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Santo Adrião vence
Concurso de Cascatas
CENTRO CULTURAL E SOCIAL de Santo Adrião é o vencedor da edição deste
ano do Concurso de Cascatas de São João. Júri distinguiu cinco cascatas.

Theatro Circo

Cancioneiro’São João Hoje’
em destaque na Gala Sanjoanina

DR

Pormenor da cascata construída pelo Centro Cultural e Social de Santo Adrião

SÃO JOÃO
| Redacção |

A cascata do Centro Cultural e
Social de Santo Adrião é a grande vencedora da edição de 2022
do Concurso das Cascatas Sanjoaninas. A instituição arrecada
assim o prémio de 1000 euros.
Já o Centro de Solidariedade
de Braga/Projecto Homem ficou
no segundo lugar e conquistou o
prémio de 750 euros.
Nas restantes posições, Jovemcoop – Jovem Cooperante Natureza/Cultura de São Victor fechou o pódio e arrecadou 500
euros.

Mãe África ficou no quarto lugar e amealhou 250 euros e o
CATL Centro Social e Paroquial
de Sobreposta, na quinta posição, levou o prémio de 100 euros.
Firmino Marques, presidente
da Associação de Festas de São
João de Braga, no rescaldo da
avaliação aproveitou para felicitar a moldura criada: “É importante felicitar todos os participantes pela magnificas cascatas
que criaram. Dar os parabéns
aos vencedores, Centro Cultural
e Social de Santo Adrião”, mas,
acima de tudo, dar os parabéns a
todos que contribuem para esta

bonita tradição que criou uma
moldura magnifica na escadaria
do Braga Parque, com muita
criatividade, muito bom trabalho
manual e com a reciclagem na
cabeça. Estão todos convidados
a visitar”.
O júri deste concurso contou
com Firmino Marques, Marco
Sousa (representante da Entidade de Turismo Porto e Norte),
Ana Ferreira (representante da
Câmara Municipal de Braga),
Cláudia Marques (representante
Braga Parque) e Adriana Henriques (elemento convidado do
movimento associativo ou artístico bracarense).
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O Theatro Circo encheu, anteontem à noite, para mais uma edição da Gala Sanjoanina, este ano marcada pela divulgação do projecto de reinterpretação do Cancioneiro Sanjoanino Bracarense - ‘São João Hoje’, coordenado pelo músico bracarense Daniel Pereira Cristo, ao qual se juntam
vários músicos e vozes bracarenses.
A reinterpretação do Cancioneiro Sanjoanino Bracarense, um projecto desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, é a grande novidade da edição
deste ano das sanjoaninas. Este é um trabalho pretende revisitar o cancioneiro sanjoanino bracarense, adaptando-o às sonoridades do século
XXI. A par da revisitação das sonoridades musicais, o projecto tem continuidade num livro, para que seja possível preservar a cultura tradicional
associada ao património imaterial das Festas. O livro é, inclusive, uma ferramenta pedagógica para que todos possam aprender a cantar e a entoar
as músicas que não podem faltar no São João de Braga.
Nesta VI Gala Sanjoanina, marcaram ainda presença em palco Uxía, Sérgio Tannus, GFUM - Grupo Folclórico da Universidade do Minho, Casimiro
Pereira e Hermínio Da Costa Machado.
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Festival Vaudeville Rendez-Vous é
exemplo de colaboração intermunicipal
VIII FESTIVAL internacional de circo contemporâneo, que vai decorrer entre 18 e 23 de Julho, faz do Quadrilátero Cultural (Braga,
Barcelos, Famalicão e Guimarães) um exemplo da colaboração intermunicipal em prol da cultura.
VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS
| Marlene Cerqueira |

Apresentado como “um exemplo de colaboração intermunicipal em prol da cultura”, o Festival Internacional Vaudeville
Rendez-Vous está de regresso
para a sua 8.ª edição, entre 18 e
23 de Julho, em Barcelos, Braga,
Guimarães e Famalicão
O Mosteiro de São Martinho
de Tibães foi o palco onde, ontem, foi divulgada a programação deste festival internacional
de circo contemporâneo, que
contempla 29 apresentações de
11 os espectáculos – dos quais
cinco são estreias nacionais,
duas co-produções e sete espectáculos internacionais – que vão
“habitar” o espaço público das
cidades que compõem o Quadrilátero Cultural minhoto.
As propostas programáticas
contemplam, ainda, quatro oficinas de criação – dirigidas a públicos específicos de cada cidade –, uma masterclass para
estudantes, profissionais ou,
simplesmente, curiosos, das artes performativas, e, também,
uma sessão de pitching.
Bruno Martins, um dos responsáveis pela programação do festival, salientou que a esta edição
assume como principal objectivo reflectir sobre o grande palco
que acolhe as suas criações: o
espaço público.
“A edição de 2022 fica, assim,
marcada pela recuperação da relação aberta com este espaço e
pela promoção da itinerância pelas diferentes cidades envolvidas, que procura surpreender
com o olhar diferente que os outros têm do território que habitamos quotidianamente”, evidenciou.
A apresentação contou com os
responsáveis pelos pelouros da
Cultura dos Municípios do Quadrilátero Urbano, concretamente
Maria Elisa Braga (Barcelos),
Paulo Silva (Guimarães), Pedro
Oliveira (Famalicão) e Ricardo
Rio (Braga).
Precisamente o autarca braca-
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Nova edição do festival, que nasceu em Famalicão e se expandiu para Braga, Guimarães e Barcelos, foi apresentada ontem, no Mosteiro de Tibães

§agenda
Programadas 29 apresentações de 11 espectáculos

Espectáculos circulam pelas quatro cidades
Uma das estreias nesta 8.ª edição do Festival Internacional é ‘Kilometer 97,1’,
da companhia francesa Colletif Procolole, um espectáculo que convida o público a deambular pelo espaço urbano das cidades, mas também pelos caminhos, atalhos e vielas das periferias urbanas.
De França chegam ainda os espectáculos ‘Ensemble’, pela companhia CIA Jupon; ‘The Good Place’, uma criação da companhia Marcel et ses Drôles de
Femmes; e ‘Mellow Yellow’, da companhia ‘To Busy to Funk’.
A companhia catalã Los Galindos apresentará ‘Mort de riure’, estando também na agenda o espetáculo ‘The Frame’, que reúne as geografias espanholas e austríacas.
A 8.ª edição do festival conta com duas co-produções: ‘Do ferro à ferrugem’,
uma criação de Alan Sencades, e ‘Cirk’, da companhia Oliveira&Bachter.
Relatiavmente a produções nacionais, teremos ‘O silêncio do corpo’, da companhia Erva Daninha, ‘Vinil’, do colectivo ‘Quando sais à rua’, e ‘Kinski’, do palhaço português Rui Paixão.
O festival inclui ainda oficinas de criação em cada uma das quatro cidades,
que terão como mote a ocupação e a relação com o espaço público. As performances contarão, posteriormente, com uma apresentação final.
rense destacou que o Festival
Vaudeville Rendez-Vous “é um
excelente exemplo de colaboração entre quatro municípios numa área tão crucial como é a
Cultura”.
“Braga, Barcelos, Guimarães e
Famalicão, unem-se na partilha

de recursos, alinham programações e corporizam o compromisso com o eclectismo cultural,
com a diversidade e com a promoção de diversas manifestações artísticas, colocando as cidades no centro do desenvolvimento da arte”, acrescentando,

lembrando que o Festival Vaudeville Rendez-Vous já foi agraciado com o Prémio de Colaboração Intermunicipal, no âmbito
da UM-Cidades, uma iniciativa
de âmbito nacional dinamizada
pela Universidade do Minho.
Ricardo Rio destacou ainda o
excelente trabalho da Cooperativa Cultural Teatro da Didascália,
que “tem contribuído para o desenvolvimento de públicos na
região e, simultaneamente, para
o fortalecimento da coesão do
nosso território”.
Paulo Silva, vereador da Cultura de Guimarães, lembrou que a
cultura constitui um factor de
união no Quadrilátero, realçando que “as rivalidades de outros
tempos” deixaram de existir e
que “a cooperação” é o caminho
para o desenvolvimento.
O vereador vimaranense realçou ainda a importância deste
festival do ponto de vista da promoção turística, uma vez que vai
acontecer numa altura em que as
cidades se enchem de visitantes.
Esta é, assim, uma oportunidade
para quem nos visita ser surpreendido com “uma programação artística de vanguarda e que
ousa pensar diferente”.

Já o vereador Pedro Oliveira,
lembrou as origens famalicenses
do Vaudeville Rendez-Vous e
destacou que, no caso concreto
de Famalicão, este Festival terá
a particularidade de ter como
palco o renovado centro da cidade, uma vez que as obras em
curso estão em fase de conclusão. Além de ter destacado a importância da companhia de Teatro da Didascália, responsável
pela direcção artística e organização do festival, referiu que este projecto evidencia a aposta
destes município “na valorização do património histórico-cultural”.
Elisa Braga, a vereadora de
Barcelos, destacou o facto de este ser um festival que faz com
que as pessoas “tropecem na
cultura”, o que é particularmente
interessante em Barcelos “que é
cidade criativa da Unesco pelo
artesanato”. Ainda no caso de
Barcelos, lembrou que a cidade
está no epicentro do Caminho
Português de Santiago, pelo que
este festival vai dar oportunidade aos pereginos, das mais diversas origens, de “dar de frente
com este tipo de espectáculos”
na rua.
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Escola de Medicina aposta
na formação e inovação
JORGE CORREIA-PINTO tomou posse como presidente da Escola
de Medicina da Universidade do Minho.
UMINHO
| Miguel Viana |

“Médicos e cientistas devem
olhar para a Escola de Medicina
como um local interessante para
ampliar a sua autonomia profissional. Temos que ganhar esse
respeito e essa capacidade”. O
desjo foi manifestado por Jorge
Correia-Pinto, que ontem tomou
posse como presidente da Escola
de Medicina da Universidade do
Minho (UMinho).
O sucessor de Nuno Sousa, explicou que a formação e a inovação vão ser as grandes apostas
da direcção eleita para o triénio
2022-2025. “Queremos manter
as condições para uma formação

sólida, em termos médicos, e fazer uma diferenciação pós-graduada de qualidade, que permita
a todos aqueles que a realizam
na nossa escola sejam valorizados e úteis à sociedade. Para
cumprimento desta missão há
também a componente de investigação na qual a escola tem investido, e que vamos ampliar o
impacto, em sintonia com o ensino”, explicou Jorge Correia
Pinto. Os constrangimentos financeiros resultantes do orçamento da UMinho são encarados
como um desafio, mas o presidente da Escola de Medicina assumiu o compromisso de “encontrar financiamento para a
prossecução dos nossos objecti-

vos, Temos uma carteira de financiamento muito significativa
mas somos pró-activos para encontrar as melhores soluções”
prometeu Jorge Correia-Pinto.
O reitor da UMinho, Rui Vieira
de Castro, destacou que a Escola
de Mediciana da UMinho é um
projecto sólido e “capaz de ultrapassar as dificuldades conjunturais. Sempre fomos capazes de
encontrar soluções. Naturalmente a chegada de um novo presidente arrasta olhares novos,
preocupações novas, que se inscrevem no reforço continuado
da escola”.
Rui Vieira de Castro elencou as
várias dificuldades vividas pela
UMinho relacionadas com o

Devido à falta de financiamento

UMinho admite ter de vender património
UMINHO
| Miguel Viana |

A Universidade do Minho
(UMinho) pode vir a ter que
vender património edificado. A
hipótese foi avançada pelo reitor
Rui Vieira de Castro, na tomada
de posse do novo presidente da
Escola de Medicina da UMinho.
Em causa está a falta de financiamento, o que tem colocado
restrições à instituição de ensino
superior público.
“São dificuldades decorrentes

DR

Rui Vieira de Castro, reitor da UMinho

do sub-financiamento crónico a
que a UMinho está sujeita. A
universidade espera que o poder

político reconheça a sua situação
diferenciada da UMinho. A universidade tem que encontrar outros mecanismos. O que estamos
a ponderar são soluções que envolvem algum do nosso imobiliário, que no limite pode conduzir à alienação de algum
partrimónio, e recorrer à contracção de algum empréstimo
que nos permita responder ao
não reembolso atempado das entidades financiadoras, sobre tudo da investigação”, apontou
Rui Vieira de Castro.

DR

Rui Vieira de Castro, com Jorge Correia-Pinto, presidente da Escola de Medicina

sub-financiamento da instituição.
Jorge Correia-Pinto tem como
vice-presidentes António Sado (pelouro da Investigação),
Cristina Nogueira-Silva (pelouro do Ensino) e Patrício Costa
(pelouro de Gestão e Planeamento).
Jorge Correia-Pinto é professor
catedrático na Escola de Medicina da UMinho , director do Instituto de Investigação em Ciên-

cias da Vida e da Saúde da UMinho ) e ainda director e cofundador do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Braga. É
licenciado e doutorado em Medicina pela Universidade do Porto, tendo passado pelo Centro
Hospitalar de São João. Já proferiu cerca de 300 conferências em
diversos países e publicou mais
de 200 artigos científicos sobre
cirurgia, pediatria, biologia celular e molecular.

