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Covid-19

Destaque

COVID-19
30,623

MORTES

1316 (+14)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 152 NOVOS CASOS

17,549 (+9,844)

MINHO contabilizou, ontem, mais 20 casos positivos de infecção por Covid-19,
num aumento ligeiro da tendência dos últimos dias, que rondava os dez.

CASOS SUSPEITOS
309,966 (+1,382)

Portugal
Números de casos
recuperados mais
do que duplicou

16678
NORTE

Número de casos recuperados
dispara em Portugal para mais
de 17 mil. O anunciado aumento
de recuperados concretizou-se
numa duplicação dos números
apresentados no dia anterior.
Marta Temido e Graça Freitas
abordaram os novos dados afirmando que o número corresponde “a utentes que já estavam recuperados segundo o critério
clínico e que tinham pelo menos
um resultado negativo em termos laboratoriais”.

3683

CENTRO

9423
LISBOA
E VALE DO
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253
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361
ALGARVE

NÚMEROS

| Carlos Costinha Sousa |

90

135

MADEIRA

AÇORES

5,481,007
Contagem Mundial
+ 83,057 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
REINO UNIDO

Aumento na tendência
dos últimos dias

1,682,503
357,839
344,481
282,852
259,559

MORTES
346,070

RECUPERADOS
2,290,776

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

99,225 1,131,886
22,500 192,752
3,541 227,641
28,752 57,142
36,793
N/D

17,135
8,318
2,300
854
1,559

Mundo
Pandemia já ultrapassou os 346 mil mortos
A pandemia de Covid-19 já matou pelo menos 346,070 pessoas e infectou mais de 5,4 milhões em todo o mundo desde Dezembro. De acordo
com os dados recolhidos, 5,481,007 casos de infecção tinham sido oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios.

Um dia mais e novos números
muito encorajadores a nível nacional, uma vez que Portugal
mais do que duplicou o número
de pessoas recuperadas da Covid-19. De 7705, o pais passou
para 17,549 casos confirmados
de recuperação da infecção, num
impressionante aumento de
9844 doentes que ultrapassaram
a doença.
A nível mais local, os concelhos minhotos voltaram a registar uma aumento de casos, com
mais 20 pessoas confirmadas
com testes positivos para o novo
coronavírus, aumentando o total
para 3876 casos confirmados de
infecção nos 24 concelhos do
Minho.
O número revela uma ligeira
subida nos casos diários, comparativamente com os dias anteriores cuja tendência de novos casos registados tinha andado
sempre próxima dos dez.
Guimarães foi ontem o concelho minhoto onde se registaram
mais casos de infecção, com um
total de seis, enquanto Vizela registou mais quatro.

§relatório
Caracterização demográfica dos casos confirmados

Evolução diária nos concelhos minhotos
Concelhos
Braga
Guimarães
Famalicão
Barcelos
Vila Verde
Viana do Castelo
Vizela
Fafe
Monção
Amares
Arcos de Valdevez
Melgaço
Póvoa de Lanhoso
Esposende
Vieira do Minho
Ponte de Lima
Celorico de Basto
Caminha
Cabeceiras de Basto
Valença
Terras de Bouro
Paredes de Coura
Vila Nova de Cerveira
Ponte da Barca

Sexta-feira
1199
700 (+1)
394 (+3)
295
228
183
131 (+3)
120 (+1)
114
78
73
62
58
45
36
28 (+1)
23
19 (+1)
16
12
10
7
7
6

Sábado
1206 (+7)
701 (+1)
396 (+2)
296 (+1)
228
183
131
120
114
78
73
62
58
45
36
28
22 (-1)
19
17 (+1)
12
10
7
8 (+1)
6

Domingo
1209 (+3)
707 (+6)
398 (+2)
298 (+2)
228
184 (+1)
135 (+4)
121 (+1)
114
78
73
62
58
46 (+1)
36
28
22
19
17
12
10
7
8
6

Total

3844 (+10)

3856 (+12)

3876 (+20)
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Braga

ACB: retoma vai ser muito lenta
e exige prolongamento de apoios
EM TRÊS semanas já deu para perceber que a retoma económica vai ser muito lenta e que vai ser
necessário prolongar os apoios às empresas. É neste contexto adverso que a ACB celebra 157 anos.
ACB

| Marlene Cerqueira |

Completam-se precisamente hoje três semanas desde que se iniciou o desconfinamento e durante este período “já deu para
perceber que a retoma económica vai ser muito lenta” e que
“vão ser necessárias mais medidas Governo, mais agéis e com
maior dotação orçamental” para
garantir “a sobrevivência do tecido empresarial”.
O balanço destas três semanas
de tímida retoma económica é
feito por Rui Marques, director-geral da Associação Comercial
de Braga (ACB), entidade que
amanhã comemora o seu 157.º
aniversário.
Uma das medidas que já se
percebeu que será necessário
prolongar é o acesso ao lay-off
simplificado que estava previsto
durar até três meses. Mas Rui
Marques aponta ainda a necessidade de prolongar a flexibilização para pagamento das responsabilidades fiscais e contributivas.
“Prevê-se que esta retoma vai
ser muito lenta e vai ser preciso
encontrar mecanismo que ajudem as empresas a sobreviver a
esta temporada”, argumenta o
director-geral da ACB, vincando
que é preciso avançar com novas
linhas de financiamento às empresas que ajudem a injectar li-

DR

Rui Marques, director-geral da Associação Comercial de Braga

quidez na economia.
O desconfinamento está em
marcha, mas aquilo que se tem
notado “é que ainda há aqui um
grande obstáculo a ultrapassar,
que é o medo, o receio”, explica
Rui Marques, temendo que a situação venha a ainda a tornar-se
mais dramática com o desemprego que vai surgir em consequência desta crise “e que vai
afectar o poder de compra” dos
portugueses.
“É vital, para a sustentabilida-

de da nossa economia, que as
empresas sobrevivam”, vinca o
responsável.
Rui Marques reconhece que
Portugal “tem uma economia
frágil” actualmente, mas espera
que os pacotes de ajuda que são
esperados da União Europeia sejam canalizados, pelo Governo,
para as empresas garantindo que
estas vão ultrapassar este período muito complicado.
Esta situação de crise é sentida
todos os dias por quem trabalha

na ACB. Rui Marques refere que
desde o início da pandemia “triplicou” a procura dos serviços
desta associação, face ao período normal, por parte dos seus associados.
Na fase inicial do estado de
emergência, a procura foi motivada sobretudo para “perceber
as medidas de apoio” implementados pelo Governo.
Seguiu-se um período de procura para aproveitar a oportunidade para qualificar recursos humanos, uma vez que a ACB
conta com um programa de formação gratuito e diversificado,
ministrado também à distância.
Ultimamente, os associados
procuram a ACB para “perceber
as exigências e recomendações
de boas práticas na reabertura
dos seus negócios”.
É neste contexto adverso que a
ACB assinala amanhã o seu
157.º aniversário. Precisamente
para demonstrar a importância
do associativismo neste contexto
adverso, uma das iniciativas
programadas é um ‘webinar’, a
realizar no dia 27, quarta-feira,
às 21.30 horas, em directo no facebook da ACB, sobre o tema
‘Os desafios do associativismo e
da cooperação empresarial’. Os
oradores são Nuno Mangas, presidente do IPAMEI, e Ricardo
Rio, na qualidade de presidente
da Comunidade Intermunicipal
do Cávado.

DR

PM tem 15 novos elementos

Mais 15 agentes

Polícia Municipal
com terceiro turno
a partir
de 1 de Junho
A 1 de Junho entra em funcionamento o terceiro turno da
Polícia Municipal (PM) de
Braga. A incorporação plena
de 15 novos elementos que,
nos últimos meses realizaram
o seu estágio, vai permitir o
alargamento do horário de
funcionamento da PM ao período nocturno e aos fins-de-semana, actuando das 7 às 3
horas da manhã.
Ricardo Rio, citado em comunicado da autarquia, realça
que “a incorporação dos novos
elementos constitui um momento importante para a valorização pública da PM, que
passa a contar com um efectivo de 48 agentes.
Em 2021, no âmbito do processo de descentralização de
competências, o Município irá
assumir novas responsabilidades na área da gestão do trânsito o que, segundo Ricardo
Rio, irá exigir a actuação da
PM em articulação com as demais forças de segurança.
Publicidade
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Pedidos de ajuda alimentar
disparam junto das IPSS

PRESIDENTE da União Distrital de Braga das Instituições Particulares de Solidariedade Social alerta
para aumento de pedidos de ajuda alimentar, antevendo que a situação se venha a agravar muito.
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

