como se verificou por declaração passada pela Capitânia do Porto do Douro e que ficou arquivado a instruir a escritura. A sociedade “DIVERLANHOSO – ACTIVIDADES
DESPORTIVA LDA” adquiriu a referida embarcação à sociedade
“ALMOUROL AVENTURA – CENTROS NÁUTICOS LDA”, com o
número de matrícula e de pessoas coletiva 508 385 040, com sede na Rua Luís de Camões, nº 9, em Constância, por compra que lhe
fez no mês de Outubro do ano de dois mil e oito. Este contrato, com
pagamento integral do preço no momento, não foi objeto de formalização de qualquer tipo por absoluta impossibilidade, porquanto a sociedade “ALMOUROL AVENTURA – CENTROS NÁUTICOS LDA”
também já o havia adquirido à sociedade “PARQUE ALMOUROL –
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LDA”, NIF 505
15 919, com sede em Torres Novas, sem qualquer título. Contudo, a
sociedade que representa entrou desde logo, naquele ano de dois mil
e oito, na detenção e fruição da embarcação. Está ela assim na sua
detenção e fruição há mais de doze anos, não dispondo, contudo, de
título que lhe permita registar o seu direito so-bre ela. Essa detenção
e fruição foram adquiridas e mantidas sem violência, e exercida sem
interrupção, oposição ou ocultação de quem quer que fosse, nomeadamente da sociedade vendedora, de modo a poder ser conhecida
por todo aquele que estivesse interessado em contrariá-la. Essa posse, assim mantida e exercida, foi-o sempre no nome e interesse dela,
e traduziu-se num normal aproveitamento das utilidades proporcionadas pela embarcação, usando-a em atividades desportivas, recreativas e de lazer e procedendo às necessárias revisões e reparações.
É assim tal posse pacificada, pública e contínua, tendo durado mais
de dez anos, facultando-lhe a aquisição do direito de propriedade da
dita embarcação por usucapião. Nestes termos, e para levar ao registo o seu direito sobre ela, vem, em nome da sociedade que representa, proceder à sua justificação, invocando a usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Braga, 26 de Abril de 2021
O colaborador
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
FORD C-MAX
1.6 TDCI
TITANIUM
ANO 2010
DIESEL
162.652 km
9.500 €

CITROEN
XSARA1.4i
ANO 1999
GASOLINA
146850 KM
1250€

BMW X3
XDRIVE
ANO 2013
184 CV
204052 KM
19.750 €

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FIESTA HYBRID 125CV
17.980€
7 ANOS DE GARANTIA

correiodominho.pt
22 de Julho 2021
12 Desporto
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PAN na corrida por Guimarães

PELA PRIMEIRA VEZ, o PAN - Pessoas, Animais, Natureza - vai concorrer à Câmara Municipal de Guimarães. Professor Rui Rocha
é o cabeça de lista do partido. Candidato defende que concelho vimaranense tem de ser “mais exigente em termos ambientais”.
GUIMARÃES

| Fábio Moreira |

A concelhia do PAN Guimarães
apresentou pela primeira vez
uma candidatura às eleições autárquicas. Rui Rocha será o cabeça de lista à Câmara Municipal de Guimarães e Isabel
Rodrigues, técnica administrativa, será a cabeça de lista à Assembleia Municipal. A apresentação decorreu no passado dia
21 de Julho, no auditório da junta de freguesia da Costa. Neste
evento interveio, online, a PortaVoz do PAN, Inês de Sousa
Real, assim como o Porta-Voz
da Distrital de Braga, Rafael
Pinto.
“Somos um partido com ideias
progressistas e ambientalistas,
em defesa da dignidade do ser

DR

PAN concorre, pela primeira vez, à Câmara Municipal de Guimarães, com Rui Rocha como cabeça de lista

humano e da sustentabilidade do
crescimento e do desenvolvimento, assumindo claramente a

nossa responsabilidade para com
todos os outros seres vivos e o
planeta”, afirmou Rui Rocha. O

§Eleições autárquicas 2021

Entre os dias 23 e 25 Julho

Castro de São Lourenço acolhe
projecto ‘Do Ferro ao Ouro’