§UMinho
Assunto debatido hoje na Assembleia da República

Transformação de politécnicos
em universidades é inoportuna
O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) considera
ser inapropriada a alteração da designação de institutos politécnicos para
universidades politécnicas. O assunto é debatido hoje na Assembleia da
República. “O entendimento da Comissão Permanente do CRUP é que
levantar hoje essa questão é inoportuno. Temos um regime jurídico em
vigor há 15 anos e que nunca foi alterado. Estar a pretender-se a introdução
de alterações pontuais é inadequado. Esperamos que se faça uma
apreciação global do actual regime jurídico e uma avaliação global”,
indicou o reitor da Universidade do Minho. Sobre a atribuição do grau de
doutor pelos institutos politécnicos, o reitor da UMinho apontou a
necessidade de terem centros de investigação avaliados como excelentes
ou muito bons, e que os programas que estruturam a atribuição do grau
académico de doutor sejam avaliados positivamente.
Publicidade
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Projecto de urbanização das Sete Fontes
prepara-se para dar o primeiro passo
FOI APRESENTADA ONTEM, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga, a primeira unidade do Plano de Urbanização das
Sete Fontes. Projecto irá ser apresentado, na próxima segunda-feira, a reunião de câmara do executivo municipal bracarense.

URBANISMO

| Fábio Moreira |

A Câmara Municipal de Braga
prepara-se para dar o primeiro
passo para que o Plano de Urbanização das Sete Fontes se torne
numa realidade na Cidade dos
Arcebispos. Foi apresentada ontem, no salão nobre da Câmara
Municipal de Braga, a primeira
unidade de execução deste projecto. A apresentação ficou a
cargo do vereador do urbanismo
bracarense, João Rodrigues,
contando ainda com as presenças de Ricardo Rio, presidente
da Câmara Municipal de Braga,
e Miguel Mesquita, engenheiro
responsável por este projecto de
urbanização das Sete Fontes.
O autarca bracarense confessou nesta cerimónia que o projecto de urbanização das Sete
Fontes é “estratégico e irreversível”, notando que é um projecto
que procura satisfazer as necessidades da cidade de Braga. Ricardo Rio reforçou ainda o papel
de mediador que a Câmara Muncipal de Braga tem tido com os
proprietários das Sete Fontes.
“O Plano de Urbanização das
Sete Fontes é um projecto estra-

DR

Primeira unidade de execução do Plano de Urbanização das Sete Fontes foi apresentada ontem no salão nobre da Câmara Municipal

tégico e irreversível, que visa
dar resposta às necessidades da
cidade. O executivo municipal
tem vindo a cumprir com as diversas etapas para viabilizar o

caminho que se segue. O Parque
Ecomonumental das Sete Fontes
será uma realidade. Quero também notar que a Câmara Municipal de Braga tem tido uma

postura de total diálogo com os
proprietários das Sete Fontes,
procurando assegurar o equilíbrio entre todas as partes envolvidas. Falta-nos agora operacio-

nalizar este processo. Nesse capítulo, a primeira unidade de
execução deste Plano de Urbanização das Sete Fontes é um passo fundamental para a viabilidade deste projecto”, notou o edil
bracarense.
Ricardo Rio notou ainda que o
executivo municipal bracarense
tem um grande objectivo com
este projecto, que passa pela
criação de um espaço verde de
cerca de 30 hectares que possa
ser usufruido pelos bracarenses.
O autarca bracarenses disse ainda que o parque das Setes Fontes
conta com uma área total de 90
hectares, sendo 30 para espaço
verde, 30 para área florestal e 30
para construção.
“Nós temos aqui no parque das
Sete Fontes cerca de 90 hectares,
sendo que a área será igualmente
dividida em três espaços dedicados à zona de construção, aos espaços verdes e à área florestal. O
nosso objectivo é atingirmos esses 30 hectares de espaço verde.
Queremos infraestruturar o espaço para que os bracarenses
possam usufruir do parque”,
afirmou o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio.
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§Plano de Urbanização das Sete Fontes
João Rodrigues, vereador do urbanismo

Miguel Mesquita, engenheiro responsável

“É o materializar daquilo que “Desenvolver áreas urbanas
será o parque das Sete Fontes” sem prejudicar zonas verdes”
O vereador bracarense com o pelouro do urbanismo, João
Rodrigues, confessou na apresentação da primeira unidade de execução do Plano de Urbanização das Sete Fontes
que este é o “materializar” de um projecto que irá transformar o parque das Sete Fontes.
“Vamos apresentar na próxima segunda-feira o projecto
de urbanização das Sete Fontes a reunião de câmara. Este
é um dos passos mais importantes a dar neste projecto
desde o início do mesmo. É o materializar, de uma vez
por todas, daquilo que será o parque das Sete Fontes, daqui para a frente. A Câmara Municipal tem esta unidade
de execução já pronta e outras duas já contratualizadas”,
notou o vereador de urbanismo da Câmara Municipal de
Braga, João Rodrigues.

Miguel Mesquita, engenheiro responsável pelo projecto
do Plano de Urbanização das Sete Fontes, também marcou presença na apresentação da primeira unidade de
execução deste projecto. Miguel Mesquita confessou que
o Plano de Urbanização visa desenvolver as áreas urbanas
sem comprometer as zonas envolventes e mantendo a
possibilidade dos bracarenses puderem usufruir dos espaços verdes.
“Com este projecto, pretendemos desenvolver as áreas
urbanas com um sentido urbanístico, sem comprometer
as zonas envolventes. Este projecto não compromete os
espaços verdes dos bracarenses e visa responder às necessidades da cidade“, disse o responsável pelo Plano de
Urbanização das Sete Fontes, Miguel Mesquita.
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Saúde dos bracarenses
é prioridade municipal

MUNICÍPIO DE BRAGA investiu 30 mil euros em 17 DAE’s. Cerca de 140
colaboradores municipais receberam formação para utilização dos mesmos.

SAÚDE

| Fábio Moreira |

O executivo municipal bracarense apresentou ontem um programa de Desfribilhação Automática Externa (DAE). A iniciativa
visa instalar 17 dispositivos em
vários equipamentos municipais, resultando num investi-

mento de cerca de 30 mil euros.
Cerca de 140 colaboradores municipais receberam formação para utilização dos DAE.
“Este é um investimento para
salvar vidas. Trata-se de um
equipamento de resposta rápida
para qualquer ocorrência que
possa existir e que confere maior
segurança à população. Através

deste programa estamos a dotar
não só os equipamentos municipais, mas também os nossos colaboradores para estarem tecnicamente preparados para
utilizarem estes equipamentos
em auxílio de uma possível vítima”, referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de
Braga.

CM BRAGA

Mercado Municipal é um dos locais com desfribilhador automático externo

Publicidade

§economia
Festa popular está de volta

Insparedes: “Neste São João,
não deixe para depois a sua inspecção!”
O São João está de volta e, se é de Braga, de certeza que já tinha saudades desta festa popular que conquista tantas gerações! A pandemia da
Covid-19 tirou-nos, durante dois anos, uma das festas populares que encaramos com mais carinho. Este ano, o São João está de volta e é assim
que lhe damos as boas vindas!
Em tempo de santos populares,
Vivemos com mais emoção.
Sardinhas, alho-porro e cantares,
São a nossa perdição!
Este ano o São João comemoramos,
Tiramos a barriga de tristezas.
Comemos, dançamos e passeamos,
Com a malta das redondezas!

rdinha,
Venha de lá a sa
balão,
O alho porro e o
a rua
Vamos todos para
ão!
Celebrar o São Jo

Vivemos de novo a tradição,
Com os martelos e muito convívio.
Ó meu rico São João,
Ter-te de novo é um alívio!
Já são muitos os planos,
Ver a festa e aproveitar a romaria,
Mas para me prevenir de danos,
É melhor ter a inspeção em dia!
Se for celebrar, não vou conduzir
Tudo em prol da segurança!
É melhor me prevenir,
Acidentes e multas são má lembrança!

Bom São João!
www.onirodrigues.pt

Se o São João for passar fora,
A viagem vou antes preparar.
Vou agendar uma data e uma hora,
Para uma inspecção facultativa marcar!
A Insparedes deseja-lhe um óptimo São João!
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Busca de novos leitores da escritora nómada
MARIA ONDINA BRAGA, escritora bracarense “que escolheu o auto-exílio como forma de existência”, está representada numa
exposição documental, na Galeria do Paço. Disponível já está também o primeiro volume das suas obras completas.
CULTURA
| José Paulo Silva |

“Dar a conhecer, a ler e a ver um
percurso de vida e de escrita a
vários títulos notável” é propósito da exposição fotográfica e documental ‘Eu Vim Para Ver a
Terra: Maria Ondina Braga, um
olhar nómada’, inaugurada anteonte à noite, na Galeria do Paço, e das obras completas da autora bracarense, cujo primeiro
volume foi apresentado no mesmo momento, no âmbito das comemorações do seu centenário.
Isabel Cristina Mateus, professora e investigadora da Universidade do Minho, que reparte
com José Cândido de Oliveira
Martins, da Universidade Católica Portuguesa, e com o fotógrafo Duarte Belo a curadoria da

exposição apresentou Ondina
como “a escritora mais cosmopolita da literatura portuguesa
do século XX”, sendo que “a cidade que a viu nascer e o país
mal a conhecem”. José Cândido
de Oliveira Martins, responsável
pela edição e prefácio do primeiro volume das obras completas,
que reúne as obras ‘Estátua de
Sal’, ‘Passagem do Cabo’ e ‘Vidas Vencidas’, reforçou que “a
melhor homenagem” que pode
ser dada a Maria Ondina Braga
no centenário do seu nascimento
“passa, justamente, pela disponibilização e promoção da sua
obra literária junto dos leitores
actuais”, até porque “os livros da
autora já não estão normalmente
disponíveis no mercado livreiro”. As obras completas de Maria Ondina Braga, com a chance-
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Galeria do Paço recebeu iniciativas do centenário de Maria Ondina Braga

la da Imprensa Nacional e o patrocínio do Município de Braga,
terão mais seis volumes, “incluindo textos inéditos e dispersos”.
Os seus coordenadores esperam que esta edição desperte
“dinâmicas de criatividade en
escolas, bibliotecas e associações e artistas”, um propósito
defendido também pelo presidente da Câmara Municipal de
Braga, Ricardo Rio, que antecipou anteontem “trabalho a desenvolver nas comunidades educativas para levar Maria Ondina
Braga a um público mais alargado”. A exposição ‘Eu Vim para
ver a Terra’, título do livro de estreia da escritora, publicado em
1965, considerado aquele “melhor define a singularidade da
sua escrita”.
Publicidade
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§Vila Verde
Estrada Nacional 101
Pavimentação
suspensa devido
ao mau tempo
A Infraestruturas de Portugal (IP)
suspendeu até ao fim-de-semana as obras de repavimentação
da Estrada Nacional, na zona urbana da vila, devido à previsão
de agravamento das condições
climatéricas. Os trabalhos deverão ser retomados na próxima segunda-feira e vão incidir na área
envolvente da sede de concelho,
particularmente na Rotunda do
Bom Retiro.
A IP prometeu, no entanto minimizar os condicionamentos previstos para o tráfego rodoviário,
optando por estender os trabalhos em horário noturno.
Os automobilistas devem optar
por vias alternativas no acesso ao
centro da vila ou nas ligações às
estradas nacionais 101 e 308.

DR

EN101 no centro de Vila Verde

Empresas podem ficar
isentas de derrama
VILA VERDE
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Verde está a aceitar, até ao fim
do mês as candidaturas de empresas que pretendam beneficiar
da isenção do pagamento da taxa
de derrama. O benefício fiscal
tem como finalidade incentivar a
captação de investimento e dinamizar a actividade económica do
concelho.
“Criar mais e melhores oportunidades de emprego e, assim,
criar condições para fixar as pessoas no concelho” é o objetivo
central da estratégia do executivo camarário presidido por Júlia
Fernandes, conforme aponta o
regulamento municipal de ‘Concessão de Benefícios Fiscais para Incentivo ao Investimento no
Concelho de Vila Verde’.
A isenção da taxa de derrama
vigora por um período máximo
de cinco anos e pode abranger
entidades beneficiárias que no
ano anterior se tenham instalado
no concelho e que tenham criado
pelo menos três postos de trabalho, em regime de contrato sem
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termo. A isenção é ainda atribuída a empresas que tenham criado no concelho, pelo menos,
cinco novos postos de trabalho.
O requerimento para as candidaturas está disponível nos serviços da Câmara Municipal de
Vila Verde, no serviço de Balcão
Único de Atendimento ou nos
serviços online acessíveis através do site do município.
Além da taxa de derrama, os
benefícios fiscais previstos pelo
município de Vila Verde incluem
a isenção total ou parcial de outros impostos municipais, no-

meadamente sobre o Imposto
sobre Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT) e sobre Imóveis
de natureza urbana (IMI), aos
quais as empresas podem candidatar-se ao longo do ano.
Os projectos de investimento
podem ainda beneficiar da redução ou isenção de taxas municipais devidas pela apreciação administrativa e emissão de títulos
urbanísticos relacionados com a
aprovação das operações urbanísticas de urbanização e edificação, assim como respectiva
utilização.
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Protocolo melhora tratamento do lixo
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O prazo para a inscrição e entrega de projetos das obras a apresentar na XII Bienal Internacional
de Arte Jovem (BIAJ) de Vila Verde, foi prolongado até ao fim
deste mês.A inscrição deve ser
feita através do preenchimento
de uma ficha, incluindo uma sinopse da obra e memória descritiva, além da ficha técnica e uma
a quatro fotografias do trabalho,
para o endereço electrónico bienal@cm-vilaverde.pt, via CTT ou
entregue em mão na Biblioteca
Municipal Professor Machado Vilela. A Bienal tem como principais objetivos a promoção e o
desenvolvimento artístico dos jovens. No concurso e exposição
(que tem as modalidades de cerâmica, desenho, escultura, gravura, pintura, técnica mista, tapeçaria, design, fotografia
plástica, vídeo e instalação) podem participar artistas nacionais
e estrangeiros até aos 35 anos, a
concluir até 31 de Dezembro deste ano residentes ou não em Portugal. A decisão sobre as obras
admitidas a concurso é comunicada até ao dia 15 de Julho, sendo que as obras devem ser entregues até 3 de Setembro.
Entre 1 de Outubro e 5 de Novembro são expostas as obras
admitidas a concurso. O evento
inclui o Grande Prémio BIAJ, no
valor de três mil euros e o Prémio
Revelação. Este galardão destina-se a jovens com idades até
aos 20 anos e tem o valor de
1500 euros.