A pandemia causada pela Covid19 fez disparar o número de pedidos de ajuda alimentar feitos
às instituições particulares de
solidariedade social (IPSS) do
distrito de Braga. Até agora o
aumento de pedidos foi de 50%,
mas a previsão é de que esse aumento chegue aos 100% devido
às dificuldades económicas das
famílias que se vão adensar.
A constatação desta realidade é
feita pelo Cónego Roberto Rosmaninho Mariz, presidente da
União Distrital de Braga das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS), o convidado desta semana do ‘Da
Europa para o Minho’, programa da rádio Antena Minho apresentado por Paulo Monteiro,

DR

Cónego Roberto Mariz foi o convidado de Paulo Monteiro e José Manuel Fernandes, no programa de rádio ‘Da Europa para o Minho’

O pior já terá passado

Situação em lares causou
“pavor”, mas está a normalizar
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

O Cónego Roberto Mariz reconhece que “hoje as coisas já estão muito mais serenas” e que é
“com alegria” que assiste ao regresso de “alguma normalidade”
nos lares. Espera, porém, que
não se dêem “passos para trás”.
O presidente da UDIPSS recordou que “quando apareceu o
problema, em Março, a nível geral da sociedade, nem todos perceberam a gravidade do que estava para chegar”.
Quando a gravidade “se ampliou” o que as instituições fizeram foi “procurar ajustar-se da
melhor maneira para que a contaminação acontecesse o mínimo possível no seu interior, onde vive uma população mais
fragilizada pela variável que é a

idade, e com a complicação de
outras doenças”. Em algumas
instituições conseguiu-se a
100% evitar a contaminação,
mas noutras acabou por haver situações dramáticas, “e não porque elas não tiveram todo o empenho e feito um grande esforço
para tal não acontecesse”.
O presidente da UDIPSS louva
o trabalho dos colaboradores,
que ao aceitarem trabalhar em
turnos de 14 dias sem sair da
instituição tiveram um papel
fundamental para evitar contágios. “Foi muito duro para estes
profissionais”, salienta.
No decorrer das fases mais dramáticas foi muitas vezes questionado se as instituições teriam
os recursos humanos suficientes.
O cónego Mariz afirma que os
lares tinham os recursos humanos necessários, de acordo com

o que está padronizado para o
sector social e lembra que os lares são “uma resposta social e
não são clínicas de saúde”.
Quando surge a contaminação
e começam a ser impostas quarentenas, as instituições que têm
valências de infância (encerradas) tinham uma bolsa de recursos humanos que as ajudou a dar
resposta à situação compensando ausências por quarentena.
Nos casos em que não existem
valências de infância, essas instituições sentiram “um aperto
imenso em conseguir recursos
humanos”.
Entre o fim de Março até à 3.ª
semana de Abril essas instituições passaram por “contingências muito difíceis” e viram-se
“aflitas” para conseguir contratar recursos para compensar
quem não podia estar a trabalhar.

com o eurodeputado José Manuel Fernandes.
O Cónego Roberto Mariz explicou que a pandemia teve um
duplo impacto na vida das IPSS:
no modo como funcionam as
respostas sociais para as crianças, deficientes, idosos e juventude; e também na sua dimensão
mais caritativa.
É nesta segunda dimensão que
se tem verificado um aumento
brutal dos pedidos de ajuda, concretamente ajuda alimentar.
A resposta tem sido dada através da Cáritas Arquidiocesana e
dos centros sociais que prestam
serviços como a cantina social e
a ajuda da prestação alimentar
que é feita no âmbito da Segurança Social e em articulação
com a União Europeia.
O presidente da UDIPSS considera que o aumento das dificuldades económicas das famílias vai acabar por ter impacto
também na vida das próprias
instituições. Um impacto que se
deve começar a sentir “dentro de
um ou dois meses” e que se reflectirá nas mensalidades. “Se as
famílias têm menos rendimentos
isso vai reflectir-se depois nas
mensalidades que as instituições
cobram”, explicou o cóonego,
que é também o presidente do
Centro Social de São Lázaro.

§destaque
Ao Estado

IPSS pedem apoio para comprar
material de protecção individual
O presidente da UDIPSS reivindica que é necessário repensar o apoio que é dado às instituições para que estas consigam fazer face ao
aumento da despesa que advém da necessidade de adquirir equipamentos de protecção
individual (EPI), outra consequência da pandemia.
No início do ano, a comparticipação financeira
da Segurança Social foi actualizada em 3,5%,
mas as instituições lidam agora com uma nova realidade que implica gastos muito significativos na aquisição de EPI.
O Cónego Roberto Mariz recorda que já antes da pandemia a situação financeira das IPSS não era a melhor. “E a Covid-19 só veio piorar a situação”, devido a “todo o material de EPI e desinfecção que foi necessário adquirir e
continua a ser”.
“É certo que a comunidade se mobilizou, mas percebe-se que isso não serviu para todas as necessidades. Ainda há uns dias, o responsável de uma instituição me dizia que os gastos mensais com este material superam os que
tem com alimentação. Ou seja, se o Estado não ajudar a comparticipar esta
despesa acrescida as dificuldades vão ser muito maiores”, refere o presidente da UDIPSS, realçando que não tem conhecimento de que alguma instituição se tenha recusado a adquirir esse material de protecção apesar das dificuldades que possa ter.
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Manter testes de rastreio
é essencial para travar contágio

PRESIDENTE da UDIPSS Braga considera que é necessário manter a realização regular de testes de rastreio à Covid-19 nas creches e no pré-escolar para detectar precocemente eventuais focos de contágio.
DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira |

Depois das creches terem reaberto no passado dia 18, embora
ainda com uma frequência muito
baixa por parte das crianças, as
IPSS mobilizam-se agora para a
nova fase que arranca a 1 de Junho, altura em que vai regressar
o ensino pré-escolar.
O presidente da União Distrital
de Braga das Instituições Particulares de Solidariedade Social
(UDIPSS) realça que esta vai ser
uma nova fase para as instituições, que assim vão reabrir todos os seus espaços.
“Da nossa parte, compete-nos
acolher e tomar as medidas e todos os cuidados para trabalhar
nesta nova realidade”, refere o
cónego Roberto Rosmaninho
Mariz, admitindo que, apesar de
tudo, existe sempre “algum receio”, tanto “da parte dos pais
como dos funcionários”.
Nesta fase, “o que nos compete
é criar a melhor confiança possível para lidar com esta nova realidade”, acrescentou o responsável, na conversa que manteve
com o director do Correio do
Minho e da rádio Antena Minho,

DR

IPSS estão a prepar-se para a reabertura total a 1 de Junho, cumprindo todas as regras e recomendações da DGS

Paulo Monteiro, e com o eurodeputado José Manuel Fernandes,
no programa ‘Da Europa para o
Minho’.
A adesão às creches não tem sido muita. O cónego Mariz dá como exemplo a IPSS a que o próprio preside, o Centro Social de
São Lázaro, que tem 200 crianças em creche. “Dessas, houve
20 pais que manifestaram inte-

resse em vir na reabertura, mas
no primeiro dia só tivemos sete
crianças”, conta
No pré-escolar a situação já será diferente, esperando-se uma
afluência mais elevada, mas
mesmo assim “nem todas as
crianças virão, porque temos
consciência que há pais que vão
procurar soluções junto da família” nesta fase.

Importante para conquistar tanto a confiança dos pais e encarregados de educação, como dos
profissionais das IPSS, tem sido
a realização dos testes de rastreio.
Antes da abertura das creches,
funcionários e educadores foram
testados e o mesmo está a acontecer nesta preparação da abertura do pré-escolar.

“No distrito de Braga está a ser
toda a gente testada para abrir a
1 de Junho totalmente”, nota o
presidente da UDIPSS, realçando a importância dos testes de
rastreio.
“O que é necessário é que esta
capacidade de testagem se mantenha. Só assim conseguiremos
detectar algum foco de contágio
e actuar logo que ele surja, evitando que se generalize pela instituição e leve a situações muito
mais complicadas”, alerta.
Recorde-se que a realização de
testes foi fundamental para estancar a grave situação que se
viveu em alguns lares de idosos
e também para garantir que outros se mantinham limpos da
pandemia.
O cónego Roberto Mariz reconhece e agradece, neste contexto, “o grande esforço” que tem
sido realizado pelas Câmaras
Municipais na realização de testes de despiste à Covid-19 a
utentes e colaboradores das várias respostas sociais das IPSS.

lll
“É necessário é que a
capacidade de testagem
se mantenha. É assim que
conseguiremos detectar
algum foco de contágio
e actuar logo que ele surja,
evitando que se generalize
pela instituição e leve
a situações muito mais
complicadas.”
Cónego Roberto Rosmaninho Mariz
Presidente da UDIPSS Braga
Publicidade