Vizela

Vítor Rosas Oliveira é candidato do BE
à assembleia de Santa Eulália
Vitor Rosas Oliveira é o candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia de Santa Eulália. O cabeça de lista de 29 anos é operário do calçado e
foi atleta federado, tendo feito a formação no CCD Santa Eulália e no Vizela.
As prioridades da candidatura de Vítor Rosas Oliveira à Assembleia de Freguesia de Santa Eulália são os apoios sociais, a promoção do desporto nas
populações jovens e idosas, a protecção dos espaços verdes e da natureza
para fruição da população, bem como a habitação e o investimento nas redes viárias.

ESPOSENDE

| Fábio Moreira |

No âmbito do projeto cultural
“Do Ferro ao Ouro”, o Castro de
S. Lourenço, em Vila Chã, Esposende acolhe, este fim de semana, visitas encenadas sobre o
quotidiano galaico-romano, um
espetáculo inspirado em Helios,
o “Deus Solar” e o teatro de rua,
“O Pranto de Maria Parda”, de
Gil Vicente. O programa cultural
da operação “Do Ferro ao Ouro”destaca 21 locais ou objetos
associados a espaços distintivos
que valorizam o património cultural desde sítios arqueológicos,
monumentos e museus.
A iniciativa arranca amanhã,
dia 23 de Julho, pelas 17h de ontem com a visita encenada
“Identidade(s) o homem e o território, quotidiano galaico-romano”. Esta visita terá várias repetições durante todo o fim-de-semana (sábado, dia 24 de
Julho, 15h, 16h, 17h e 18h) e domingo, dia 25 de Julho, 15h, 16h

candidato à Câmara vimaranense ainda que acrescentou que a
sua candidatura assume como

“principais bandeiras, o ambiente e o bem-estar animal, o urbanismo e a mobilidade, mas sem
esquecer o combate às alterações climáticas, o ordenamento
do território, a educação, a inclusão e a corrupção”.
O PAN Guimarães entende que
no concelho do país que tem
pretensões ao título de Capital
Europeia Verde tem de ser mais
exigente em termos ambientais.
“As tão anunciadas ecovias junto aos rios Ave e Selho, não garantem rios limpos e ricos em
biodiversidade. Temos de conseguir proteger os rios e restaurálos para que possam serem fonte
de vida e prazer para todos. Daí,
achamos que é importante a
criação da figura do protetor dos
recursos hídricos, para reforçar a
fiscalização, disse Rui Rocha.

Braga

Candidatas do Bloco de Esquerda
reuniram com representantes da APD

DR

Castro de São Lourenço acolhe projecto cultural “Do Ferro ao Ouro”

e 17h). Todos os eventos deste
programa serão de acesso livre e
gratuito, mediante a aquisição

prévia do bilhete, e irão decorrer
conforme as normas da Direcção-Geral de Saúde.

Com o objectivo de fazer um ponto de situação quanto à mobilidade de pessoas com deficiência, em Braga, as candidatas do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira e Manuela Airosa, reuniram com a Associação Portuguesa de
Deficientes (APD).Da reunião resultou a constatação de que há melhorias,
mas ainda há muito para fazer, sendo que a APD raramente é ouvida quando é necessário fazer uma intervenção que melhore a mobilidade.
Destas reuniões com diferentes associações, o Bloco de Esquerda traz informação e dados relevantes para o seu programa e para a sua ação de dar voz
a todas as pessoas, declarou Alexandra Vieira, cabeça de lista à Câmara Municipal de Braga, e integram a ideia de cidade que o partido propõe no seu
programa autárquico. A cabeça de lista do Bloco de Esquerda à autarquia
bracarense defendeu ainda que o executivo municipal precisa de voltar ao
básico no que à mobilidade diz respeito, desde logo através de uma medida
simples e barata: as passadeiras elevadas, que ainda são raras, e o alargamento dos passeios.