Rio Caldo e Vilar da Veiga
Ligação pedonal
na fase de concurso




No valor de 686 mil euros

  

Bienal de Arte Jovem
Candidaturas aceites
até ao fim do mês

CANDIDATURAS podem ser apresentadas até ao fim do mês. Objectivo é
incentivar a captação de investimento e dinamizar a actividade económica.

Publicidade





§breves

A Câmara Municipal de Terras de Bouro assinou recentemente um protocolo com a empresa Luságua para a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos. O acordo, no valor de 686 mil euros, permite melhorar o tratamento de resíduos em Terras de Bouro, nomeadamente, quanto ao
destino final e higienização dos pontos de recolha definidos pela autarquia terrabourense.

Está a decorrer o concurso público para a segunda fase de construção de rede pedonal de ligação a Rio Caldo e Vilar da Veiga.
As propostas devem ser apresentadas até às 23.59 horas do 24º
dia a contar da data da publicação no Diário da República e/ou
na plataforma eletrónica do município de Terras de Bouro.
O processo do concurso público
pode ser consultado na Secção
de Aprovisionamento da Câmara
de Terras de Bouro durante as
horas de expediente (das 9 ãs 13
e das 14 às 17 horas).
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EUROPA
COM IMPACTO

Impacto
dos Fundos
Europeus
em Portugal

EuroRegião Talks Região Norte
/ Apresentação EuroRegião, falamos
a Língua Europeia
/ Estudo Universidade Nova SBE: Fundos
Europeus – Avaliação de Impacto nas
Diferentes Regiões em Portugal
/ Mesa Redonda: Como aproveitar
os Fundos Europeus

Inscreva-se em
euroregiao.com/eurotalks-inscricoes
O EuroRegião foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia.
O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da YoungNetwork Group
e não reflete, necessariamente, o ponto de vista da União Europeia.

Organização

Apoio

27

junho

-Como podem as empresas
aproveitar a “bazuca”

10h - Região Norte
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Finalistas do Instituto Nacional de Artes
do Circo sobem ao palco da Casa das Artes
MOSTRA de circo contemporâneo sobe ao palco da Casa das Artes de Famalicão, de 28 de Junho a 3 de Julho. Duas dezenas e meia
de finalistas do INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo apresentam o seu primeiro trabalho profissional.
FAMALICÃO
| Redacção |

De 28 de Junho a 3 de Julho,
duas dezenas e meia de finalistas
do INAC - Instituto Nacional de
Artes do Circo sobem ao palco
da Casa das Artes de Famalicão
para apresentarem o primeiro
trabalho profissional. Uma oportunidade para avaliar a criatividade dos novos artistas e aferir
das novas tendências do circo
contemporâneo.
Esta é uma co-produção do

Instituto Nacional de Artes do
Circo e da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, que decorrerá, de terça-feira a domingo, às 21.30 horas, no Grande
Auditório.
Apresentação constitui o início
da carreia profissional para todos aqueles que concluem a sua
formação no INAC.
No primeiro dia, a proposta é a
seguinte: Erik Aarøy Meling Untitled; Ana Toro Bardeci Tránsito Fluctuante; Anthi Papadimitriou - Kiklos; Josh & Cloé

+ destaque
Entrada na Casa das Artes
custa quatro euros ou dois
euros para estudantes,
Cartão Quadrilátero
Cultural e pessoas a partir
de 65 anos de idade.

- Yāna.
A 29 junho, o programa prevê

Jessica Lane - Prelúdio; Anton
Birkholz - hello.sky; Alisa Cheburkova - Vatra e Lina Siragaki Synesthesia.
No dia 30 de Junho, a proposta
é Luca Paties Moreira - Vitamina P; Uria Shemesh - Shu?; Corey Leighton - Coffee Beats e
Sofya Polyakova - Do Nada.
O programa do dia 1 Julho
apresenta Eline Sophie Nijboer A constant reminder; Zoë Aldekoa - Argiz beterik burua; Manuela Carvalho - Deixe-me des
cobrir; Ivo Nicolau - OQNE-

POMNOZCANC - O que não
era para o Manel, nem o Zé comeu, aliás, ninguém comeu;
BomdisfrutoVisual.
No dia 2 de Julho, sobem ao
palco Tamara - Não abrir; Ali
Luque - Alienação ou Ali em
ação; Evangelia Mosiou - Stepping Stones e David dAlmeida THEIR dawn.
A fechar, a proposta é Callum
Donald - That dance my fingers
do when I’m thinking; Alvin
Yong Kin Hoe - Soul Time e
Diego Lama - Nonno, Nonno!.

Publicidade

§notas
Erasmus +

Visita preparatória a Bilbau
Durante dois dias, três docentes do Agrupamento de Escolas
de Pedome visitaram a escola Madre de Dios Ikastetxea,
em Bilbau. Foi uma oportunidade de conhecer o projecto
educativo da instituição e o caminho de inovação pedagógica
que tem sido percorrido.
“Foram definidos os objectivos de uma nova visita, mais prolongada, a realizar no próximo mês de Setembro e ficaram
pontes para futuras colaborações e parcerias no âmbito do
programa Erasmus+”, sublinha em nota de imprensa o Agrupamento de Escolas, agradecendo “a toda a equipa educativa
pelo acolhimento e pela generosidade da partilha”.

Patente até dia 26 de Agosto

Fafe inaugura ‘Tilt-Shift’
Fafe inaugura, esta sexta-feira, a exposição ‘Tilt-Shift’, composta por instalações feitas com e para a comunidade fafense. Projecto - que estará patente no Arquivo Municipal até 26
de Agosto - será inaugurado às 18 horas, com entrada livre,
num evento que contará ainda com um concerto de ‘Menino
da Mãe’. A exposição parte do enraizamento cultural do mito
da ‘Justiça de Fafe’, que pertence ao imaginário da identidade fafense.

correiodominho.pt 23 de Junho 2022
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ÁLEX BAENA TAMBÉM
NA LISTA DO SC BRAGA
MÉDIO OFENSIVO é colega de Abel Ruiz nos sub-21 e ajudou o Girona
a subir de divisão. Pertence ao Villarreal, com quem existem boas relações...
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O SC Braga está interessado no
jovem médio ofensivo Álex
Baena, de 20 anos, que é internacional sub-21 pela selecção
Espanhola de... Abel Ruiz.
Baena pertence aos quadros do
Villarreal, com quem o SC Braga tem boas relações, à boleia
das negociações para a transferência de Mario González, levadas a cabo há cerca de um ano.
Na última época, o jovem criativo esteve cedido ao Girona, da
segunda liga espanhola, tendose destacado com cinco golos e

seis assistências em 45 jogos,
contribuindo para a subida de divisão do emblema catalão.
Baena tem contrato com o Villarreal até 2025, estando avaliado, pelo transfermarkt, em 2,5
milhões de euros. Segundo informações veiculadas no dia de
ontem, o SC Braga terá apresentado uma proposta para a cedência de Álex Baena.
Num outro âmbito, importa salientar que os guerreiros arrancam hoje para a nova temporada,
com a realização, esta quinta e
sexta-feira, dos exames físicos e
médicos. Segunda-feira arranca
o trabalho de campo.

lll
Manolo Gaspar, directordesportivo do Málaga, falou
ontem, ao ‘El Desmarque’,
de uma eventual saída de
Ricardo Horta. “Somos uma
parte importante. Temos
de estar informados.
Há ofertas, mas não
podemos fazer muito mais.
Oxalá que haja uma operação e que o Málaga saia
beneficiado, porque seria
muito bom para nós”, disse.

Moisés deixa o cargo

Blessing Lumueno nos sub-19 do SC Braga
Há novo treinador para os juniores do SC Braga. Blessing Lumueno, técnico
angolano de 34 anos, vai rumar ao Minho depois de vários anos ligado à formação do Estoril, onde orientou os sub-17 e sub-19 (conduziu a equipa ao
quinto lugar na última época). Blessing vai assim substituir Moisés, antigo
central do SC Braga, que orientou o escalão nas últimas duas épocas.

Vitória SC

Gui vai rumar ao Almería por 3 milhões;
França volta a chamar por Sacko...
Os esapnhóis do Almería estão perto de receber o médio Guilherme Guedes,
que vai render aos cofrer vimaranenses três milhões de euros pela totalidade do passe do centrocampista de 20 anos. O negócio pode chegar aos 5 milhões mediante objectivos. Ontem, o L’Équipe noticiou que o Montpellier terá apresentado uma proposta de 2,5 milhões pelo lateral-direito Sacko, que
na última época esteve emprestado ao Sanit-Étienne.

Gil Vicente

Murilo: “Vai ser um ano especial”
A lesão no tendão de aquilo tirou-lhe mais de meia época, mas o avançado
já aponta a 22/23. “As lesões fazem parte. Sabemos que corremos riscos,
mas agora tenho uma boa expectativa. Vai ser um ano especial para mim,
porque vou vestir esta camisola num ano em que vai ter muitas expectativas sobre o Gil”, referiu Murilo, que antecipou férias para recuperar da lesão.
Publicidade
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Merelinense FC arrisca
cair num vazio directivo
MIGUEL PINTO não vai continuar e o presidente da Assembleia-Geral
expressa “grande preocupação” quanto ao futuro do clube. Apelos aos sócios.
MERELINENSE FC

TERTÚLIA

BRACARENSE
António Duarte e José Machado

A SUA RÁDIO
Antena Minho

O SEU JORNAL

Correio do Minho

| Ricardo Anselmo |

O futuro directivo do Merelinense permanece uma incógnita, já
que o actual presidente, Miguel
Pinto, deixará o cargo por razões
pessoais e profissionais. A sua
continuidade no último ano, de
resto, teve por base um pedido
expresso do presidente da AssembleiaGeral, Domingos Duarte, por forma a evitar, há um ano,
um vazio directivo que agora
ameaça concretizar-se.
“Após a realização de duas Assembleias-Gerais para a eleição
de novos corpos directivos no
ano corrente e com agendamento da próxima AG para o dia 4 de
Julho, venho com todos partilhar
a minha grande preocupação
com o futuro do nosso clube”,
escreveu Domingos Duarte, numa mensagem partilhada no Facebook do Merelinense.
“Apesar de todos os esforços e
contactos desenvolvidos, não
encontramos um solução directiva para a época 2022/23. De
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Miguel Pinto não vai continuar

uma forma clara, é fundamental
que todos os associados tomem
conhecimento deste impasse directivo, pois a não continuidade
da actual direcção, nomeadamente do seu presidente, é irreversível”, prossegue a mensagem.
“Assim, neste momento crítico
da vida do nosso clube, em que o

§mercado
CD Ponte

Extremo Costinha (ex-Pevidém) é reforço
O Clube Desportivo de Ponte assegurou a contratação do extremo Costinha,
de 30 anos, que chega proveniente do Pevidém, clube que representou nas
últimas cinco temporadas. “Para além de acreditar neste projecto, que é
grande e ambicioso, e que tem vindo a crescer, este foi o clube que mais me
procurou e que me fez sentir que realmente me queria muito. E como qualquer jogador de futebol, gosto de estar em lugares em que sou apreciado”,
referiu Costinha, em declarações reproduzidas pelos meios do clube vimaranense. Formado no Vitória SC e no Torcatense, onde se estreou como sénior,
Costinha passou ainda por Serzedelo, Santa Eulália e Maria da Fonte. É um
nome forte para o plantel às ordens de José Faria, que na última época ficou
no 3.º lugar da série B da Pró-Nacional, apenas atrás de Brito e Joane.

AD Fafe

Pablo engrossa opções no meio-campo
A Associação Desportiva de Fafe assegurou a contratação do médio-ofensivo Pablo, de 25 anos, que chega proveniente do Berço, onde apontou nove
golos em 26 jogos na temporada passada, no Campeonato de Portugal.
O médio brasileiro chegou a Portugal em 2018, proveniente do Atlético Mineiro, tendo actuado no Varzim B durante três temporadas.

seu futuro próximo está em causa, venho apelar à boa vontade e
mobilização de todos os associados para encontrarmos a solução
directiva que todos desejamos e
que o nosso clube merece”,
acrescenta o dirigente, concluindo. “O nosso clube será aquilo
que os associados quiserem que
o seja e a sua força residirá sempre na força dos seus associados.
É fundamental que todos possam estar disponíveis para uma
participação activa na vida do
nosso clube, e este é o momento!”
O Merelinense vai, em
2022/23, voltar a disputar o
Campeonato de Portugal, depois
de ter garantido a manutenção,
conquistando o segundo lugar da
série 1 da fase de permanência,
juntamente com o Vianense, relegando Limianos e Forjães para
os distritais.
A preparação da nova temporada, nomeadamente a composição do plantel, está também dependente da resolução deste
impasse directivo.

+ C. Portugal
Já é conhecida a composição das séries do Campeonato de Portugal em
22/23, com as equipas
minhotas na série A, com
destaque para o Brito, que
também conseguiu a
subida - Vianense,
Monção, Bragança, Merelinense, Vilar de Perdizes,
Dumiense, M.ª Fonte,
Brito, Pevidém, P. Salgadas, São Martinho, Vila
Meã, Amarante e Tirsense.
Destas 14 equipas, os dois
primeiros sobem à Liga 3,
ao passo que os seis
últimos classificados
descem aos distritais.