§lares
Afastamento social

Visitas retomadas com regras
As visitas aos lares de idosos têm sido retomadas, com as
devidas cautelas e sempre que existem condições para
que tal aconteça. “Há instituições que, de modo articulado com a autoridade de saúde, já estão a permitir visitas
aos idosos”, contou o presidente da UDIPSS, realçando,
porém, que cada caso é um caso. Isto porque se é possível
ter um espaço desinfectado para que o idoso receba a visita, mantendo a distância de segurança, a situação já se
complica, por exemplo, no caso de idosos acamados, que
muitas vezes dividem o quarto.
Certo é que aos poucos as visitas vão sendo retomadas,
amenizando assim um dos mais duros efeitos desta pandemia, que foi o afastamento entre familiares.
A proibição de visitas estava já a ter consequências a nível
psicológico em alguns idosos, com os cuidadores a notá-los mais débeis e com dificuldade de lidar com uma si-

Escolas de Formação
tuação que se arrasta há muitas semanas.
As instituições fizeram um esforço para que, durante esse
período, a ausência física fosse sendo colmatada com recurso ao digital. “Houve um grande esforço para manter o
contacto com familiares através das novas tecnologias e
isso ajudou”, reconhece o cónego Mariz.
Depois de ouvir o eurodeputado José Manuel Fernandes
defender que devia “haver um plano à escala da União
Europeia” para lidar com esta situação dos lares, o presidente da UDIPSS sugeriu que “seria interessante” que a UE
potenciasse esta comunicação digital, por exemplo financiando o apetrechamento das instituições. “Seria bom,
não apenas nesta altura de pandemia, mas até para o
dia-a-dia das instituições”, acrescentou.
Já o eurodeputado aproveitou para elogiar o trabalho das
IPSS, desafiando que seria interessante perceber quanto
é que o trabalho realizado por estas instituições custaria
ao Orçamento de Estado se elas não existissem.

BOM JESUS
Estimado(a) cliente,
Voltaremos a poder atende-lo(a) nas nossas instalações,
seguindo as recomendações das entidades de saúde para a
contenção do COVID-19
Se precisar dos nossos serviços estaremos à Vossa espera:

Tlf. 253 686 310/253 216 446 • Tlm. 927 450 221/967 570 067
secretaria.bomjesus@hotmail.com
secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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“Queremos que as pessoas confiem
e voltem a andar de autocarro”

HÁ UMA SEMANA, os Transportes Urbanos de Braga (TUB) estão a funcionar com os horários e carreiras habitualmente designados por ‘dias úteis’, mas a procura ainda é reduzida. A partir de 1 de Junho será necessário título de transporte válido.
TUB

+ mais

| Patrícia Sousa |

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) retomaram, há uma
semana, os horários e carreiras
habitualmente designados por
‘dias úteis’. Apesar da procura
ainda ser “muito reduzida”, o
administrador dos TUB, Teotónio Santos, deixa o apelo: “queremos que as pessoas confiem e
voltem a andar de autocarro”.
Dentro da “nova e possível realidade”, o administrador dos
TUB espera voltar a conquistar a
confiança dos bracarenses, de
modo a que retomem a sua vida
dentro das regras estabelecidas.
“Apesar de todas as dificuldades e perigos continuamos a
prestar um serviço único, extraordinário e de grande relevância para os cidadãos, possibilitando a quem tinha de trabalhar
o pudesse continuar a fazer”,
destacou Teotónio Santos.
Neste momento, os TUB estão
a fazer uma campanha de sensibilização e a comunicar às pessoas nas redes sociais e nos jornais locais a retoma dos serviços de segunda a sexta-feira, a
oferta de máscara e a higienização dos autocarros. “Apenas ao
sábado vigora ainda a oferta de
domingo, porque não há muita
procura, mas a qualquer momento podemos retomar”, assegurou.
A retoma dos horários e linhas
de segunda a sexta-feira teve em
conta o regresso de actividade
de várias empresas. “Os serviços
municipais já estão a funcionar
em pleno, as empresas Bosch e
Active retomaram os três turnos
e o comércio também já reabriu”, justificou o administrador,
admitindo que durante a semana
passada “ainda não houve muitos clientes”, acreditando que vá
“aumentar gradualmente”. Mas
Teotónio Santos foi peremptório: “tão cedo não vamos ter nada que se compare ao que era antes desta situação”.
Entretanto, as pessoas vão via-

A partir do dia 1 de Junho
será necessário título
de transporte válido
para viajar.
Os títulos de transporte
já podem ser adquiridos
nos locais habituais.
Para além dos títulos
de transporte habituais
estão disponíveis cartões
pré-comprados com duas
viagens e o passe
desempregado/lay-off
com desconto de 50%.
DR

Há uma semana que os TUB retomaram os horários e carreiras designados por ‘dias úteis’

DR

DR

Higienização dos autocarros

jar gratuitamente até ao final do
mês, mas a venda dos títulos de
transporte já foi retomada nos
locais habituais. “A partir do dia
1 de Junho será necessário validar o título de transporte para
viajar. Para além disso, só se pode viajar com máscara”, alertou
o responsável, adiantando que
no carregamento do passe, os
TUB estão a oferecer uma máscara descartável por cliente.
“Todos os nossos clientes têm
que utilizar máscara, é obrigató-

Material de protecção entregue aos motoristas

rio. Também a lotação dos autocarros fica limitada a dois terços
da sua ocupação total”, assegurou.
Além disso, continuou Teotónio Santos, “os autocarros continuam a ser higienizados e desinfectados, todos os colaboradores
têm equipamentos de protecção
individual e está a trabalhar-se
diariamente no sentido de retomar a actividade possível dentro
desta nova vida normal”.
Quanto aos números, Teotónio

Santos confidenciou que nos últimos dois meses são “muito reduzidos”. “Neste momento, ainda não temos estimativas, porque também deixamos de solicitar às pessoas a validação do título de transporte e, por isso,
não temos os números exactos
como o tínhamos até agora”, justificou o administrador, recordando que a receita da venda dos
títulos de transporte também foi
literalmente zero”. Teotónio
Santos foi mais longe: “através

dos motoristas, fiscais e revisores que estão na rua a avaliar a
operação temos perfeita consciência que a procura foi muito
reduzida”.
Agora, os TUB estão a fazer
campanha nas redes sociais e
nos jornais locais para informar
as pessoas. “Queremos passar a
mensagem que as pessoas podem ter confiança, que a oferta
está a ser retomada e que podem
andar de autocarro à vontade”,
desafiou.
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Inauguração foi
virtual na Fonte
de Santa Marinha
CONCLUÍDA intervenção de 57 mil euros,
foi inaugurada virtualmente a requalificação
da Fonte de Santa Marinha, em Rio tinto.
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

Devido à actual situação de pandemia que impõe o distanciamento social, a Câmara de Esposende lança mão da tecnologia e
vai proceder à inauguração virtual de diversos investimentos
agora concluídos.
Nesse contexto, foi agora inaugurada virtualmente a obra de
requalificação da Fonte de Santa
Marinha, em Rio Tinto.
A intervenção correspondeu a
um investimento de 57 mil euros
e enquadra-se num plano mais
amplo que contemplou as obras
do Salão Paroquial e da Casa
Mortuária, correspondendo ao
melhoramento geral do centro
cívico de Rio Tinto.
O vídeo de apresentação final
da intervenção está disponível
nos canais digitais do Município
de Esposende.
Em comunicado, a autarquia
explica que a Fonte de Santa
Marinha é um dos pontos de
atracção turística do concelho e
cuja intervenção a população local reclamava.
A intervenção realizada pelo
Município contemplou a beneficiação do espaço envolvente à
fonte, entre a Ribeira de Milhazes e o Caminho do Souto, pro-

§notas
Vila Verde

Barcelos

A Junta de Freguesia de Soutelo veio a público aplaudir a
intervenção de melhoramento na via pedonal que liga o
Mirante ao Porto Carrero.
A Câmara de Vila Verde lançou recentemente o concurso
público para uma empreitada nas zonas ribeirinhas que
inclui uma intervenção na via pedonal que liga as zonas
de lazer do Mirante e do Porto Carrero, em Soutelo, onde
será construída também uma ponte pedonal sobre o Rio
Homem.
O percurso está aberto ao público há cinco anos, graças ao
trabalho e esforço da população soutelense, que aceitou
o repto da Junta de Freguesia de Soutelo e trabalhou com
afinco para desbastar o imenso silvado instalado num caminho que estava votado ao abandono.

A Concelhia do PSD de Barcelos emitiu um comunicado
onde alerta para a inclusão de três novas freguesias, concretamente Vila Seca, Perelhal e Fornelos, no traçado da
Linha de Muito Alta Tensão, que passará pelo concelho de
Barcelos. Segundo o PSD, estas localidades não figuravam
no traçado original.
Os social-democratas consideram que aquelas freguesias
“foram e estão a ser prejudicadas, com especial gravidade
para os aglomerados populacionais e para os proprietários da zona do canal da Linha, cujas propriedades vão ficar, irremediavelmente, prejudicadas para sempre”, culpando Câmara e a Assembleia Municipal pela situação.