30
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Agenda
Publicidade

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

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59 Manchetes 3
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 7 Maravilhas
da Nova Gastronomia
12:22 Jogos Olímpicos de Verão 2020
- Tóquio
14:22 Jornal da Tarde
15:00 7 Maravilhas
da Nova Gastronomia
17:30 Portugal em Directo
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:01 Joker
22:04 Amália
00:47 Guitarras para Amália
00:54 Grande Entrevista
01:53 De Lisboa a Estocolmo
02:15 Relíquias Perdidas
dos Templários

18:43
19:07
19:30
19:51
20:13
20:19
20:25
20:47
21:30
22:01
22:40
23:46
00:19
01:14
05:44
06:32
07:02
07:26

06:00
08:35
10:10
13:00
14:50
16:10
18:15
19:10
19:30

Rocky Kwaternário
Ensina-me se Conseguires
Covil@Zigzag
Cleópatra no Espaço
Peanuts
Banda Zig Zag
Paineis de São Vicente
O Hotel Balmoral
Jornal 2
Amsterdão em Chamas
Folha de Sala
Mio Pang Fei
Barão Negro
Euronews
Água de Mar
Repórter África
Wow Wow Wubbzy
Kid Lucky

19:57
21:50
22:30
23:25
00:35
00:20
01:00
01:55

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Orgulho e Paixão
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem Quer Namorar
Com a Agricultora?
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor?
Golpe de Sorte
Original é a Cultura

05:45
06:05
06:30
07:00
10:10
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:50
22:30
00:00
01:30
01:45
02:45
03:15

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
O Amor Acontece - Diário
Jornal das 8
Festa é Festa
Bem me Quer
Mulheres
O Amor Acontece
Autores - Afonso Cruz
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS:1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto;
também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar; satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido; ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer;
mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.

VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; castanha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 finórios; baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua José Falcão, 53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua António José Pereira 66

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

Largo da Lapa

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Praça Dona Maria II, 1096

R. 31 de Janeiro n.º 30

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. Dom João IV, 593

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Lg. da Porta Nova, 27

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

PIPA T. 253 262 457
Av. Dom João II, 394

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

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

3
9

1

6
8

6

3

2

5

6

8

5
3
2
7

4

8

4

5

7

6

2
8

3

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata.
11 - amoroso; res.
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PORTUGUESA
TRINTONA
Oral Natural até ao fim.
Linda Morena.
Faço de tudo um pouco.
15 beijinhos.

912 762 381

Morenaça
Cavalona mamalhuda
gostosa adoro um bom
minete mamas xxxl para
uma boa espanholada
natural me toco para ti
com acessórios.

964 710 882

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Publicidade 31

MORENAÇA
Corpo bem feito,
simpática, educada.
Atendo sem pressas
+ acessórios.

915 031 498

CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

253
916
966
936

253
233
233
233

Novidade
Lorena
19 anos corpo
de serreia rosto
de boneca cintura fina
bumbum empinado
confira.

964 131 762

253
602
602
602

MULHER
FOGOSA

JOGOS
Segunda 19/07/21

Oral ao natural,
acessórios, massagem,
dominação

916 426 745

ÍNDIA
Mulher diferente, com
massagem relaxante.
Ambiente agradável.

964 458 054
MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

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

925 751 527

Sorteio 29/2021

46 110
2.º Prémio 29 119
3.º Prémio 67 448
1.º Prémio

Terça 20/07/21

Sorteio 58/2021

3 12 19 41 48
*6 *9
Quarta 21/07/21

Sorteio 58/2021

20 25 26 27 28
+5
Quinta 15/07/21

Insólitos

Peixe tropical de 45 quilos
aparece no Oregon

O gigante opah (ou peixe-lua), único peixe
de sangue quente no mundo, surgiu pela
primeira vez na história em Seadside, na
costa do Oregon, nos Estados Unidos da
América, causando enorme surpresa entre a
comunidade de biólogos.
Tem 45 quilos, cores laranja, azul e branca, e
mais de um metro de comprimento.
Vive habitualmente em águas tropicais.

Andrea

KUONI
Deslumbrante, com
um bronze já de
meter inveja, a
modelo decidiu
publicar uma
fotografia nas redes
sociais com um lado
motivacional. “És
melhor do que a tua
melhor desculpa”,
referiu.