DOS MANJERICOS AOS MARTELINHOS. DA FOLIA ÀS
TRADIÇÕES. AS FESTIVIDADES SAOJOANINAS DE
BRAGA SÃO AS MAIS ANTIGAS DO PAÍS E COM UM
ENORME CONTRIBUTO TURÍSTICO, CULTURAL E
ECONÓMICO PARA O MUNICÍPIO. AS ACTIVIDADADES
TÊM SIDO DIVERSAS AO LONGO DE VÁRIOS DIAS, MAS
HOJE CHEGOU A NOITE MAIS LONGA DO ANO...

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 23 de Junho de 2022 e não pode ser vendido separadamente
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“temos sentido a gratidão
dos bracarenses”
Festas de São João de Braga estão de regresso com 270 horas de programação, em que estão
envolvidas 365 entidades. Apesar de o tempo não estar a ajudar, bracarenses e forasteiros têm
aproveitado para festejar na rua o seu santo popular.

D

epois de dois anos celebrado “dentro de
portas” e “entre portas”, o São João de
Braga está de regresso às ruas da cidade.
É certo que São Pedro
não tem colaborado, mas apesar das condições do tempo, bracarenses e forasteiros têm vivido intensamente estas festividades.
Mais de um milhão de pessoas são esperadas para festejar o santo popular que, ao
longo de dez dias, é mote para um programa com mais de 270 horas de programação, dinamizadas por 365 entidades e envolvendo cerca de 10 mil pessoas.
No regresso das sanjoaninas ao formato
tradicional, o presidente da Associação de
Festas de São João mostra-se muito satisfeito com “as celebrações fora de portas”
e com a “adesão surpreendente” das pessoas às muitas iniciativas que vão acontecendo um pouco por toda a cidade, com
especial incidência no triângulo entre o

Parque da Ponte, a Avenida Central e o
Largo São João do Souto. Firmino Marques considera que a grande adesão popular “traduz também a saudade imensa que
as pessoas tinham de contactos e deste tipo de convívios que tanta expressão têm
no Minho e em Braga de forma particular”.
Ao regresso às ruas, Firmino Marques
associa uma mensagem de cautela, lembrando que a pandemia ainda não acabou.
“Este ano conjugaram-se um conjunto de
factores que permitiram a realização deste tipo de eventos, mantendo-se claramente todos os cuidados que devemos ter
como manter o distanciamento possível,
desinfectar as mãos com frequência e
aconselhando também o uso de máscara
de protecção em ambientes com muita
gente”. É “um apelo à responsabilidade
de cada”, diz Firmino Marques, referindo
que a Associação de Festas solicita às
pessoas que tenham comportamentos responsáveis “porque a situação ainda o exige”.

Decorridos alguns dias desde o início
das festividades, o presidente da Associação de Festas lamenta que as condições
do tempo tenham já originado o adiamento e/ou cancelamento de algumas iniciativas emblemáticas, como o Desfile de Gigantones e Cabeçudos. “Por estes dias,
temos andado de nariz e de olhos virados
para o céu para perceber se São Pedro teve algum arrufo com o São João. O bom
tempo era importante para as festas, mas
mesmo assim as pessoas têm participado
muito”, referiu ao ‘Correio do Minho’.
Firmino Marques reconhece ainda que a
Associação de Festas sente a “gratidão
dos bracarenses pelo empenho no programa e pela qualidade do programa também”.
A poucos dias do final das festividades,
é certo que muito do melhor ainda está
para ser vivido, como o Cortejo das Rusgas logo à noite e o Cortejo Sanjoanino,
ponto alto do feriado municipal, sem esquecer a Procissão e o emotivo momento
da aclamação das flores.

Orçamento das
festas aponta para
os 400 mil euros
• Com um orçamento a apontar para perto de 400 mil euros, as festas da cidade
regressam ao formato tradicional mantendo o rótulo da “festa tradicional mais
antiga, inclusiva e participada de Portugal”;
• Através de um programa amplo e variado, a Associação de Festas de São João de
Braga apresenta uma série de alternativas culturais para todos os que desejam
viver o São João.
Exposições, concertos, espectáculos variados e desfiles são algumas das possibilidades oferecidas.
• A vertente digital, tão importante nos
últimos dois anos para manter vivo o espírito das festas, não foi esquecida. Através das suas redes sociais, a Associação de
Festas continua a divulgar os momentos
altos do programa e as tradições tão características destas sanjoaninas.
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NOVO Carro dos Pastores
desfila amanhã no Cortejo Sanjoanino
Uma das novidades destas Festas de São João é a apresentação do novo Carro dos Pastores, que vai substituir o anterior veículo
que serviu as festividades durante mais de sessenta anos. O novo veículo poderá ser apreciado amanhã, no Cortejo Sanjoanino,
que a partir das 9 horas percorrerá a cidade.

O

Carro dos Pastores
inspira, este ano, o
imaginário das festas,
tendo servido de mote
para o cartaz do São
João de Braga. Encerra em si também uma
das grandes novidades desta edição, pois
a Associação de Festas vai apresentar um
novo carro para o Auto dos Carros dos
Pastores, substituindo o anterior que já tinha mais de 60 anos.
“O novo Carro dos Pastores está adaptado ao século XXI, garantindo melhores
condições de segurança para as crianças
que dão vida a este carro alegórico que fecha o Cortejo Sanjoanino”, referiu FirmiPublicidade

no Marques. O cortejo, recorde-se, integra ainda a Dança do Rei David e o Carro
das Ervas.
O Carro dos Pastores é também o tema
da exposição fotográfica ‘Do Baptista o
nascimento. O Carro dos Pastores’, patente na Casa dos Crivos, no âmbito da
programação cultural das sanoaninas. A
exposição, que pode ser apreciada até 2
de Julho, evoca “um marco de distinção
das Festas de S. João de Braga”, já que o
dia 24 de Junho é assinalado por um auto
pastoril com a participação de crianças
que encarnam as figuras dos pastores com
cajados, pandeiretas e fitas coloridas, motivos que inspiram o cartaz e as ornamentações sanjoaninas deste ano.
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S. joão é um
grande Momento
para Braga
Presidente da Câmara destacou o impacto do São João em
termos económicos, culturais e turísticos. Realçou ainda que o
evento conta com um plano de sustentabilidade ambiental e
agradeceu o empenho de Firmino Marques e da sua equipa.

O

São João “vai ser seguramente um grande
momento para a cidade de Braga, do ponto
de vista da dinâmica
económica, cultural e
turística”. As palavras
são do presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, que na apresentação das festas da cidade apontava para a

mobilização de um milhão de pessoas no
decorrer do programa festivo.
O edil destacou também que o São João
de Braga conta com um plano estruturado
de promoção da sustentabilidade. “O Município de Braga está comprometido com
o desenvolvimento sustentável e tem trazido para as diversas dinâmicas da governação municipal e para estes grandes
eventos a promoção da sustentabilidade”,

referiu, realçando a importância de “atenuar os efeitos negativos que uma iniciativa desta natureza pode ter”.
O autarca agradeceu ainda “a disponibilidade, o empenho e a entrega de Firmino
Marques e da sua equipa”, elogiando o
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para manter e elevar “os elevados padrões de qualidade que o São João ganhou nos últimos anos”.

Rio salientou que o São João de Braga
“não é uma noite festiva. É uma marca
identitária da autenticidade do concelho,
em que se juntam a dimensão etnográfica,
a dimensão cultural, as festividades populares, a música tradicional… uma combinação explosiva a que ninguém consegue
resistir”. O desafio “ é que todos saibam
aproveitar com responsabilidade respeito
pelos riscos que ainda existem”.

Publicidade

TUB com Serviço
especial esta noite

“Na noite de São João utilize os nossos
Interfaces e viaje por apenas um euro”.
Este é o desafio que os Transportes Urbanos de Braga (TUB) lançam para todos
aqueles que querem ir ao São João sem se
preocuparem em arranjar lugar para estacionar.
Entre as 21 horas e as 1.30 horas e entre
as 2.30 horas e as 4.30 horas, os TUB terão a circular carreiras especiais que fazem a ligação entre zonas periféricas da
cidade e o centro urbano, por apenas um
euros (ida e volta).
Os autocarros podem ser apanhados na

Alameda do Estádio Municipal, em Dume, no E.Leclerc em Ferreiros e no Minho Center, em Lamaçães. Nos três locais
existem amplas zona de estacionamento
onde é possível deixar a viatura gratuitamente.
De realçar ainda que o tempo médio de
espera por autocarro é de apenas cinco
minutos.
De realçar ainda que a promover a utilização de transportes públicos colectivos,
esta iniciativa é também ela amiga do
ambiente, enquandrando-se no plano de
sustentabilidade do universo municipal.
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manjericos
com pouca
Procura
São cada vez menos as bancas com manjericos no centro da
cidade. Maria José Pinheiro é uma das vendedoras que
resistem, mas queixa-se que este ano as vendas são poucas.

É

“desde sempre” que
Maria José Pinheiro vende manjericos nas festas
de São João de Braga e
sempre no mesmo local:
no topo Norte da Avenida da Liberdade. “Já a
minha falecida avó vendia manjericos
aqui neste lugar”, conta, demonstrando
que, por experiência, sabe do que fala
quando lhe perguntam como vai o negó-

Publicidade

cio.
Depois de dois anos sem venda ambulante, esta regressou ao São João de Braga e seria de esperar maior entusiasmo
por parte dos clientes, mas “o movimento
é pouco”, nota Maria José.
O negócio está fraco desde logo “por
causa da chuva que afasta as pessoas da
rua”, embora “também se perceba que as
pessoas têm menos menos dinheiro porque o custo de vida subiu muito”.

Marai José também se viu obrigada a
aumentar “embora pouquinho” os preços
dos manjericos. “Os vasos estão muito
mais caros, assim como os adubos que
usamos para cultivar os manjericos, a alfádega, o alho-porro e outras ervas de
cheiro”, conta, revelando que todos os
manjericos que vende, e cujo preço é fixado em função do tamanho, são cultivados por ela própria, em Rendufe, no concelho de Amares, onde vive.

Das conversas com os outros vendedores ambulantes fica a saber que “todos
sentem que o movimento está fraco”.
Apesar das queixas, faz questão de manter viva a tradição de vender manjericos,
embora note que são cada vez menos: “Isto quase não dá para o gasto, mas é uma
tradição tão antiga que não podemos deixar que acabe”. O certo é que este ano,
por aquilo que sabe, além dela “há apenas
mais uma vendedora com manjericos”.

Desenhos mostram S. João
visto pelas crianças

‘O Meu São João é o Braga’ é a exposição que está patente no Museu Pio XII,
numa das iniciativas que o jornal Correio
do Minho e a rádio Antena Minho desenvolvem no âmbito do programa oficial
das festas da cidade.
A exposição, que pode ser visitada gratuitamente, reúne os 413 desenhos que
foram apresentados ao concurso com o
mesmo nome.
Depois de dois anos sem se realizar, devido à pandemia, este concurso regressou
e foi, mais uma vez um sucesso, tendo sido premiados 30 desenhos em cada categoria.

Recorde-se que o concurso divide-se em
três categorias: a 1.ª categoria, dos três
aos cinco anos, recebeu 78 desenhos a
concurso; a 2.ª categoria, dos seis aos nove anos registou a participação de 213 desenhos; e a 3.ª categoria, dos 10 aos 12
anos, teve 111 desenhos a concurso.
Estão ainda expostos 11 desenhos que
foram excluídos por não cumprirem o regulamento.
Este concurso é uma iniciativa a manter,
sendo o objectivo realizar a médio prazo
uma mega exposição com os desenhos de
todas as edições. A ideia é registar essa
mostra no Guinness.
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Braga vive a noite mais longa
a festejar o são João
Chegaram finalmente os dias mais esperados das festas da cidade. O Cortejo da Mordomia marca, esta manhã, o arranque oficial
das sanjoaninas, mas as atenções estão viradas para a grande noitada, com o Cortejo das Rusgas a percorrer a cidade.

B

raga vive hoje a sua
noite mais longa. Mas
antes da grande noitada
sanjoanina - onde se
vai destacar o Cortejo
das Rusgas - o dia é
preenchido com por
um programa muito recheado, que arranca com a entrada das Bandas Filarmónicas e o Cortejo da Mordomia, evento que
assinala a abertura oficial das festas.
O cortejo começa às 9 horas, na Rua de
São João do Souto, desembocando na
Praça do Município. É aqui, que, pelas 10
horas, o Órfeão de Braga e o Coro da
Universidade do Minho vão interpretar os
Hinos de Braga e do São João, acompanhados por um largo conjunto de bandas
filarmónicas. No final da cerimónia solene, vai ser lançado um balão gigante.
Dos muitos momentos a acontecer durante o dia, destacamos a homenagem ao
mestre José Veiga, às 15 horas, com a colocação de uma coroa de flores junto ao
seu busto, no centro da cidade.
As bandas filarmónicas e os gigantones
e cabeçudos vão ter várias actuações durante o dia, tal como os bombos. Estes terão o tradicional despique às 16 horas, na
Rua do Castelo.
As Festas do São João de Braga são conhecidas pelo seu carácter de romaria,
evidenciado precisamente esta noite. O
Cortejo das Rusgas começa às 22 horas,
no Campo das Hortas, terminando no
Largo de São João da Ponte, depois de ter
percorrido a Avenida da Liberdade. Contará com muitas dezenas de grupos a desfilar pela cidade, a que vão assistir muitos
Publicidade

Espectáculo
piro-musical
• Amanhã à noite, após o concerto de José Cid na Avenida Central, que está agendado para as 22 horas, um espectáculo
piro-musical marca o “Até para o ano’ do
São João de Braga.