Junta de Soutelo elogia obra

PSD critica alteração ao traçado
da Linha de Muito Alta Tensão

Publicidade

DR

Fonte é ponto emblemático de Rio Tinto

porcionando excelentes condições de acesso.
“Este é um espaço peculiar do
nosso concelho que estava completamente esquecido e no qual
há muito a população de Rio
Tinto reclamava uma intervenção, ou não fosse Santa Marinha
a padroeira da freguesia. A forte
aposta que o Município de Esposende faz, em termos de captação turística, assenta muito na
diversidade do seu património
natural. Além da atracção que
constituem as nossas praias, dispomos de zonas fluviais e ribeirinhas, aprazíveis, que queremos
rentabilizar”, refere Benjamim
Pereira, citado no comunicado.

§Esposende
Biodiversidade

‘BIO QUIZ’ testa conhecimentos
Como forma de assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade, que se comemorou sexta-feira, o Município de Esposende e a Esposende Ambiente
lançaram um jogo interactivo, denominado BIO QUIZ.
Esta iniciativa tem como público-alvo toda a comunidade educativa concelhia, contudo pode ser realizada em família. Os interessados devem aceder
ao site da Esposende Ambiente ou ao blogue do Centro de Educação Ambiental, onde o desafio está disponível.
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§Guimarães
A partir de hoje

Freguesias juntam-se e implementam
autocarro gratuito para a cidade
A partir de hoje, a UF de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar, em conjunto com a freguesia de Prazins Santa Eufémia e a UF de Prazins Santo Tirso e Corvite vão colocar um autocarro a circular, de forma gratuita, para fazer o transporte das populações de cada uma destas freguesias
até à cidade. Este autocarro vai manter-se em circulação enquanto a rede de
transportes pública não for retomada.
O autocarro estará identificado com o nome das três freguesias no seu vidro
da frente e começará o seu trajecto às 7 horas da manhã, na rotunda em
Garfe, e apanhará toda a gente que se situar nas paragens até à fronteira da
UF de Prazins Santo Tirso e Corvite com a Vila de Ponte. Não há horário para
cada paragem, por isso em cada freguesia as pessoas terão de fazer uma estimativa da hora em que passará na paragem onde pretendem entrar no
autocarro.
O transporte será totalmente gratuito e assegurado pela parceria feita entre
as três freguesias.

Freguesias

Domingos Bragança visita obras
na UF Briteiros Santo Estêvão e Donim
As obras de requalificação e ampliação da Escola de Fafião, na UF de Briteiros Santo Estêvão e Donim, estão em fase de conclusão, como verificou ontem o presidente da Câmara de Guimarães, que visitou o local.
Domingos Bragança mostrou-se satisfeito com as novas condições da EB1/JI
de Fafião, após uma visita em que se fez acompanhar pela vereadora da
Educação, Adelina Pinto, e o presidente da Junta de Freguesia, Vitor Pais.
O novo edifício está dotado de condições de habitabilidade e sustentabilidade energética, num só piso, onde alberga a biblioteca, sala para ATL, gabinete administrativo e ainda apoio ao jardim de infância, com destaque para
o exterior, com parque de jogos equipado com piso sintético.
Ainda em Briteiros Santo Estevão está em curso a construção do novo cemitério, no sentido de solucionar um pro- blema que se arrastava na freguesia
face à lotação do actual cemitério. Este novo espaço contará com 122 novas
sepulturas e era “uma obra há muito ansiada pela população”, referiu o presidente da Junta, Vítor Pais.

Souto S. Salvador

Avança requalificação de duas ruas
A Câmara de Guimarães está a proceder à requalificação da Rua 24 de Junho
e Rua da Saudade, no âmbito do acesso às freguesias de Souto Santa Maria
e Souto S. Salvador. Para além da pavimentação, nota de destaque para a
construção de passeios e rede de águas pluviais numa “obra completa”, segundo Domingos Bragança.
O presidente da Câmara visitou o espaço no âmbito das obras de melhoramento da rede viária que estão em curso no concelho.

Eurodeputada nas Caldas das Taipas

Sustentabilidade ambiental é meta
A Secundária de Caldas das Taipas convidou a eurodeputada Isabel Estrada
Carvalhais para falar sobre ‘As alterações climáticas e a solidariedade europeia em tempos de crise’, numa iniciativa que serviu também para anunciar
os vencedores do concurso promovido pelo Clube Europeu desta escola e
que terão como prémio uma visita ao Parlamento Europeu, em Outubro, a
convite da eurodeputada.
A eurodeputada realçou a relevância do Pacto Ecológico Europeu, enquanto
compromisso colectivo com metas de sustentabilidade ambiental até 2050,
que visam garantir à UE a sua transição para a neutralidade carbónica, e a
construção sustentável de uma economia descarbonizada. Carvalhais vincou que necessário “assumir metas que contrariem as alterações climáticas”,
dotando os estados e as sociedades dos recursos financeiros, humanos, técnicos e científicos que tornem as metas exequíveis.
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Reforçado apoio a famílias,
instituições e empresas
ASCENDE a 300 mil euros o pacote de medidas aprovado para ajudar
famílias, instituições e empresas a ultrapassar crise causada pela Covid-19.
CABECEIRAS DE BASTO
| Marlene Cerqueira |

Foi aprovado, em reunião do
executivo municipal de Cabeceiras de Basto, um conjunto de
apoios às famílias e aos empresários que visam ajudar a mitigar os efeitos da pandemia causada pela Covid-19.
O montante global disponibilizado para apoiar as famílias e a
actividade económica será de
cerca de 300 mil euros.
A criação de um Fundo de
Apoio Social às famílias é uma
das medidas mais emblemáticas,
uma vez que vai prestar apoio no
pagamento das rendas e energia
eléctrica, assim como isenção do
pagamento de água, saneamento
e resíduos.
A isenção de taxas e tarifas aos
agentes económicos, de taxas de
ocupação de terrado na feira semanal, o pagamento de rendas e
outros apoios à actividade económica do concelho; bem como
a isenção da derrama do ano de
2020, são outras medidas a implementar.
Em comunicado, a autarquia
liderada pro Francisco Alves reconhece que aquelas medidas
representam “uma redução significativa” da receita do Município, no ano de 2020, mas realça
que vão ajudar “dezenas de empresas no que diz respeito às
isenções de taxas de publicidade
e esplanadas, 1.500 consumidores não domésticos de água, saneamento e recolha de resíduos,
seis arrendatários de lojas e bancas, 127 feirantes e 64 produtores locais e 21 produtores ocasionais”.
Foi aprovado também, por
unanimidade, um apoio extraordinário de 2.500 euros à Delegação do Arco de Baúlhe da Cruz
Vermelha Portuguesa “que, na
sequência da declaração do estado de emergência e do estado de
calamidade, viu reduzida de forma muito significativa as operações de transporte de doentes, o
que se traduziu numa expressiva
perda de receitas, ao mesmo
tempo que viu aumentadas as

DR

Cabeceiras de Basto com medidas para ajudar a ultrapassar a crise

+ feira
A Feira Semanal de
Cabeceiras de Basto
reabre para todos os
comerciantes no dia 1
de Junho.
Hoje, a feira volta a
realizar-se nos mesmos
moldes da passada
semana, ou seja, apenas
para comercialização
de produtos alimentares.
A abertura da Feira
Semanal será
acompanhada por técnicos
municipais para veriﬁcar
o respeito pelas indicações
da Direcção-Geral
de Saúde.

despesas decorrentes da necessidade de aquisição excepcional
de equipamentos protecção dos
seus trabalhadores e voluntários,
bem como para a logística das
operações de socorro relacionadas com a pandemia”.
Houve também unanimidade

para aprovar a definição do número de espaços de venda e respectiva disposição do recinto do
Campo do Seco para se dar início à relocalização da Feira Semanal.
Após obras que duraram mais
de um ano, os trabalhos no Campo do Seco estão em fase de conclusão, possibilitado “uma alteração, por completo, da imagem
e organização do recinto, dotando-o de instalações sanitárias e
de melhores condições para o
bem-estar das pessoas, designadamente ao nível da comodidade
e funcionalidade”.
Na reunião de câmara foi ainda
ratificado, também por unanimidade, o concurso público para a
empreitada de requalificação da
Rua da Fonte de S. João, obra
enquadrada na ‘Requalificação
do espaço do Campo do Seco,
vias envolventes e de enquadramento’, num investimento co-financiado por Fundos Europeus
através do Norte 2020, no âmbito do PARU.
A abertura de procedimento
para dois concursos públicos referentes à requalificação urbana
de duas entradas da Vila de Cabeceiras de Basto (a Rua do Pinheiro e a Rua Jerónimo Pacheco) também foi aprovada.
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Visita esclarece intervenção
na Mata do Camarido
VISITA de trabalho à Mata Nacional do Camarido evidenciou que trabalhos
em curso, pelo ICNF, estão a dar cumprimento ao Plano de Gestão Florestal.
CAMINHA

| Marlene Cerqueira |

Com o objectivo de “esclarecer
todas as dúvidas que possam
existir face ao trabalho que está
a ser executado é que é fundamental à boa gestão e à vida deste espaço”, a Câmara de Caminha promoveu uma visita à Mata
Nacional do Camarido.
A deslocação permitiu a ambientalistas, técnicos, políticos e
comunicação social perceberem,
no terreno, os trabalhos em curso no âmbito do Plano de Gestão
Florestal (PGF) aprovado em
2010, que vêm sendo desenvolvidos pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. No decorrer da visita foi