Homem mordido por crocodilo
ao cair de bicleta na Florida
Um homem foi atacado e ficou gravemente
ferido por um crocodilo fêmea no parque da
Florida, depois de ter caído da bicicleta em
que seguia.
A vítima perdeu o equilíbrio e caiu um lago
no parque local.
O animal, que media quase três metros de
comprimento, saiu da água e agarrou o
homem, mordendo.

Sorteio 28/2021

75542
2.º Prémio 81005
3.º Prémio 07047
4.º Prémio 80215
Terminação 2
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 16/07/21

Sorteio 57/2021

5 16 42 47 49
*3 *11

Sorteio 29/2021

SNR 01975
Sábado 17/07/21

Sorteio 57/2021

10 22 25 29 40
+6

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Terá coragem para mudar a sua
vida amorosa. Caminhe ao encontro
do que mais deseja.
Saúde: Para ter um hálito sempre
fresco tome água com gel de aloé
vera.
Dinheiro: Coragem, não desanime!
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 23,
45
Touro
Carta do Dia: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade.
Amor: Entregue-se ao amor!
Saúde: A este nível procure manter-se
tranquilo.
Dinheiro: Controle os gastos. No
poupar está o ganho!
Números da Sorte: 16, 18, 19, 21, 36,
48
Gémeos
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Hoje a sua cara-metade pode
dar-lhe uma grande alegria. Desfrute
do amor. Seja otimista.
Saúde: Se andar com dores de costas
tome um banho quente para
descontrair.
Dinheiro: Defenda os seus ideais com
garra!
Números da Sorte: 2, 8, 9, 12, 15, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Terá força para dar a volta a
uma desavença com o seu par.
Saúde: Se anda com insónias tome
um chá de valeriana 30 minutos antes
de se deitar.
Dinheiro: Podem fazer-lhe um
comentário pouco simpático. Terá
força para enfrentá-lo.
Números da Sorte: 1, 10, 14, 23, 29,
45
Leão
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Não queira ter sempre razão.
No equilíbrio está a virtude.
Saúde: Se quer perder uns quilinhos
coma mais sopas e saladas.
Dinheiro: Mantenha o bom senso na
gestão da sua vida material, não
arrisque demasiado.
Números da Sorte: 9, 15, 18, 26, 39,
47
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Pode ter uma surpresa
inesperada.
Saúde: Diminua o consumo de sal.
Tempere com alho, cebola e orégãos.
Dinheiro: Hoje estará cheia de energia.
As tarefas sairão favorecidas.
Números da Sorte: 12, 15, 24, 34, 39,
41

Balança
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Revele os seus sentimentos à
pessoa amada. Procure a união.
Saúde: Se anda com muita vontade de
comer doces, prefira gelatina. É uma
ótima sobremesa e fortalece os ossos.
Dinheiro: Aguarde por melhores dias.
Números da Sorte: 17, 19, 28, 34, 39,
47
Escorpião
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Aproveite os momentos em
família. Ficará mais animada.
Saúde: Para combater a prisão de
ventre pode pôr duas ameixas pretas
de molho num copo de água, e depois
tomar tudo.
Dinheiro: Terá maturidade para
delinear novos projetos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 38, 39,
41
Sagitário
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: Seja um verdadeiro amigo para
o seu par.
Saúde: Trabalhe o lado espiritual. Vai
tornar a sua vida mais rica e
satisfatória.
Dinheiro: Em breve, a sua dedicação
vai dar frutos.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 36, 39,
40
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Provável discussão com o seu
companheiro. Mantenha a calma.
Saúde: Abra as janelas todas logo pela
manhã, afaste as depressões.
Dinheiro: Aproveite ideias que lhe
tragam bons resultados.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 29,
34
Aquário
Carta do Dia: O Eremita, que significa
Solidão.
Amor: Dê uma oportunidade à paixão.
Saúde: Ouça música, dance,
descontraia mais!
Dinheiro: Concentre-se nas suas
metas pois tem boas hipóteses de
conseguir resolver os problemas.
Números da Sorte: 13, 15, 17, 25, 45,
48
Peixes
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Organize um convívio online
com os seus familiares.
Saúde: Se anda mais ansioso corte no
café. Tome antes um chá de cidreira.
Dinheiro: A realização de um sonho é
possível, mantenha a esperança!
Números da Sorte: 5, 9, 17, 35, 45,
49
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Terras de Bouro