Corrida de S. João
encerra as festas
• É no sábado, dia 25, a partir das 21 horas, que a Corrida de São João de Braga se
realiza, marcando o encerramento das
festas. A prova desportiva tem início na
Av. João Paulo II, junto ao INL.
O Município de Braga já alertou que devido à realização da corrida o trânsito estará condicionado em várias artérias da cidade.

milhares de pessoas, bracarenses e forasteiros, que não vão querer perder um dos
momentos mais identitários das festividades bracarenses.
O Fogo da Ponte é lançado à meia-noite,
a partir do Picoto, antes do concerto dos
Santamaria, que começa pelas 1.30 horas,
na Avenida Central.
A animação vai durar toda a noite, mas
isso não impede que amanhã de manhã,
logo pelas 9 horas, milhares de pessoas se
juntem no centro da cidade para ver o
Cortejo Sanjoanino, em que desfilam o

Carro do Rei David, o Carro das Ervas e o
Carro dos Pastores.
Um dos grande elementos diferenciadores do São João de Braga é o Carro do Rei
David, cuja origem terá sido no século
XVI. A representação teatral reúne 13 elementos, um dos quais a figura do Rei David. O grupo dança aos ritmo de uma música oitocentista.
Já o Carro das Ervas, puxado por uma
junta de bois, tem origem medieval e assume a missão de purificar as ruas por onde passam cortejos e procissões.

Ainda no feriado municipal, o programa
religioso assume especial destaque, com
missa solene campal, presidida pelo arcebispo primaz, no Parque da Ponte, às 11
horas. De tarde, a missa na Sé é celebrase às 16.30 horas, com a transladação do
andor de S. João a decorrer pelas 17 horas. É levado do Largo de S. João do Souto até à Sé, sendo que à passagem pelo
Largo do Paço ocorre a Aclamação as
Flores, momento que é engrandecido pelo
Orfeão de Braga a entoar o Hino de S.
João de Braga.
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Magia do Tour de France chega a Viana
L’ÉTAPE PORTUGAL vai trazer a Viana do Castelo a magia e festa do Tour de France. Prova de ciclismo sai à estrada nos dias 1 e 2
de Outubro e é aberta a todos os amantes da modalidade que queiram experienciar a mítica organização da competição francesa.
+ destaque

CICLISMO
| Joana Russo Belo |

A magia da Tour de France chega a Viana do Castelo. Nos dias
1 e 2 de Outubro, a cidade vianense é palco da primeira edição
da L’Étape Portugal, um evento
de ciclismo destinado a todos os
amantes da modalidade, com a
chancela oficial do Tour de
France, organizado seguindo os
padrões de qualidade da mítica
prova francesa, com um enquadramento logístico e de imagem
à altura das expectativas de todos os ciclistas amadores que
procuram esta experiência única.
A prova inclui três distâncias 50km, 100km e 140km -, arranca no Centro Cultural e terminará no topo do Monte de Santa
Luzia, com uma chegada que a
organização considera “apoteótica”.
“É absolutamente importante
associarmo-nos a uma grande
marca que é o Tour de France e
que vai trazer visibilidade para
um evento de ciclismo que é
também uma modalidade desportiva que queremos afirmar.
Que seja um momento de festa e
que deixe marcas e raízes da
prática do ciclismo em Viana do
Castelo. Este é um evento que
vai permitir promover o ciclismo, os hábitos de vida saudáveis, o desporto ao ar livre, o território, associando-nos a uma
marca internacional que vai promover a nossa cidade e o nosso
distrito”, realçou o presidente da
autarquia, Luís Nobre, na sessão
de apresentação do evento.

Viana do Castelo vai
receber, nos dias 1 e 2 de
Outubro, a primeira edição
da L’Étape Portugal,
evento de ciclismo com
a chancela oﬁcial do Tour
de France, destinado a
todos os amantes da
modalidade. Prova inclui
três distâncias: 50km,
100km e 140km e terá
partida no Centro Cultural,
com a chegada no topo do
Monte de Santa Luzia.

DR

L’Étape Portugal - prova de ciclismo com a chancela oficial do Tour de France - foi, ontem, apresentada em Viana do Castelo

Lembrando que “o Tour de
France é uma marca global”, o
autarca diz ter “consciência de
que este não é só mais um evento”, dada a grandiosidade da
prova: “o Tour é uma prova mítica, qualquer amante da modalidade sempre viu e assistiu à distância e agora temos aqui uma
oportunidade para ter o evento, o
cheiro e ambiente e toda a organização associada à prova no
nosso território. Ao promovermos uma organização com o
Tour de France estamos a elevar
o desporto nacional e é uma
oportunidade para a afirmação
do ciclismo nacional”.
António Queirós, da Podium

Events, explicou que uma equipa técnica esteve durante três
dias em Viana do Castelo para
conhecer os trajectos que estão a
ser preparados para a prova e as
infra-estruturas da cidade.
“Os representantes da Amaury Sports Organisation (A.S.O.)
tiveram oportunidade de conhecer os trajectos e as infra-estruturas, desde já o Centro Cultural
que foi alvo de elogios pela qualidade da estrutura e pelo potencial que oferece em termos de
organização de uma grande festa
em torno do evento que se pretende que seja muito mais que
um evento de ciclismo”, sublinhou, considerando que a orga-

nização pretende “que este evento seja um marco, um pontapé de
saída para a Cidade Europeia do
Desporto em 2023”.
Já Kévin Quiniou, responsável
internacional da L’Étape na Europa, elogiou a “forte cultura
desportiva” existente em Viana
do Castelo, justificando ser “a
localização perfeita para acolher
este evento dada a experiência
existente e a nomeação para Cidade Europeia do Desporto em
2023”. “O percurso é fantástico,
não só pelas paisagens, mas pela
dificuldade. A chegada vai ser
mítica, a Santa Luzia, num momento de apoteose para o final
da prova”, frisou.

lll
Conceito passa por trazer
a magia do Tour de France
a Viana do Castelo, sendo
que os vencedores terão
oportunidade de subir a um
pódio igual à da prova
original. Mesmo as
camisolas dos vencedores montanha, sprint, sub-23
e vencedor geral - são
semelhantes às da mítica
prova francesa.
Em Viana do Castelo, vão
também ser homenageados
os 33 ciclistas portugueses
que já participaram na Tour
de France, conquistando 14
etapas em todas as edições.
Publicidade

PRODUTOS DA SEMANA

VÁLIDOS DE 23 A 29 DE JUNHO

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

MELANCIA PRETA, RISCADA CAT:II

0.85€/KG

TOMATE SALADA CAT:II

1.29€/KG

NOVILHO BIFE DA PÁ E ACÉM

7.98€/KG

SARDINHA CONGELADA

1.99€/KG

QUEIJO BARRA MIMOSA

7.78€/KG
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André Pereira segundo
no Triatlo das Andorinhas
TRIATLETA da Tribraga conquistou a ‘prata’ no grupo de idade 25-29 anos,
na 5.ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo, na Póvoa de Lanhoso.
TRIATLO
| Redacção |

A Póvoa de Lanhoso recebeu a
5.ª etapa da Taça de Portugal de
Triatlo, no passado fim-de-semana. Os mais de 150 triatletas
nadaram 750 metros com partida
no pontão da barragem, pedalaram 20 quilómetros em quatro
voltas na Estrada Nacional 205 e
correram 5 quilómetros em 2
voltas na mesma estrada.
A prova foi ganha pelo triatleta
Pedro Razões, do Clube de Triatlo Torres Novas, em masculinos, e pela triatleta Rita Lopes
do Boavista, em femininos.
O triatleta André Pereira da
McDonald’s/Tribraga esteve em
destaque ao conquistar o 2.º lugar do pódio no grupo de idade
25-29 anos, terminando a prova
na 13.ª posição da classificação
geral!
O triatlo está de regresso no

DR

Triatleta bracarense destacou-se entre os 150 que disputaram a etapa

próximo mês de Julho, mais
concretamente a Vizela, onde arranca o Desafio Triatlo Norte,

§BTT

§ciclismo

Evento vai para a sua sexta edição

No domingo
Barcelos recebe
Campeonato do Minho
de ciclismo de estrada

TransCávado de regresso em outubro
Após dois anos de interregno, está de regresso o modelo que é a matriz do
TransCávado, evento desportivo e recreativo, promovido desde 2016 pela
empresa municipal Esposende 2000, Nesta 6.ª edição, que se realiza nos
dias 1 e 2 de outubro, será retomado o percurso nascente (Montalegre) até à
foz (Esposende). A apresentação do evento ocorrerá no próximo dia 30 de
junho, no salão nobre dos Paços do Concelho de Terras de Bouro. Desde a sua
génese que este evento desportivo se assume como um meio de promoção
territorial do vale do Cávado, unindo o mar à montanha num sentimento de
pura liberdade e aventura em bicicleta todo-o-terreno.

DR

Imagem da edição de 2021, realizada em setembro

organizado, de forma conjunta,
pelos clubes e municipios da região nortenha.

Barcelos recebe no dia 26 de junho,
(domingo), o 4.º Prémio de Ciclismo HM Motor, prova de ciclismo de
estrada destinada aos escalões de
cadetes e de juniores, pontuável
para o Campeonato do Minho de
Ciclismo de Estrada - Arrecadações
da Quintã. Promovida conjuntamente pelo Centro Ciclista de Barcelos e pela Associação de Ciclismo
do Minho, a iniciativa será repartida em duas corridas. De manhã,
pelas 9.28h inicia-se a prova de cadetes, com uma extensão de 65,5
quilómetros. A partida está marcada para a Rua da Escola Nova, 438,
em Abade de Neiva e termina na
Avenida da Liberdade, em Barcelos.
Da parte da tarde decorrerá a prova
de juniores, que arranca às 14.28h,
em que os ciclistas têm pela frente
uma viagem de 83,3 quilómetros.
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Voz às Bibliotecas

RUI A. FARIA VIANA Director da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo

As Bibliotecas e o incentivo à leitura de jornais e revistas

A

sociedade actual vive permanentemente em busca da informação e do conhecimento, procurando a cada momento ampliar o saber
a partir de uma leitura sobre o que se passa em redor do mundo. Aqui, a imprensa
escrita tem um papel fundamental na difusão de informação em tempo quase real
e a leitura de jornais e revistas permite
uma compreensão do mundo e a construção de ideias e opiniões fundamentadas
sobre como devemos agir em sociedade.
Os jornais e as revistas contribuem para a
formação de cidadãos informados e críticos, e o hábito da leitura diária para além
de nos manter informados aumenta o conhecimento e contribui para fortalecer as
nossas competências pessoais e assumir
uma cidadania mais responsável.
As bibliotecas públicas desde há muito
que dão bastante atenção e incentivam à
leitura de jornais e revistas, disponibili-

zando diferentes títulos sobre diversas
áreas temáticas em espaços apropriados e
dedicados exclusivamente a este tipo de
leitura. Geralmente são espaços bastante
concorridos e frequentados, sobretudo
por população adulta, onde os utilizadores podem aceder a periódicos de informação geral e regional, e especializados
que as bibliotecas adquirem habitualmente por assinatura.
Há muito tempo que nas nossas bibliotecas perduram os periódicos impressos
embora, hoje em dia, os digitais começam
a assumir um papel cada vez mais importante pela facilidade de oferta e também
de consulta, através de equipamentos como o telemóvel ou o tablet, de um maior
número de títulos sobre diferentes conteúdos originários dos mais diversos cantos do mundo.
Nos últimos tempos tem-se verificado
um crescimento na oferta por parte das bi-

bliotecas públicas de publicações periódicas digitais o que é importante para cativar a população mais jovem à leitura dada
a sua maior apetência para as novas tecnologias e também para combater a pirataria e a partilha ilegal deste tipo de conteúdos que nos últimos anos tem vindo a
intensificar-se. A este propósito refira-se
que a Netsonda realizou um estudo, em
Dezembro de 2021, para perceber os hábitos de recepção e leitura de jornais e revistas através da plataforma WhatsApp na
população portuguesa e chegou à conclusão que 89% dos utilizadores de internet
em Portugal utilizam actualmente esta
aplicação e através dela 10% recebe e lê
jornais e revistas. Com base no mesmo
estudo, verifica-se que os jornais diários e
as revistas cor-de-rosa são os dois tipos
de periódicos mais partilhados e lidos
através da plataforma WhatsApp, com
12% de partilhas e leituras de jornais diá-

rios e 10% nas revistas de televisão e corde-rosa. O mesmo estudo permite ainda
perceber que os jornais económicos, as
revistas de motores, os jornais desportivos e as revistas de grande informação
destacam-se como sendo os que alcançam
maior crescimento com a partilha e leitura via WhatsApp. Outro dado interessante
que o estudo revela é que 48% dos que
leem jornais ou revistas através desta
aplicação são adultos dos 35 aos 54 anos,
enquanto que 35% possuem entre os 18 e
os 34 anos. É evidente que se trata de uma
prática ilegal que a Visapress estima custar à imprensa cerca de 3,5 milhões de euros todos os meses. Este estudo tem, no
entanto, a particularidade de demonstrar a
verdadeira dimensão desta questão e ser
aproveitado para “tirar partido deste fenómeno” destacando-se o potencial demonstrado pelo canal WhatsApp para
multiplicar os leitores.