DR

Edil, Miguel Alves, participou na visita

evidenciado que os trabalhos em
curso no local correspondem
“por inteiro ao PGF aprovado
em 2010, depois de ter sido submetido a discussão pública, e

que foi acompanhado” na altura
por associações ambientalistas.
Coube ao gestor da Mata, Rui
Batista expor minuciosamente o
plano que está a ser desenvolvido num espaço com cerca de
140 anos. O técnico explicou
que neste momento está praticamente cumprido um primeiro ciclo do PGF, que consistiu genericamente a retirada de material
seco e decrépito, que se traduzia
também em perigo para as pessoas que usam o espaço, assim
como acácias, e execução de faixas. Além disso foi feita a reconversão de povoamentos e plantadas 23 mil novas árvores. Será
dado início ao 2.º ciclo do PGF,
que incluirá a plantação de mais
23 novas árvores.

§Ponte de Lima
Correlhã

Avança requalificação da envolvente
à igreja e Centro Social e Paroquial
A Câmara de Ponte de Lima aprovou, em reunião do executivo, a empreitada de requalificação da área envolvente à Igreja e Centro Social e Paroquial
da Correlhã, pelo valor de 638.125 euros (mais IVA).
Trata-se de um projecto de requalificação das vias que circundam a igreja,
prevendo-se o seu alargamento e a criação de passeios, bem como a eliminação das barreiras arquitectónicas, facilitando a acessibilidade a pessoas
com mobilidade condicionada, e conferindo as condições de usufruto condicentes com a exigência dos padrões contemporâneos de urbanidade.
A intervenção visa ainda a criação de dois parques de estacionamento de
apoio, com cerca de 120 lugares de forma a ordenar a permanência automóvel na envolvente da igreja. Em termos de circulação rodoviária, o entroncamento entre o arruamento local e a estrada nacional será beneficiado, com
um alargamento significativo.

Do 11.º e 12.º anos

Município assume transporte de alunos
No seguimento das novas orientações do Ministério da Educação, para o regresso às aulas presenciais dos alunos dos 11.º e 12.º anos, nas disciplinas
que têm exame nacional, o Município de Ponte de Lima assume todos os encargos e reorganizou toda a rede de transportes escolares, para os alunos
neste enquadramento, que frequentam o ensino regular, e dispunham de
passe.
Antes do regresso às aulas, as escolas secundárias do concelho foram desinfectadas pelos militares do Regimento de Cavalaria n.º 6 de Braga.

Publicidade
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Artistas minhotos reinventam-se

COM A COVID-19, os espectáculos foram todos cancelados. Mas os artistas minhotos não cruzaram os braços e reinventaram-se
de mil e uma formas. As redes sociais estão a dar uma ajuda, mas há quem já tenha até um palco móvel para actuar pelas ruas.
MÚSICA POPULAR
| Patrícia Sousa |

‘Não dês beijinhos
Não dês abraços
Lavar as mãos
É um dos primeiros passos”
Sons do Minho
Não há festas da aldeia. Não há
festivais. Não há arraiais. Foi tudo suspenso. Mas os cantores de
música popular portuguesa do
Minho não baixaram os braços e
estão a reinventarem-se. Com a
ajuda das redes sociais, uma boa
dose de criatividade e uma pitada de generosidade não faltam
sugestões e boa disposição por
estes tempos. Tal como diz o ditado ‘as tristezas não pagam dívidas’ e os cantores minhotos
continuam a levar alegria a todos os apaixonados pela música
popular portuguesa.
O grupo Sons do Minho já
‘mexeu’ em 35 datas de espectáculos. “Felizmente, quase todos
foram protelados para 2021. É
de louvar o sentido de responsabilidade das entidades contratantes. Embora não seja o cenário
ideal é o possível e dá alguma
segurança”, contou Pi, um dos
elementos que integra o grupo,
referindo que os espectáculos
que não conseguiram adiar foram os casos de comissões de
festas que terminam agora os ciclos.
Perante a Covid-19, o Sons do
Minho intensificou o trabalho
nas redes sociais. “Iniciámos em
Novembro de 2017 o projecto
‘Tertúlia à desgarrada’, mas tivemos de suspender, porque obrigava sempre à junção de sete a
10 pessoas”, contou o cantor, referindo que os ‘eventos virtuais’
continuaram. “Logo no dia 13 de
Março fizemos uma adaptação
do nosso tema mais conhecido
‘Dá-me um beijinho’. Foi a nossa primeira acção, também de
prevenção e de sensibilização”,
revelou Pi, destacando o facto da
nova versão do tema mais conhecido do grupo já ter quase
uma milhão e meio de visualizações.
Entretanto, o grupo promoveu
o programa ‘Rotinas da Quaren-
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Sons do Minho adaptaram tema mais conhecido aos tempos que estamos a viver

lll
Com os espectáculos
adiados para 2021, os
artistas reinventaram-se.
O grupo Sons do Minho fez
uma nova versão da música
‘Dá-me um beijinho’ e
juntou-se a outros artistas
para cantar a nova versão
da ‘Casa Portuguesa’. As
‘Rotinas da Quarentena’ à
desgarrada também fizeram
sucesso nas redes sociais.
Já Cláudia Martins &
Minhotos Marotos lançaram
um novo trabalho e têm
o projecto ‘Arraial à sua
porta’ para avançar.
tena’ e, durante seis sábados, Pi
e Jorge retrataram, em desgarrada, as lides domésticas. Aspirar,
ir às galinhas, fazer um bolo,
passar a ferro ou lavar a louça
inspiraram as letras. “Durante
seis semanas conseguimos ter as
pessoas à assistir nas redes sociais. Aqui também conseguimos entre 750 a um milhão de
visualizações”, sublinhou entusiasmado com o facto de terem
conseguido manter os fãs “sempre perto”.

DR

Claúdia Martins & Minhotos Marotos promovem ‘Arraial à sua porta’ com palco móvel

Entretanto, o grupo juntou-se a
Augusto Canário, a Quim Barreiros, a Zé Amaro e a José Malhoa para fazer uma nova versão
da ‘Casa Portuguesa’ de Amália
Rodrigues, que “correu muito
bem”.
Esta semana, o grupo retoma a
‘Tertúlia à desgarrada’. “Vamos
fazê-lo com todos os cuidados,
ainda que de forma mais reduzida”, referiu Pi, agradecendo ainda aos órgãos de comunicação
social que também foram “alia-

dos” nesta fase e ajudaram os artistas a estarem mais próximos
do público.
Também Cláudia Martins &
Minhotos Marotos não baixaram
os braços. “Vivemos uma situação alarmante pela falta de soluções para o futuro e estou um
pouco preocupada, porque são
bastantes famílias que dependem de mim. A minha equipa é
composta por 20 pessoas entre
músicos, staff e equipa técnica”,
confidenciou Cláudia Martins,