Apelo ao civismo na
utilização dos trilhos
Com o Verão chegam milhares de
visitantes a Terras de Bouro, atraídos pelas belíssimas potencialidades do concelho. Nesse âmbito o
Município local alerta para o “aumenta do massacre dos resíduos sólidos deixados para trás pelos humanos, muito especificamente nos
trilhos existentes no território”.
Desta feita e para que seja possível
desfrutar dos atractivos naturais e
usufruir dos pontos de interesse turístico-culturais nas melhores condições, a autarquia apela “ao civismo de todos na utilização” dos
trilhos: “Traga o seu saco para depósito de resíduos e coloque-o em locais adequados para esse efeito,
deixando o local limpo, tal e qual
como o encontrou”.

Alto Minho
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Polícia Judiciária e Fisco

Oito detidos em operação que passou
por Guimarães e Ponte de Lima

A PJ e a Autoridade Tributária desmantelaram ontem uma rede de fraude organizada que
operava no sector da indústria têxtil, cujo esquema terá resultado na obtenção de
vantagens patrimoniais ilegítimas em impostos e subsídios no valor de 7,5 milhões de
euros. No decurso desta operação, denominada ‘Trapos’, foram realizadas 32 buscas
domiciliárias e não domiciliárias e executados sete mandados de detenção fora de flagrante
delito, que tiveram como alvos empresas e pessoas que operam no sector têxtil sobre as
quais recaem suspeitas de prática dos crimes de fraude fiscal qualificada, burla tributária,
fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais.
Em comunicado, a PJ explica que as buscas ocorreram nos concelhos do Porto, Penafiel,
Maia, Matosinhos, Viseu, Guimarães, Marco de Canaveses, Ponte de Lima, Trofa e Gouveia.
Nas buscas foi também detido outro empresário pelo crime de detenção de arma proibida.
O esquema em causa teria por base a existência de diversas sociedades geridas, “de facto,
por um único indivíduo que, socorrendo-se do auxílio de funcionários, contabilistas e os
chamados ‘testas de ferro’” conseguiu obter vantagens patrimoniais ilegítimas em sede de
IRC e IVA, bem com subsídios. Para este efeito era usado um “complexo esquema de
facturação cruzada”, utilização de facturação falsa e realização de negócios não facturados.
Sujeitos a primeiro interrogatório judicial, os arguidos ficam sujeitos a medidas de coação
que, genericamente, consistem em prestação de cauções económicas, proibição de
contactos, apresentações periódicas em postos policiais e proibição do exercício de funções.
As autoridades decretaram também o arresto preventivo de diversos imóveis pertencentes
a uma das empresas arguidas, cujo valor global foi fixado em 2.486.649,96 euros.

Há 232 casos activos

Braga

No Alto Minho registavam-se ontem 232 casos activos de Covid-19.
Viana do Castelo (105) e Ponte de
Lima (53) registam o maior número.
Em Melgaço não há infectados.

O Município de Braga alertou que devido aos trabalhos de requalificação da Travessa do
Carmo haverá condicionamentos no trânsito. Assim, nos dias 24 e 31 Julho, entre as 13 e as
21 horas, é proibido o trânsito automóvel na extensão da rua Gabriel Pereira de Castro
compreendida entre a Avenida General Norton de Matos e a Travessa do Carmo.
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Trânsito condicionado na cidade

Esposende

Município adere ao Juntos de Férias
A Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, em Esposende, aderiu
ao projecto Juntos de Férias 2021, que se desenvolve através da aplicação Desafios LER+ e destina-se a jovens entre os 10 e os 15 anos.
O projecto desenvolve-se a partir da leitura de um conjunto de livros
seleccionados pelo Plano Nacional de Leitura 2027, associados a
uma aplicação específica, a aplicação ‘Desafios LeR+’, que disponibiliza jogos relacionados com livros recomendados. Os jovens participantes podem habilitar-se a um prémio.
Publicidade