Nótulas sobre a obra de Fernando Pinheiro

R

ealizou-se, no dia 9 de
junho, na Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, um Sarau Literário em homenagem ao escritor bracarense Fernando Pinheiro. O
auditório da biblioteca encheuse de público, maioritariamente
juvenil, que, com a sua natural
alegria, levou ao palco alguns
contos do autor. Ė bem conhecida, e reconhecida, a ação de
Fernando Pinheiro no âmbito
do teatro, pois além de ator é
também exímio dramaturgo. O
teatro e a cultura bracarenses
muito lhe devem, sendo justíssima a presente homenagem.
Ao longo da minha vida de professor e de participante em
eventos literários, tive a oportunidade de conhecer o autor e de
estabelecer consigo relações de
funda amizade. Tive também
oportunidade de ler, se não toda
a sua obra literária, pelo menos
a boa parte dela. E, porque o
meu critério de apreciação esté-

tica do fenómeno literário é o
critério do gosto e do rigor da
escrita, posso dizer imediatamente que gosto e admiro tudo
o que Fernando Pinheiro escreve. Gosto da sua poesia, assertiva, irónica, mobilizadora dos
tópicos fundamentais da nossa
contemporaneidade. Os livros
"Ópera bufa" e "Razão" são disso excelente exemplo. Em tempos de guerra, é importante saber que alguém ainda procura
pôr na sua despensa moral coisas tão simples como a paz, e se
cansa denodadamente nessa luta. Concluir que a paz não se
compra em nenhum supermercado e que depende do nosso
comportamento é ideia evidente, mas que convém sempre relevar.
Gosto muito dos seus contos,
de base brejeira e popular, ou
não seja o autor um estudioso
incansável da literatura oral e
da literatura de cordel, que regista, adapta e refaz de forma

JOSÉ MOREIRA DA SILVA
Escritor

Voz aos escritores
sapiente. Ler estes contos mergulha-me nas vivências comunitárias da minha infância, nos
lugares onde me fiz homem,
nas sensações, emoções e sentimentos que me construíram e
que constroem o nosso povo.
"Alma Mater" e "Jardim das delícias" testemunham o que acaba de ser dito.
Gosto, ainda, das novelas.
"Sonho e paixão em Apúlia" é,
na sua singeleza, uma obra didática ímpar. Propondo vivências nas zonas naturais profundas (Gerês, praia e mar, dunas),
o autor diz-nos implicitamente

que podemos transformar o
mundo, ora pelo contacto com
os outros, ora pela figuração artística das diversas realidades,
ora, ainda, pela ação política.
Se os moinhos de Apúlia se
apresentam como figuras arqueológicas das primeiras indústrias, há que preservá-los e
mostrá-las às novas gerações. A
consciência de que este tipo de
didatismo se vem perdendo
conduz o autor a sugeri-lo de
forma clara, e até veemente.
Veemente é também o seu apelo
à salvação das estruturas dunares, facto que, felizmente, se
concretiza na criação da reserva
natural de Esposende e Apúlia.
Finalmente, gosto do pensamento organizado, da escrita rigorosa, do domínio absoluto
das técnicas narrativas, do conhecimento filosófico e literário de obras como "Gualdim
Pais - o último fronteiro". Este
romance histórico, que narra a
vida de Gualdim Pais desde o

seu nascimento até à sua morte,
é um compêndio de História de
Portugal, com registo de ações
de conquista e reconquista. Estamos nos primórdios da nacionalidade e ficamos a saber de
personalidades como o nosso
primeiro rei, Egas Moniz e muitos outras figuras relevantes, de
cuja ação dependeu o fortalecimento da nossa nacionalidade.
As referências à filosofia grecolatina, à patrística, à escolástica, ao pensamento cristão em
época de cruzadas, a forma como a narrativa histórica se desenvolve de forma coesa e coerente, sob, sempre, um português de lei imaculado, leva-me
a considerar este livro um dos
grandes acontecimentos literários dos últimos tempos. Não se
lê todos os dias um romance como "Gualdim Pais - o último
fronteiro". O bracarense e português Fernando Pinheiro merece a nossa admiração. Admiremo-lo, pois.
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ISABEL ESTRADA CARVALHAIS Professora Associada Universidade do Minho

Europa

e Eurodeputada do Partido Socialista

A importância vital dos oceanos
- porque o Futuro tem de ser Azul
A
segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC)
realiza-se em Lisboa já na próxima semana, entre 27 de junho e 1 de julho, coorganizada pelos governos de Portugal e do Quénia, e tem como tema
“Reforçar a ação para proteger os oceanos
com base na ciência e na inovação para a
implementação do Objetivo de Desenvolvimento sustentável 14: Proteger a Vida
Marinha – balanços, parcerias e soluções”.
O objetivo central desta Conferência à
qual estarão associados dezenas de outros
eventos a decorrer em simultâneo na capital, está em conseguir mobilizar o apoio
político do maior número possível de países a nível mundial no sentido de se comprometerem com a implementação de
ações e políticas que auxiliem à conservação e à utilização sustentável e responsável dos mares e oceanos e de todos os recursos marinhos existentes.
Felizmente, começa já a ser domínio do
senso comum compreender-se que os
oceanos são fundamentais para a própria
vida e continuidade da mesma na Terra, o
que atesta uma crescente sensibilização
das opiniões públicas para a importância
dos ambientes marinhos e, em paralelo,
para a sua enorme fragilidade. De facto,
os oceanos abrangem 70% da superfície
da Terra e são o habitat de quase 80% de
toda a vida aqui presente. São também os
verdadeiros “pulmões do planeta”, sendo
nessa condição que geram 50% do oxigénio que nos rodeia. São ainda os maiores
depósitos de carbono, absorvendo 25% de
todas as emissões de dióxido de carbono e
captando 90% do calor gerado por essas
emissões.
Apesar da sua importância, em toda a
sua grandeza e beleza naturais, e não obstante a já aqui referida sensibilização
crescente sobre o seu incalculável valor, a
nossa compreensão efetiva sobre os oceanos é ainda bastante limitada. Os oceanos
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são em larga medida uma espécie de última fronteira dentro do próprio planeta
que não fomos ainda capazes de conquistar, tal é a complexidade e vastidão do
mundo oceânico que temos por explorar.
Ciente desta realidade, as Nações Unidas
declararam 2021-2030 como a Década da
Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável. E daí decorre também
a importância que a Conferência dos
Oceanos claramente pretende atribuir ao
papel da Ciência e da Inovação, como
portões de entrada para um melhor e mais
profundo conhecimento dos oceanos.
Porque só com conhecimento científico
sólido podemos tomar decisões e desenhar políticas públicas orientadas para a
correta conservação e utilização dos recursos marinhos!
Os oceanos albergam milhões de espécies e a conservação e uso sustentável da
biodiversidade marinha é fundamental
para a saúde dos oceanos. No contexto
europeu, a Política Comum das Pescas está amplamente em consonância com o
ODS (objetivo de desenvolvimento sustentável) nº14 das Nações Unidas, ao apelar para uma abordagem estratégica coordenada da UE no apoio ao crescimento
das pescas e da aquicultura, sempre com a
salvaguarda da sustentabilidade ambiental, mas também económica e social desses setores. No entanto, é urgente ir mais
longe. A sustentabilidade ambiental das
atividades da economia azul é questão incontornável e indissociável do impacto
que os sistemas de produção de alimentos
têm sobre os oceanos, em particular os
que lhes estão mais diretamente ligados
como sejam a pesca e a aquicultura. E
nesse sentido, sendo ambas fundamentais
para fornecer à Europa alimentos saudáveis, de elevado valor nutricional e com
baixa pegada de carbono, têm também
elas de poder profundar o seu trabalho no
sentido de maior sustentabilidade ambiental.
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Como bem sabemos, o lixo marinho e a
poluição (na sua esmagadora maioria produzida em terra, diga-se), a que se juntam
atividades de pesca ilegal, não declarada
e não regulamentada, existem, são reais,
não são ficções e têm vindo a agravar significativamente as ameaças, quer à saúde
humana, quer à biodiversidade marinha e
à qualidade dos ecossistemas marinhos,
quer ainda à própria economia e sobrevivência de diversas comunidades piscatórias em todo o mundo. A sustentabilidade
dos mares e oceanos deve ser por isso
uma preocupação de todos, e objeto de
abordagens interdisciplinares, e de ações
políticas que congreguem dimensões de
análise e de decisão ao nível global, nacional, regional e local.
Recentemente fui a relatora do Parlamento Europeu para o relatório de iniciativa intitulado “Economia azul sustentável na UE: o papel dos setores das pescas
e da aquicultura”. Este relatório surgiu no
seguimento da comunicação da Comissão
Europeia sobre uma nova abordagem para uma economia azul sustentável na UE.
Neste relatório deixei claro nas minhas
conclusões que para apoiar a competitividade e o desempenho económico do sector das pescas, há que assumir seriamente
a dimensão ambiental e fazê-lo com a ajuda preciosa da ciência e da inovação. Ora,
isto implica, entre outras ações, uma cooperação mais forte e alargada entre escolas, universidades, poderes públicos e indústria, de forma a promover ações,
medidas e políticas baseadas nos melhores conhecimentos científicos disponíveis, capazes de melhorar a eficiência (e
segurança!) do trabalho no mar, de assegurar o crescimento económico e a competitividade dos diferentes setores da economia azul, sem nunca esquecer a pesca
da pequena escala que no nosso país tem
uma expressão considerável (superior a
90% da nossa frota nacional), e ao mesmo
tempo garantindo a tão desejada e neces-
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sária sustentabilidade ambiental.
A saúde dos oceanos e a sua relação direta com a nossa própria existência, impõe-nos a necessidade de repensar as nossas atividades e o modo como estas
impactam sobre aquele que é um espaçochave da nossa sobrevivência. Agir, agir
já, em defesa dos oceanos, torna-se assim
num um imperativo ético para a Humanidade e em favor da própria Humanidade e
das gerações vindouras. A participação de
atores governamentais e não-governamentais, sociedade civil organizada e
múltiplos stakeholders, na Conferência
dos Oceanos das Nações Unidas, atesta
bem a relevância do que está em causa e
revela-a como uma importante oportunidade para dar um grande passo político no
sentido de mostrar ao mundo que estamos
todos unidos na luta pela real proteção
dos oceanos, pela sua conservação e pela
promoção da utilização sustentável dos
recursos marinhos. O nosso futuro tem
mesmo de ser azul, porque não há vida
sem oceanos saudáveis.

lll
A saúde dos oceanos e a sua relação
direta com a nossa própria
existência, impõe-nos a necessidade
de repensar as nossas atividades
e o modo como estas impactam
sobre aquele que é um espaçochave da nossa sobrevivência.
Agir, agir já, em defesa dos oceanos,
torna-se assim num um imperativo
ético para a Humanidade e em favor
da própria Humanidade
e das gerações vindouras.
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IOLA RODRIGUES
Advogada

O ponto de situação do “dossier” Brexit

Voz à Justiça

O período
experimental
no contrato
de trabalho

A

pandemia COVID-19 e
a súbita ascensão do
conflito entre a Ucrânia e a Rússia tem desviado a
nossa atenção para outras preocupações urgentes da União Europeia (UE) como a questão da
dependência energética ou a inflação galopante que temos assistido nos bens de consumo nos
últimos meses. No entanto, outros assuntos pendentes não ficam esquecidos nos corredores
de Bruxelas e a UE tem demonstrado que está atenta ao que se
passa na Europa, sobretudo o
que está relacionado com o Brexit.
O Brexit continua a ser um tema delicado, quer para a UE,
quer para o Reino Unido. Isto
porque a saída do Reino Unido
foi tudo menos “simpática” sob
o ponto de vista negocial e diplomático. Aliás, compreendemos este ponto de vista porque
nunca é fácil conseguir chegar a
um entendimento quando um
dos países importantes da UE resolve desvincular-se do projeto
europeu, e largar políticas de integração comunitária implementadas há décadas sem fazer com
que os cidadãos não percam
qualidade de vida, assim como
as regalias de se pertencer à
maior zona económica do mundo.