referindo que tinham agendado
87 espectáculos. “Felizmente
trabalhamos de Janeiro a Janeiro, mas só conseguimos fazer oito espectáculos até o dia 16 de
Março”, contou Cláudia Martins, referindo que “a maior parte dos espectáculos foi adiada
para o próximo ano, mas isso
não chega, porque as despesas
não podem ser adiadas”.
Para colmatar a falta de espectáculos, o grupo teve de se reinventar. “Adaptámos o nosso habitual espectáculo a um trio
eléctrico, ou seja, um palco móvel em que podemos fazer o espectáculo, desfilando pelas ruas
da freguesia, da vila ou da cidade, podendo manter assim a nossa actividade e a cultura viva”,
anunciou a cantora, acreditando
que o grupo também está a “dar
um sinal de positivismo e esperança à população em geral”,
deixando um sorriso no rosto
das pessoas.
‘Arraial à sua porta’ é o nome
do projecto e Cláudia Martins
confidenciou que estão a ser reagendadas algumas datas de espectáculos, que só serão confirmadas no final do mês. “Esta foi
a nossa solução e reinvenção para tentar colmatar os 87 espectáculos marcados, mas vamos
conseguir fazer de 30 a 40% dos
espectáculos”, assegurou a artista, adiantando que há comissões
de festas e até municípios que
estão agradados com a ideia.
“Em algumas festas e romarias
vamos na mesma actuar, só que
à porta da casa das pessoas. Vamos na mesma levar alegria à
porta, à varanda ou à janela das
casas, permitindo assim que se
divirtam ao som das nossas músicas”, desafiou a artista.
Entretanto, na semana passada,
Cláudia Martins & Minhotos
Marotos lançaram um novo projecto: ‘Portugal e a sua formação’. “É um trabalho cantado à
desgarrada e é composto por 10
temas. Temos o instrumental do
hino nacional à desgarrada, um
outro tema refere-se aos feriados
nacionais e as restantes músicas
fazem um breve resumo da história de Portugal”, revelou a porta voz do grupo.
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Cantores solidários e com músicas novas
ZÉ AMARO não se esqueceu dos fãs mais necessitados e todas as semanas faz ‘lives’ onde são sorteados cabazes alimentares. Já
Victor Rodrigues e Jorge Amado aproveitaram este tempo para compilar novas músicas, nunca perdendo o contacto com os fãs.
MÚSICA POPULAR
| Patrícia Sousa |

Entre músicas novas, contactos
com os fãs, os cantores também
não esquecem quem mais precisa. É o caso do cantor Zé Amaro,
que todas as semanas está a entregar cabazes alimentares a
quatro famílias necessitadas.
Sempre ligado à solidariedade
e porque a “música tem uma força muito grande para estar parada”, Zé Amaro decidiu fazer lives todos os sábados, às 22 horas, e anunciar os vencedores
dos cabazes. “Logo que tudo isto
começou recebi e-mails a pedir
ajuda. Há pessoas que não têm
pão na mesa e eu não podia ficar
indiferente”, confidenciou o
cantor, que já costuma entregar
cabazes por altura do Natal.
Com patrocínio de fãs, amigos
e supermercados, que doam os
alimentos de primeira necessidade, Zé Amaro consegue chegar
“mais perto” de quem realmente
precisa.
Os fãs enviam o e-mail e uma
assistente social e uma psicóloga
clínica ajudam a analisar, com
pormenor e rigor, cada pedido
de ajuda. “Só para este sábado
tínhamos oito pedidos e entregamos cabazes a quatro pessoas”,
contou o cantor, confessando
que não pode dar aquilo que tem
para vender, mas encontrou um
forma “bonita” de ajudar. “Faznos bem fazer o bem no meio
disto tudo”, confidenciou.
Depois de ter estado doente e
afastado dos palcos, Zé Amaro
regressou “em grande”, enchendo o Super Bock Arena e a Feira
Anual da Trofa. “No dia seguinte ficamos todos confinados em
casa. Está a ser uma situação difícil e é muito complicada, sobretudo por causa da minha
equipa, que é composta por 30
pessoas, muitas delas profissionais”, referiu.
Com agenda cheia, Zé Amaro
tinha 82 espectáculos marcados
para Portugal, chegando aos 100
se contarmos os concertos previstos nas comunidades portuguesas. “No início de Maio já
perdemos seis espectáculos e em
Abril também tínhamos três
concertos lá fora”, recordou.

DR

Zé Amaro não esqueceu os fãs que mais precisam e está a oferecer cabazes alimentares

lll
“Estou a programar como
é que vai ser a minha vida
depois disto tudo. Tenho
a minha banda parada
em casa e este
é um momento de reflexão
e para pensar em muita
coisa. Estou a pensar como
vou resolver os problemas
e manter esta profissão
que eu escolhi e que me
dediquei desde sempre.”
DR

Victor Rodrigues
Victor Rodrigues apresentou novo trabalho

DR

Jorge Amado aproveita o tempo para preparar novas letras para o próximo álbum

lll
“Vamos aguentando estes
tempos. Tinha 49
espectáculos marcados com
banda em Portugal mais os
concertos nas comunidades.
Estão a ser agendados para
o ano, o que quer dizer que
não está tudo perdido.
Tenho feito muitas lives
no Facebook para estar
‘mais perto’ dos meus fãs
e também recebo muitas
mensagens.”

Jorge Amado

Como é cantor profissional já
lá vão 15 anos e sempre foi muito organizado, o cantor tem as
suas reservas financeiras, mas
preocupa-o muito os elementos
da equipa. “O Estado não ajuda,
não temos apoio nenhum, depois
marcam-se datas para o regresso
de tudo, menos para nós. Não temos notícias nenhumas de quando poderemos retomar a actividade”, lamentou Zé Amaro,
contando que, pelo menos até
Setembro, não se vai fazer nada.
“O ano de 2020 vai ser o ano
zero para muitos de nós, mas
Graças a Deus os espectáculos
estão todos a passar para 2021.
Mais de 90% já adiaram as festas. Tenho, entretanto, em Outubro casa cheia no Casino da Póvoa e em Novembro seis espectáculos nos EUA. Vamos ver
como tudo isto corre”, atirou.
O cantor Victor Rodrigues
também tem os espectáculos todos cancelados. “Estava a fazer
as comunidades portuguesas e o
último espectáculo que fiz foi na
Alemanha”, lembrou o cantor
barcelense, que tinha 40 datas
marcadas em Portugal. “Estes
tempos têm sido em casa com a
família a fazer músicas novas e a
explorar os programas de gravação”, destacou o jovem que, entretanto, já apresentou dois novos temas: uma desgarrada e
‘Canta o Galinho’.
O contacto com os fãs também
não é esquecido e o cantor faz
directos nos facebook e retribui
chamadas.
Também Jorge Amado tem os
espectáculos todos adiados. Em
casa tem estado a preparar letras
para o novo trabalho, o sexto álbum. “‘De irmão para irmão’ é o
tema do novo álbum, que vai ser
lançado em Dezembro deste ano
e vai contar com muitas surpresas”, anunciou.
Os 49 espectáculos com banda
que tinha agendado estão a passar para 2021. “Vamos aguentando, não está tudo perdido”,
confidenciou o cantor, que tinha
também muitos espectáculos nas
comunidades, nomeadamente,
na Austrália, nos EUA, na Suíça
e na França. Jorge Amado também mantém uma “relação muito forte” com os fãs nesta fase.
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SC Braga

Desporto

JUNTAR O PÓDIO À TAÇA DA LIGA
PARA UMA ÉPOCA HISTÓRICA
CUSTÓDIO apresentou, ontem, como objectivos do SC Braga para o que resta da temporada, a meta
de garantir o terceiro lugar da I Liga o que, juntando à conquista da Taça da Liga, seria histórico.
I LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

Preparadíssimos para o reatar da
competição e para lutar pelo objectivo de garantir a vitória nos
dez jogos que faltam disputar da
edição de 2019/2020 do campeonato nacional, fazendo história no clube. Assim está o espírito e são estas as expectativas dos
Guerreiros do Minho, ontem
anunciado pelo treinador Custódio Castro em conversa com os
sócios e adeptos do clube.
O técnico que ontem cumpriu
mais um aniversário (37 anos),
foi o protagonista da rubrica
‘Duas de Letra’ que o Sporting
Clube de Braga tem vindo a realizar ao longo dos últimos meses, quer durante o período de
isolamento social, quer agora já
no desconfinamento.
O treinador não teve dúvidas
em apontar que “o grupo está
preparadíssimo [para o jogo com
o Santa Clara, a 5 de Junho] e
trazer os três pontos é o grande
objectivo. Sinto o grupo cada
vez mais preparado, os tempos
de quarentena [por causa da pandemia de Covid-19] foram sem
dúvida difíceis, mas foram iguais
para todas as equipas”, revelou o
técnico em resposta às perguntas
dos adeptos através das redes sociais do clube.
Custódio não teve também pejo em considerar o actual plantel
bracarense como um dos melhores dos últimos anos, admitindo
que a meta para os dez jogos que
faltam disputar é apenas uma: a
vitória. E a acontecer “seria histórico e estou certo de que o vamos conseguir”, lembrando que
a essa conquista junta-se também a da Taça da Liga.
Custódio Castro voltou a reforçar que vai manter o sistema tático implementado pelo agora
treinador do Sporting, Rúben
Amorim, o 3x5x2, com “uma ou
outra nuance”, mas frisou que “o
mais importante é a ideia”.

SCB

+ plantel
O plantel do SC Braga encerrou, ontem, mais uma
semana de preparação
para o regresso da I Liga,
que coincidiu também
com o regresso ao Estádio
Municipal de Braga, onde
a equipa também já tinha
treinado no passado domingo.
Custódio Castro orientou
uma sessão de conjunto
entre os jogadores que
trabalham com vista ao
jogo com o Santa Clara,
agendado para dia 5 de
Junho (19 horas) e que
terá lugar na Cidade do
Futebol. Aproximar a equipa do ritmo competitivo
que se exige para as dez
últimas jornadas do campeonato é o objectivo.
O plantel continua em
confinamento colectivo e
equipa regressa à Cidade
Desportiva amanhã, cumprindo hoje um merecido
dia de folga.

Em dia de aniversário (37 anos) Custódio Castro respondeu às perguntas dos adeptos na rubrica ‘Duas de Letra’

lll
Custódio recordou também
alguns episódios do passado,
como dois golos que o marcaram: “Não dá para explicar por palavras o que senti
naquele golo [frente ao
Benfica, na meia-final da
Liga Europa]. Depois do jogo a alegria foi enorme, foi
fantástico, é um momento
que vai ficar para sempre.
Exceptuando esse golo, destaco o golo ao Beira-Mar que
garantiu o 3.º lugar e o apuramento para a fase de qualificação da Liga dos Campeões, contra a Udinese”.

SCB

Treinador aponta a vitória como objectivo dos bracarenses nos próximos dez jogos

“Queremos ser uma equipa que
quer ter bola, recuperá-la o mais
rápido possível para chegar à baliza adversária seja em três toques ou em 30”, afirmou.
No dia em que completou 37

anos, o antigo jogador recebeu
mensagens de parabéns de alguns ex-colegas, como Hélder
Barbosa, Artur Moraes, Wender
ou Rui Jorge, que considerou “o
jogador mais inteligente” com

quem jogou. “Tive oportunidade
de aprender com jogadores como o Rui Jorge, o jogador mais
inteligente com quem joguei, sabia tudo do jogo e é um grande
treinador, o Pedro Barbosa ou o

Paulo Bento [no Sporting], foi a
minha escola, aprendi muito
com eles a ser jogador e a ser homem”, disse.
O técnico alertou para a “motivação extra” com que, actualmente, os adversários jogam
contra o Braga e admitiu ainda
que não esperava chegar tão rapidamente à equipa principal,
quando estava ao comando da
equipa sub-17 arsenalistas. “Pensava fazer o trajecto natural, mas
não dá para controlar a velocidade dos acontecimentos do futebol. No futebol, não existe o
tempo certo, foi quando tinha
que ser. Mas sinto-me preparado
e isso é o mais importante”, disse.
Custódio falou ainda da formação do SC Braga e da aposta que
quer manter em jogadores da casa: “o nosso projecto é a aposta
na formação. Espero que os jogadores da formação se preparem porque o treinador da equipa principal vai estar atento ao
processo de evolução deles. Espero muito em breve ter mais jovens da formação na equipa A”.
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Vitória SC dá ‘prenda’ a sócios com lugar anual
DETENTORES de lugar anual no Estádio D. Afonso Henriques vão ser beneficiados com a oferta de vouchers por parte do clube,
para compensar o facto de não poderem assistir aos jogos que se vão disputar até ao final da temporada.
I LIGA

| Redacção/Lusa |

O Vitória Sport Clube anunciou
ontem a atribuição de vouchers
aos sócios com lugar anual no
recinto vimaranense, pela impossibilidade de assistirem aos
jogos da I Liga 2019/2020, que
vão ser disputados sem público,
devido à Covid-19.
Privados de assistirem aos cinco encontros do campeonato que
a equipa minhota vai ainda disputar em casa, entre 4 de Junho,
perante o Sporting (25.ª jornada), e 19 de Julho, com o Marítimo (33.ª), os sócios do clube que
adquiriram lugar anual no início
da época vão receber um crédito
relativamente aos jogos à porta
fechada. “Os detentores de lugar
anual 2019/20 podem optar por

DR

Sócios com lugar anual vão receber benesses por parte do Vitória SC

levantar um voucher com um
crédito do valor proporcional
aos cinco jogos em falta relativamente ao valor total do lugar
anual adquirido [cinco jogos entre 17]”, lê-se na nota publicada
pelos vitorianos no seu site oficial.
Esse grupo de sócios pode pedir o voucher até 31 de Julho, no

Estádio D. Afonso Henriques,
em Guimarães, ou por email, e
utilizá-lo em “compras” nas lojas do clube ou em “futuras
aquisições de lugares anuais” até
31 de Dezembro de 2020, de
“forma pessoal e intransmissível”, refere ainda o comunicado.
O Vitória de Guimarães escla-

receu ainda que os associados
que “não manifestarem o interesse” no voucher vão “ceder o
valor do crédito” ao clube, para
“ajudar a manter a competitividade das suas equipas”, e que os
“detentores de camarotes, boxes
e lugares vip” no estádio vão ser
“contactados directamente” sobre o assunto.

O emblema vimaranense informou ainda que todos os sócios
têm a opção de adiar o pagamento das quotas de Abril e de Maio,
“meses em que foi decretado pelo Governo o estado de emergência nacional” - Portugal esteve nessa situação entre 19 de
Março e 2 de Maio.
Qualquer sócio que pretenda
esse adiamento deve contactar o
clube até 31 de Julho, indicando
“o motivo pelo qual lhe deve ser
concedida a moratória”. Os associados que vejam os pedidos
aceites pela direcção vimaranense podem pagar os valores em
atraso até 31 de Julho de 2021,
em três, seis ou 12 prestações.
O Vitória SC prometeu, contudo, “retribuir em tempo oportuno” o esforço dos sócios que já
pagaram essas duas quotas.
Publicidade
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Câmara de Barcelos aprova construção
da segunda fase do estádio do Gil Vicente
AUTARQUIA autorizou e aprovou o arranque das obras de construção de dois novos campos de futebol relvados (um sintético
e um natural) na parte norte do Estádio Cidade de Barcelos. Gil Vicente louva a decisão que vai permitir o crescimento do clube.

+ pormenores
- Dois novos campos de
treino relvados - um com
relva natural e outro com
piso sintético;
- Uma bancada;
- Investimento ronda os
1,9 milhões de euros;
- Conclusão prevista entre
o final de 2020 e o início
de 2021.

+ jogos

DR

Complexo Desportivo de Barcelos vai juntar ao Estádio Cidade de Barcelos dois novos campos de treino relvados

GIL VICENTE

| Redacção/Lusa |

A construção da segunda fase do
Estádio Cidade de Barcelos, onde joga o Gil Vicente, foi aprovada em 15 de Maio pela Câmara Municipal de Barcelos, anunciou ontem o actual nono classificado da I Liga.
“O Gil Vicente agradece à Câmara Municipal de Barcelos pela sensibilidade e visão de futuro
para estes projectos, que vêm
engrandecer o nome de Barcelos. Será um grande orgulho para os sócios e simpatizantes do
Gil Vicente e para todos os barcelenses espalhados pelo mundo”, lê-se numa nota publicada
nas redes sociais dos minhotos.
A empreitada contempla dois
novos campos de treinos, um de
relva natural e outro com piso
sintético, a norte do recinto dos
‘galos’, acompanhados por uma
bancada, num investimento que
ronda os 1,9 milhões de euros e
tem conclusão prevista entre o
final de 2020 e o início de 2021,

como explicou fonte dos gilistas.
“Na reunião de câmara foi
aprovada a revisão do projecto
de execução da construção de
campos de treino no Complexo
Desportivo de Barcelos, com o
valor base de 1.844.448,98€,
acrescido de IVA, e ordenada a
elaboração das peças do procedimento de concurso público”,
refere o executivo liderado pelo
socialista Miguel Costa Gomes,
em comunicado no site oficial
na internet.
Aproveitando os balneários, o
posto médico e a rouparia existentes na estrutura da bancada
norte do Estádio Cidade de Barcelos, que costuma albergar os
adeptos das equipas visitantes, o
Gil Vicente pretende reunir nos
terrenos cedidos pela autarquia
os trabalhos da equipa profissional masculina, da formação feminina e dos escalões jovens.
Incluido no Complexo Desportivo de Barcelos, o recinto minhoto foi edificado pela edilidade na freguesia de Vila Boa e
abriu em 30 de Maio de 2004,

com capacidade para 12 mil espectadores, tendo substituído o
citadino e mítico Estádio Adelino Ribeiro Novo e sido escolhido como um dos seis palcos nacionais a receber partidas do
Europeu de Sub-21 em 2006.
Numa temporada marcada pelo
regresso ao principal escalão do
futebol luso, após uma reintegração administrativa a partir do
Campeonato de Portugal, na sequência do famoso ‘caso Mateus’, os galos ocupam actualmente a nona posição da tabela
classificativa, à entrada para as
10 jornadas finais, com os mesmos 30 pontos de Moreirense e
Santa Clara e tendo 14 acima da
zona de descida.
Após duas baterias de testes
com resultados negativos ao novo coronavírus Covid-19, intercaladas com outras tantas semanas de trabalho individualizado em três relvados do concelho
de Barcelos, o plantel gilista
avançou na segunda-feira para
treinos colectivos, repartido em
três grupos que evoluíram nos

tapetes dos estádios Cidade de
Barcelos e Adelino Ribeiro Novo.
Alojado no primeiro patamar
da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, o Estádio Cidade
de Barcelos recebeu também
‘luz verde’ na passada quinta-feira para albergar a realização
de partidas da retoma do campeonato nacional, que está agendada para o dia 3 de Junho, após
indicações das autoridades regionais de saúde relacionadas
com o reforço da sinalização das
medidas de segurança.
Os minhotos vedaram ainda a
passagem para uma sala próxima da zona técnica, de forma a
poderem receber em Barcelos o
Famalicão (26.ª jornada, em 9 de
Junho), o lanterna-vermelha
Desportivo das Aves (28.ª, no
dia 21), o Rio Ave (30.ª, em 5 de
Julho), o Tondela (32.ª, no dia
14) e o Paços de Ferreira (34.ª e
última ronda, no dia 26).
O recinto do Gil Vicente também foi escolhido para acolher
os cinco jogos caseiros da equi-