Ultimamente, temos reparado
que a Comunicação Social tem
noticiado que o Reino Unido
tem intenções de romper unilateralmente o acordo de saída do
país da UE, que foi celebrado
entre o governo de Boris Johnson e as três instituições europeias. Se, por um lado, estas notícias não nos causa surpresa
pelo conhecimento do temperamento do Primeiro-Ministro britânico, por outro lado convém
relembrar que os acordos, quando legalmente assinados, dizem
respeito a ambas as partes e merecem ser zelosamente cumpridos por estas. O rompimento
unilateral de um acordo de extrema complexidade como o que
foi celebrado neste caso, poderá
trazer graves consequências para
ambos os lados e afetar (ainda
mais) a vida de milhões de cidadãos, assim como abrir feridas
passadas (referimo-nos aos conflitos internos na Irlanda do Norte).
A razão para esta decisão unilateral é precisamente a condição especial da Irlanda do Norte
no contexto pós-Brexit. No
“Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte”, o Reino Unido
e a UE reconheceram a singularidade das circunstâncias da ilha
da Irlanda. Ambas as partes reconheceram a necessidade de
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salvaguardar o Acordo de SextaFeira Santa de 1998 (Acordo de
Belfast).
Assim, foram acordados as seguintes medidas: evitar uma
fronteira física entre a Irlanda e
a Irlanda do Norte (Hard border); garantir a integridade do
mercado único de mercadorias
da UE, a par de todas as garantias que oferece no domínio da
proteção dos consumidores, da
proteção da saúde pública e animal e do combate à fraude e ao
tráfico; além disso, a Irlanda
do Norte continuaria a fazer parte da jurisdição do Tribunal de
Justiça da União Europeia
(TJUE).
São precisamente estes dois últimos pontos que não estão a ser
salvaguardados pelo Reino Unido. O Reino Unido aprovou uma
nova legislação que pretende eliminar a competência do TJUE
sobre litígios relacionados com a
Irlanda do Norte, e a criação de
uma “via verde” que isentaria do
controlo aduaneiro de mercadorias provenientes da Grã-Bretanha destinadas ao consumo na
Irlanda do Norte, embora mantenha uma “via vermelha” reservada aos produtos destinado
à República da Irlanda, integrado no mercado comunitário único.
Estas medidas são extrema-

mente penalizadoras porque retiram proteção aos cidadãos europeus e empresas europeias, assim como desvirtuam o mercado
da Irlanda do Norte, que deveria
ser neutro para ambos os lados,
em nome da igualdade de oportunidades e de um correto equilíbrio numa região sensível e repleta de conflitos históricos.
Por isso, a UE foi intransigente
e, para além dos repetitivos avisos que tem lançado ao governo
britânico, a Comissão instaurou
procedimentos de infração, no
dia 15 de junho, contra o Reino
Unido por incumprimento de
partes significativas do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do
Norte.
Apesar dos repetidos apelos
para que aplique o Protocolo, o
Governo do Reino Unido não o
fez. Trata-se de uma clara violação do direito internacional e a
UE tem de continuar na sua firme luta de proteger os interesses
europeus e dos cidadãos europeus.
Esperemos que, no futuro, o
governo britânico possa reverter
a decisão e cumprir com a palavra dada no momento do acordo
de saída do Reino Unido da UE,
e possa colaborar de forma construtiva para a construção de uma
Europa de paz e de cooperação
entre as partes.

O período experimental corresponde ao tempo inicial de
execução do contrato de trabalho. Durante este tempo, as partes apreciam o interesse na sua
manutenção. O período experimental tanto é aplicado em contratos de trabalho por tempo indeterminado como no contrato
de trabalho a termo (certo ou
incerto).
Caso as partes pretendam,
também podem excluir este período experimental, devendo
reduzir tal vontade a escrito no
contrato celebrado.
A duração do período experimental varia consoante as situações concretas. Se o contrato
celebrado for por tempo indeterminado, o período experimental poderá ser de 90, 180 ou
240 dias, sendo o primeiro para
a generalidade dos trabalhadores, o segundo para cargos de
complexidade técnica, elevado
grau de responsabilidade ou
com especial qualificação, desempenhem funções de confiança, estejam à procura de
primeiro emprego ou desempregados de longa duração e o
terceiro para trabalhador que
exerça cargo de direção ou quadro superior.
No contrato de trabalho a termo, este período terá a duração
de 15 ou 30 dias conforme se
trate de um contrato de duração
inferior a 6 meses ou de um
contrato de duração igual ou
superior a 6 meses.
Qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso
prévio e invocação de justa
causa. Contudo, e cessando o
contrato de trabalho durante o
período experimental, o trabalhador terá direito a receber os
seus créditos salariais, mas não
qualquer indemnização.

iolarodrigues-9479p@adv.oa.pt
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ID: 124391077-50:

85.000€

ID: 124391107-20:

58.000€

ID: 124391022-89:

119.000€

NOVIDADE
TERRENO RÚSTICO EM CUNHA.

OPORTUNIDADE.

Excelente Bouça de Eucaliptal, em Talegre, Cunha,
com 7.200 m2.

Lote de terreno, com aproximadamente 600 m2,
para construção de moradia individual
a 5 minutos do centro da cidade de Braga.

ID: 124391010-249:

10.000€

GARAGEM FECHADA
Individual, para uma viatura, na Cividade.
Situada no início da Rua Dr. José Vilaça, Cividade.
Próximo da Policia Judiciária e do Continente.

ID: 1243910005-617:

165.000€

APARTAMENTO T3, NA FREGUESIA DA SÉ
Bem localizado, prédio com elevador.
Vista para jardins, bons acessos.
C.E.: C

ID: 124391107-23:

170.00€

MORADIA INDIVIDUAL, NO GERÊS

OPORTUNIDADE

Localizada em Valdosende, em pleno Parque Natural
Peneda-Gerês. Este imóvel é constituído por R/C e andar.
C.E.: G

Moradia T2, em excelente estado, no centro da cidade, a
aprox., 100 m da Av. da Liberdade.
Com logradouro.
C.E.: D
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

Freitas Costa & Filhos S.A.

ARRENDAMENTO

PROCURA
SERVENTES | TROLHAS
ENG.º CIVIL

Espaço para
Consultório/Escritório

Marcação de entrevistas
253 606 830
geral@freitascosta.pt
PRECISA-SE

RECRUTAMOS

ELETRICISTAS
E AJUDANTES

COSTUREIRAS

• Instalações Elétricas
• Manutenções
• Energias Renováveis

Para confeção
de vestuário.

Contactos: 9351 561 06 - 253 101 747
Email: geral@eletrohilariosa.pt

Telf: 253 621 318

RESTAURANTE EM BRAGA

COMPRO!!!

ADMITE-SE
FUNCIONÁRIO/A
PARA AUXILIAR
DE COZINHA
COPE/ LIMPEZA
Telf: 917 522 736

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

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

VENDE-SE

TERRENO COM 11.000 M2 AGRICOLA E 4.000 M2
PARA CONSTRUÇÃO CERVÃES - VILA VERDE

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

Correio
do Minho.pt

Situado no Edifício da Clínica de
S. Lázaro. Fácil acesso e com muita luz.

HORÁRIO

(condomínio incluído)

DA PUBLICIDADE

350,00€

Espaço para Escritório
Situado no Centro Comercial Rechicho
Possui dois W.C.’s. Área 75m2.

350,00€

(com condomínio incluído)

Apartamento T3
Situado na zona do Fujacal
Rua Rosália de Castro. Área 110m2
Cozinha equipada com exaustor, placa e
esquentador. Garagem individual

500,00€

(condomínio incluído)

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

O Departamento Comercial comunica
a todos os seus anunciantes que a publicidade
para os dias 25, 26 e 27 de Junho,
deverá ser entregue nos locais
habituais, hoje quinta-feira dia 23,
até 17 horas.
Aproveita para informar
que amanhã, 24 de Junho
o Correio do Minho não se publicará.

O DEPARTAMENTO
COMERCIAL

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

VENDE-SE OU ALUGA-SE
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
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MINI COOPER
ONE D
1.6 DIESEL
ANO 2010
247085 KM
9750€

OPEL
INSIGNIA
2.0 CDTI
2009
188928 KM
9.000€

RENAULT
LAGUNA 1.9
DCI
120 CV
272509 KM
ANO 2003
3750€
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

correiodominho.pt
23 de Junho 2022
12 ???????????
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Voleibol feminino

Jéssica Carriel renova ligação
com o Vitória SC
Jéssica Carriel, brasileira de
24 anos, vai continuar a defender as cores da equipa
de voleibol feminino dos vitorianos em 2022/2023.
A jogador natural de São
Paulo ganhou a confiança
do técnico Hélder Andrade
na última temporada e garante agora a continuidade
no Vitória SC para a temporada de 2022/2023.
Para além do Vitória SC, a
brasileira Jéssica Carriel
também já em representou, em Portugal, a equipa
VSC
do Desportivo das Aves.
A atleta paulista chegou ao Jéssica Carriel renovou vínculo
conjunto vitoriano na época passada e destacou-se sobretudo nas acções de ataque e
serviço, sendo a 4.ª melhor servidora do campeonato e a nona melhor pontuadora no ataque.

AVISO
Michele Alves, Vereadora do Ordenamento do Território,
Urbanismo e Modernização Administrativa, da Câmara Municipal de
Vila Verde.
Faz saber, para cumprimento do disposto do n.º 2, do artigo 78.º,
do Dec-Lei n.º555/99, de 16 de ezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º136/14, de 9 de setembro, em conformidade com
despacho de 21/03/2022, que foi emitida a alteração ao lote n.º4 do
alvará de loteamento titulado com o alvará n.º 5/2004 em nome de
ORIENTE - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE LDA, sito no lugar
de Fontelo, da freguesia de Soutelo, deste concelho, prédio inscrito na
matriz rústica sob os artigos n.º 137 e 829 da respectiva freguesia , e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 932
Alteração esta a favor de Nicolau David Pereira Dias
que se consubstancia no seguinte:
Na alteração do polígono de implantação de síntese, alteração da
área de implantação do edifício para habitação e do anexo; alteração
da área de construção do edifício para habitação; alteração da área de
logradouro por alteração da área de implantação; e alteração da área
para garagem.
A área do logradouro do lote 16 passa de 338,00m2 para
355,00m2
A área de implantação do edifício do lote 16 passa de 102,00m2
para 85,00m2
A área de construção do edifício para habitação do lote 16 passa
de 204,00m2 para 178,00m2
A área de construção para garagem do lote 16 passa de
102,00m2 para 0,00m2 .

Para o mês de Julho, a ARDAL/Porta do Mezio irá realizar
uma caminhada na Vila de Soajo, terra de espigueiros e um
dos locais mais fascinantes da região.
Este trilho realiza-se por calçadas por onde passaram, ao longo dos séculos, vários ritmos de vida e de festividades religiosas, nomeadamente romeiros, namorados, pastores, agricultores e milhares de carros de tojo, de estrume e de espigas de
milho.
Esta caminhada pelo Trilho dos Espigueiros do Soajo conta
com uma recepção aos participantes na Porta do Mezio nos
Arcos de Valdevez, pelas 8.30 horas do dia 3 de Julho, sendo
que a partida para o trilho do Soajo está agendada para as 9
horas. Prevê-se que a caminhada arranque pelas 9.15 horas e
termine pelas 12.30 horas.
A caminha conta com um percurso de 6,8 quilómetros, de dificuldade fácil. A organização nota ainda que as inscrições
para esta iniciativa têm um limite máximo de participantes e
que o custo por pessoa será de dez euros. A organização lembra ainda que os participantes deverão trazer roupa e calçado
apropriado, água e reforço alimentar.

CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os sócios da Associação Desportiva de
Esposende para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar Casa da
Juventude nesta cidade de Esposende no próximo dia 29 de Junho de
2022 (quarta -feira) com início marcado para as 21.00 horas.
Esta Assembleia funcionará com a seguinte “Ordem de
Trabalhos”:
- Continuação dos trabalhos da Assembleia Ordinária anterior
(suspensa por deliberação da Mesa da Assembleia);
- Apresentação, análise e votação do Relatório e Contas
da época desportiva de 2020/2021;
- Apresentação, análise e votação do Plano e Orçamento da
Associação Desportiva de Esposende, para a época desportiva
de 2021/2022;
- Outros assuntos de interesse para a coletividade.
Se, à hora marcada para o início da Assembleia Geral, não
houver número de sócios suficientes esta funcionará 30 (trinta) minutos mais tarde com qualquer número de sócios.
Esposende, 17 de Junho de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Sandra Marisa Duarte Gonçalves, Drª.)
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Paços do Concelho de Vila Verde, 06/06/2022
A Vereadora do Ordenamento do Território, Urbanismo
e Modernização Administrativa,
Michele Alves, Eng.ª

A 3 de Julho

ARDAL organiza caminhada pelo
Trilho dos Espigueiros do Soajo

Associação Desportiva de Esposende

“Correio do Minho”, 23/06/2022

AVISO
Michele Alves, Vereadora do Ordenamento do Território,
Urbanismo e Modernização Administrativa, da Câmara Municipal
de Vila Verde.
Faz saber, para cumprimento do disposto do n.º 2, do artigo
78.º, do Dec-Lei n.º555/99, de 16 de ezembro, na redação que lhe
foi conferida pela Lei n.º136/14, de 9 de setembro, em conformidade com despacho de 21/03/2022, que foi emitida a alteração ao
lote n.º4 do alvará de loteamento titulado com o alvará n.º 7/2002
em nome de Província Portuguesa da Companhia de Jesus, sito no
lugar de Cruz, da fregueia de Soutelo, deste concelho, prédio inscrito na matriz rústica sob o artigo 345, da respetiva freguesia, e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4793
Alteração esta a favor de Isabel Gonçalves Lopes Silva que
se consubstância no seguinte:
A área de implantação do edifício para habitação no lote
4 passa de 188,50 m2 para 198,00 m2;
A área de construção do edifício para habitação no lote 4
passa de 283,00 m2 para 198,00 m2;
A área de construção para garagem da habitação no lote
4 passa de 94,50 m2 para 194,00 m2;
A area de construção e de implantação da piscina no lote
4 passa de 0,0 m2para 45,00 m2;
O número de pisos do edifício para habitação no lote 4 passa
de 1 abaixo da cota de soleira e dois acima da cota de soleira para
um abaixo da cota de soleira e um acima da cota de soleira.
Paços do Concelho de Vila Verde, 06/06/2022
A Vereadora do Ordenamento do Território, Urbanismo
e Modernização Administrativa,
Michele Alves, Eng.ª

COMPRE
O SEU AUTOMÓVEL
NOS STANDS

AVISO
Nos termos do artigo 77.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 136/14, de 09 de Setembro, torna-se público que a
Câmara Munucipal de Vila Verde, emitiu em 14/03/2022, o ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2022, em nome de Ferreira e Sousa
- Imobiliária, Lda, aprovado por despacho do Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território, de 18/03/2022, através
da qual foi licenciado o loteamento do prédio sito no Lugar da
Ramalha ou Quinta dos Outeiros da freguesia de Lage, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o n.º 1629, e
inscrito na matriz rústica sob o artigo 1090 da
respectiva freguesia.
A operação exige a execução de obras de urbanização
apresentadas por comunicação prévia em 17/02/2022.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área abrangida pelo Plano: 11360,38m2
Área do terreno a lotear: 11360,38m2
Área total e implantação: 3263,78m2
Área total de construção: 3263,78m2
Volume total de construção: 10770,46m2
N.º de Lotes com áreas mínima e máxima: 13
N.º Máximo de pisos acima da cota de soleira: 1
N.º de Fogos total: 13
N.º de Lotes para habitação: 13
Finalidade da(s) Áreas de cedência para o domínio público
municipal:
Faixa de rodagem (815,00m2)
Passeios: (878,75m2)
Estacionamento: (297,50m2)
Equipamentos, Espaços Verdes e de utilização colectiva
(442,50m2)
PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO
12 MESES
PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO
PRAZO MÁXIMO DE 10 ANOS
(al.g) do art.º 77 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação actual)
A Vereadora do Ordenamento do Território, Urbanismo
e Modernização Administrativa,
Michele Alves, Eng.ª

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida
da Liberdade
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

TABACARIA
CENTRAL
RECEPCIONAMOS
Central
TODOS OS DIAS deCamionagem
O SEU PEQUENO
Braga
ANÚNCIO
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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

22:54
00:01
01:32
02:09
02:44
03:42
04:08
07:09
07:30
11:00
13:59
15:24
16:06
18:30
19:06
20:00
22:01
22:45

07:32
08:00
11:55
12:00
13:00
13:30
14:00
14:05
14:35
15:00
16:00
16:30
17:00

02:20 Passadeira Vermelha
04:10 Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
05:05 Televendas Sic
06:35 Camilo, o Presidente
07:00 Edição da Manhã
09:25 Alô Portugal
11:10 Casa Feliz
14:00 Primeiro Jornal
15:40 Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
17:10 Júlia
19:25 Fina Estampa
19:00 Amor Eterno Amor
20:00 Jornal da Noite
22:55 Lua de Mel
23:40 Por Ti

Joker
Cá por Casa com Herman José
Janela Indiscreta
Grande Entrevista
Tudo é Economia
Super Sentidos
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
São João
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
São João
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Noite de São João

18:00
21:30
21:35
22:30
23:00

Repórter África - 2ª Edição
Espaço infantil
Folha de Sala
Do Berço à Cova
Segredos de um Casamento
Unidos ao Clube
Folha de Sala
Biosfera
Começar de Novo
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Joga Quem Quizzer
Os Segredos
Das Flores Silvestres
Espaço infantil
Folha de Sala
Inesquecíveis Viagens
De Comboio
Jornal 2
Altes Land

TVI
00:20
00:55
02:15
03:40
04:15
05:15
06:45
07:05
07:30
08:00
11:00
14:00
15:30
17:00
19:00
20:15
21:00
22:45
23:15

Para Sempre
Na Corda Bamba
Saber é Ganhar
Chicago Fire
Queridas Feras
Tv Shop
Os Batanetes
Viva o Rei Julien
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Ouro Verde
Rua das Flores
Jornal das 8
Festa é Festa
Quero É Viver

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.
VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
4

8

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

9

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

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

BARCELOS
BARCELINHOS T. 253 831 245
R. Custódio José Gomes Vilas Boas, 57

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues, 272

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

7

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

Rua das Cavadas, 48

R. Cerqueira Gomes, 66

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Av. Dom João IV, 593

Praça da República 43

Rua do Souto, 70

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777
Avenida Abelheira, 71

VILA NOVA DE FAMALICÃO
NOGUEIRA T. 252 310 607

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

Av. Mal. Humberto Delgado, 87

Praça da República, 92

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

1

5

1
4

5
3

7

6

6

Rua António José Pereira 66

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

2

8

4

2

8

3
2

9

8

1
6

1

Rua do Jardim

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.
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SUPER
NOVIDADE
19 ANOS

PRIMEIRA VEZ
EM BRAGA
BELAS MAMAS
CURVAS SENSUAIS.
RECEBO SÓ

964 131 762

LINDA COMO
O VERÃO
Se a sua mulher está sem
tempo, eu cuido de você.
Muito peluda.

913 163 286
ALICE
Loirinha, carinhosa, gruta
quente, mamas grandes, Oral
profundo, minete, espanholada
anal a iniciar, com carinho.
Tudo nas calminhas.

931 898 053

MORENAÇA
Corpo bem feito,
meiga e simpática.
Atendo sem pressas.

915 031 498

Publicidade 27

MULATAS
DE VOLTA
Oral ao natural, 69,
beijinhos, peludinha. Nas
calmas e sem pressas.
Das 9 às 20 horas.

COLOMBIANA
Atrevida, carinhosa na cama,
oral gostoso. Massagem
relaxante. Venha passar
um belo momento.
Atendo sem pressas.

918 595 077

912 585 106

PORTUGUESA

1.ª VEZ
EM PORTUGAL

Trintona. Bom corpo
Bom peito
Oral O.N. final.

916 426 658

Duas amigas. Juntas ou
separadas, show lésbico,
oral natural, 69, nas calminhas
e sem pressas. Peludinhas.

910 253 744

MASSAGENS
Menina profissional de massagens,
tântrica, pré-desportiva, reflexologia nos
pés, pedras quentes.
Para homens de bom gosto.
Marquesa, acessórios, duche.
Momentos de puro prazer, menina
meiga, bonita, boas curvas,
mãos de fada. Atendimento VIP.

925 751 527

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

912 223 724
253
916
966
936

253 276 004 www.amorenostrum.com

253
233
233
233

253
602
602
602

A ORIGINAL, EM ATIVIDADE DESDE 2003 • COM 8 AGÊNCIAS EM TODO O PAÍS

BRAGA • PORTO • VILA REAL • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBOA • FARO

Modelo é o rosto de
uma campanha de
lingerie de uma
marca internacional.
Os fãs ficaram
deliciados com as
fotos.

Segunda 20/06/22

Sorteio 25/2022

19 344
2.º Prémio 01 062
3.º Prémio 17 670
1.º Prémio

Terça 21/06/22

CHILENA
1.ª vez em Braga.
Simpática, meiga.
Atendo sem pressas,
oral, 69.

TEMOS A SUA
ALMA GÉMEA!

Yulia
FOXX

JOGOS

Sorteio 49/2022

6 23 36 39 47
*8 *10
Quarta 22/06/22

Sorteio 50/2022

19 24 39 44 46
+6
Quinta 16/06/22

Sorteio 24/2022

00 128
2.º Prémio 92 553
3.º Prémio 94 456
4.º Prémio 36 948
Terminação 8
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Sexta 17/06/22

Sorteio 48/2022

19 21 22 31 38
*7 *11

Sorteio 24/2022

MRW 20039
Sábado 18/06/22

Sorteio 49/2022

4 11 14 35 40
+13

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Se discorda do seu par numa
situação, tente chegar a um acordo.
Saúde: Prolongue a saúde do
cérebro incluindo ovos na
alimentação.
Dinheiro: Evite ser apegada aos bens
materiais. O amor é o mais
importante.
Números da Sorte:
13, 18, 25, 34, 42, 47
Touro
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho. Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Gémeos
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Boa fase a nível amoroso.
Peça a Deus que continue a protegêla.
Saúde: Cuide da memória comendo
um quadrado de chocolate negro
por dia.
Dinheiro: Vai sentir-se motivada. Use
essa energia para marcar pontos no
seu trabalho.
Números da Sorte:
3, 5, 16, 24, 39, 43
Caranguejo
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Confie no seu par. Uma
relação saudável só se consegue
com confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho. Proteja-se.
Números da Sorte:
7, 9, 13, 32, 37, 41
Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar
mais em casa. Podem sentir a sua
falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de
rentabilizar as finanças. Dinheiro
parado não cresce.
Números da Sorte:
3, 7, 11, 15, 29, 47
Virgem
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Para afastar a angústia que
tem no coração saia com o seu par.
Saúde: Para fortalecer as unhas
coma couves de Bruxelas.
Dinheiro: Seja prudente nos gastos.
A época é de contenção.
Números da Sorte:
10, 15, 21, 29, 34, 41

Balança
Carta do Dia: 6 de Ouros, que
significa Generosidade.
Amor: Um amigo pode precisar de
apoio. Seja generosa.
Saúde: É essencial que descontraia.
Faça um passeio ao ar livre.
Dinheiro: Fase de muito trabalho.
O seu empenho será recompensado.
Números da Sorte:
2, 5, 22, 27, 29, 38
Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao
amor. Ninguém nasceu para estar
sozinho.
Saúde: Fumar mata. Largue o vício.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à
sua autoridade para resolver um
problema.
Números da Sorte:
2, 14, 17, 39, 42, 48
Sagitário
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: Vai ter força para ultrapassar
um mal-estar com um familiar e
devolver a harmonia ao seu lar.
Saúde: Mantenha-se jovem por mais
tempo comendo uvas.
Dinheiro: Aposte no crescimento
profissional. Inscreva-se num curso.
Números da Sorte:
12, 17, 26, 31, 44, 48
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Dedique mais tempo à família.
Faça programas divertidos.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Corte nas despesas. No
poupar está o ganho.
Números da Sorte:
1, 7, 18, 21, 27, 46
Aquário
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par aquilo
que também não consegue fazer.
Saúde: Invista no desporto. Torne-se
mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma
viagem de trabalho. Dê o seu
melhor.
Números da Sorte:
4, 6, 22, 29, 41, 43
Peixes
Carta do Dia: 8 de Paus, que
significa Rapidez.
Amor: Pode receber a visita de um
amigo. Ficará feliz.
Saúde: Faça passeios ao ar livre
para ganhar boas energias.
Dinheiro: Pode surgir uma despesa
com a qual não contava. Conseguirá
dar a volta à situação com rapidez.
Números da Sorte:
15, 19, 20, 26, 34, 41
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Póvoa de Lanhoso

Município alugou viatura para refoçar
capacidade de recolha de resíduos

O Tribunal de Guimarães adiou a
leitura do acórdão do processo com
um padre e três responsáveis de
uma “associação de fiéis” de Requião, em Vila Nova de Famalicão,
acusados de escravizarem jovens
raparigas.

Serviço de abastecimento interrompido
A Águas do Alto Minho informa que, devido à programação de
trabalhos de intervenção na rede pública, o serviço de abastecimento de água será interrompido no dia 23 de Junho, entre as 9:15
horas e as 11.15 horas, ao lugar de Igreja na freguesia de Sistelo, no
concelho de Arcos de Valdevez.

Aterro sanitário leva
a novas reclamações

Ordem dos Advogados

Irmãos Bourbon
expulsos da Ordem
Os irmãos Pedro e Manuel Bourbon,
condenados a 25 anos de prisão no
processo ‘Máfia de Braga’ pelo
homicídio do empresário João
Paulo Fernandes, cujo corpo foi
dissolvido em ácido sulfúrico, foram
expulsos da Ordem dos Advogados.
Além da expulsão de Pedro e
Manuel Bourbon, a OA ratificou
também a pena de seis anos
aplicada a Nuno Pinto Lourenço,
outro advogado, também
condenado no processo ‘Máfia de
Braga’.

O Correio do Minho regressa à companhia
dos seus leitores na sábado.

Arcos de Valdevez

Barcelos
A Câmara da Póvoa de Varzim, do
distrito do Porto, formalizou uma
nova reclamação sobre a actividade
de um aterro sanitário, instalado no
município de Barcelos, alvo de
queixas da população pela emissão
de “cheiro nauseabundo”.
As populações queixam-se, há
alguns meses, da presença de “um
cheiro nauseabundo” na zona,
apontando como causa a actividade
do aterro gerido pela Resulima.

AMANHÃ NÃO HÁ JORNAL

TUB

Interrupção temporária de percurso
Numa altura do ano em que o concelho recebe a visita da comunidade emigrante, que regressa à sua terra natal para férias e em que aumenta a produção de resíduos, a Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso vai reforçar a capacidade de recolha, através do aluguer de
uma viatura, pelo período de três meses. Esta medida, de carácter preventivo, já arrancou
no dia 15 de Junho e vai até ao dia 15 de Setembro.
“Atendendo ao histórico dos últimos anos, espero que esta medida ajude a atenuar este
problema”, considerou o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico
Castro. Para o autarca povoense, se o balanço for positivo a medida será, pelo menos, para
manter.
De recordar que, de acordo com os serviços técnico da autarquia povoense, nos anos transactos, foi identificada a falta de capacidade dos contentores face à quantidade de resíduos
depositados, levantando questões quanto à segurança e saúde das populações.

Braga

Câmara atribui Bolsas de Estudo
A Câmara Municipal de Braga vai atribuir 35 bolsas de estudo para aulas de música e 45
bolsas de estudo para aulas de dança. A medida, que resulta da celebração de um protocolo de colaboração com a Fundação Bomfim e com a Arte Total, tem como objectivo permitir
uma utilização activa e participativa das instalações do Mercado Cultural do Carandá e fomentar a aprendizagem da música e dança a estudantes do ensino público, residentes no
concelho de Braga.
As bolsas correspondem à frequência de aulas durante o ano lectivo 2022/2023 nas instalações das duas escolas reconhecidas pelo seu valor artístico e pedagógico e sediadas no Mercado Cultural do Carandá.

A TUB informa que, devido a obras de requalificação da rua Nova do
Noval, na Freguesia de Aveleda, a partir do próximo dia 27 de Junho
e por tempo indeterminado, os autocarros da carreira 32 passarão a
efectuar um trajecto alternativo passando pela Rua do Sol.
Publicidade