Até ao final da temporada,
o Estádio Cidade de Barcelos vai receber os seis jogos que faltam disputar ao
Gil Vicente, mas também
vai servir de casa emprestada para o FC Famalicão
poder realizar os jogos que
tem também que disputar
na I Liga 2019/2020, uma
vez que o seu estádio não
tem autorização da DGS
para acolher as partidas.
pa do FC Famalicão, cujo reduto
está alocado no patamar 3 da Liga de clubes, após a DirecçãoGeral da Saúde ter sugerido o regresso dos jogos “no menor
número possível de estádios”.
No plano de desconfinamento
face à pandemia de Covid-19, o
Governo autorizou a realização
à porta fechada da totalidade dos
90 jogos da I Liga portuguesa,
suspensa desde 12 de Março e
que na altura era liderada pelo
FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão em títuloi Benfica, e também da final
da Taça de Portugal, que se vai
disputar precisamente entre dragões e águias.

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 25 de Maio de 2020 e não pode ser vendido separadamente
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Mendanha é reforço de topo
para a nova época do Este FC
DR

Rui Castro: de adjunto a técnico principal

Época 2020/2021

Rui Castro vai
treinar o CC Taipas
O Clube Caçadores das Taipas
anunciou ontem, nas redes sociais, a contratação de Rui
Castro como treinador para a
equipa sénior. O técnico já se
encontrava na estrutura do
clube, como adjunto na equipa
técnica por José Augusto, iniciando agora novas funções.
Licenciado em Educação Física e conta com experiências
como treinador e treinador adjunto em clubes como Tirsense, Amigos Urgezes, Torcatense e Limianos.
Júnior Santos (adjunto) e
Paulo Mendes (treinador de
guarda-redes) completam a
equipa técnica.

JOGADOR chega do Campeonato de Portugal, onde representou o Maria da Fonte, na época passada.
É mais uma opção de qualidade às ordens do treinador Ricardo Silva para a temporada 2020/2021.
AF BRAGA

| Carlos Costinha Sousa |

Mais uma boa notícia para Ricardo Silva, treinador que renovou contrato com o Este Futebol
Clube para a nova temporada,
que já sabe que vai poder contar
com um reforço de peso para a
época 2020/2021.
O clube cuja direcção é liderada por Jorge Rodrigues, anunciou ontem nas suas redes sociais que chegou a acordo para a
contratação de Mendanha, para
reforço do plantel que vai atacar
a próxima temporada na Divisão
de Honra da Associação de Futebol de Braga.
Este é um reforço sonante para
as cores bracarenses, uma vez
que é um jogador que chega a
Este S. Pedro vindo de uma temporada no Campeonato de Portugal, onde representou, na últi-

DR

Jorge Rodrigues e Mendanha, o mais recente reforço do Este Futebol Clube

ma época, a formação do Maria
da Fonte.
Segundo o comunicado publicado pelo Este Futebol Clube, o
avançado foi contactado por vários clubes interessados na sua
contratação, mas preferiu optar

pela equipa bracarense, por acreditar que o projecto que lhe foi
apresentado é deveras aliciante.
Mendanha tornou-se, desta forma, na quarta contratação confirmada pelo Este Futebol Clube
para o reforço do plantel para a

§AF Braga

Plantel já conta com 12 renovações

Joaquim Pereira vai treinar o Realense FC na nova época

Pró-Nacional
Peitaça não renovou
contrato com o Vieira SC

AF BRAGA

| Carlos Costinha Sousa |

O Realense Futebol Clube informou ontem, através das suas redes sociais, que chegou a acordo
com o experiente treinador Joaquim Pereira, para continuar no
comando técnico da sua equipa
sénior na temporada 2020/2021.
O treinador chegou a acordo
com a direcção do clube bracarense para renovar o contrato e
manter-se na direcção da equipa
na nova época, em competição
na I Divisão Distrital da Associação de Futebol de Braga.
Joaquim Pereira tinha chegado
a Real em Dezembro de 2019 pela segunda vez na sua carreira
depois de ter passado pelo Realense entre 2014 e 2016 -, mas
completou apenas seis jogos na
liderança do clube, devido à suspensão e posterior cancelamento
dos campeonatos distritais moti-

próxima temporada, depois de já
terem sido também anunciados
Moleiro (ex-Amares), Ukra (ex-Águias da Graça) e Diogo Pereira (ex-S. Mamede d’Este).
Os quatrro reforços já assegurados para o plantel que vai continuar a ser liderado por Ricardo
Silva juntam-se ao grupo de 13
jogadores que já tinha acertado a
renovação de contrato para a nova época, nomeadamente Joca,
Tiago Pereira, Tiago Rodrigues,
Luís Filipe, João Patrão, Rui Gama, Pedro Costa, João Louro,
Tó, Diogo, Xanky, Rui Soares e
Serginho.
Neste momento, o plantel já
conta com 17 atletas para a nova
temporada 2020/2021, mas a direcção do clube já prometeu que
muito em breve vai anunciar
mais novidades, estando o plantel muito perto de ficar completo
para a nova época.

O guarda-redes Peitaça anunciou
que não chegou a acordo com o
Vieira Sport Clube para a renovação
do contrato que ligava as duas partes. O guardião deixa o clube de
Vieira do Minho, depois de apenas
uma época em que ajudou a equipa
na Pró-Nacional da AF Braga.

I Divisão Distrital
João Pedro Silva deixa
comando do Bairro FC

DR

Vítor, Kapa e João Miguel, capitães da equipa na última época, foram os primeiros a acertarem a renovação de contrato com o Realense

vada pela pandemia de Covid-19.
O presidente e o treinador já
estão a preparar a próxima época
e o clube em breve anunciará os
jogadores que renovaram - sen-

do que já são 12 os jogadores
que acertaram a continuidade no
plantel - e as contratações. Os
capitães da equipa da época passada, Vítor, Kapa e João Miguel,

foram os primeiros a assinar a
renovação. Rui silva vai manter-se na equipa técnica e em breve
será apresentado um técnico de
guarda-redes.

O técnico João Pedro Silva anunciou, nas redes sociais, que não vai
continuar, na próxima temporada, à
frente da equipa sénior do Bairro
Futebol Clube. Na publicação, o
treinador deixou os agradecimentos
a quem sempre o apoiou no clube e
também à sua equipa técnica, composta por Carlos Ribeiro, China e
Carlos Maia.
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Darque Kayak Clube aumenta
número de atletas em treino
CLUBE VIANENSE aumentou a capacidade para receber atletas em treino, ao acolher duas jovens técnicas, em estágio profissional, ajudando também a combater o desemprego gerado pela pandemia.
CANOAGEM

| Carlos Costinha Sousa |

O Darque Kayak Clube vai demonstrando a sua dedicação aos
jovens proporcionando a prática
de actividades saudáveis, mas
mantendo também sempre a sua
preocupação de cariz social em
adaptação aos tempos difíceis
em que vivemos.
Assim, tendo presente a necessidade que o clube tinha em reforçar o número de técnicos/treinadores disponíveis, face às
orientações emanadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS),
que restringe o número de atletas que pode estar em situação
Publicidade

de treino, em simultâneo, com
um treinador, o clube de Viana
do Castelo decidiu candidatar
duas jovens técnicas a cursos de
formação profissional remunerados, através do IEFP e ao programa IDA do IPDJ (este por ser
uma associação RNAJ), tendo tido sucesso com a aprovação das
duas candidaturas.
Desta forma, o clube darquense tem agora à sua disposição
mais duas treinadoras a tempo
inteiro, o que permite aumentar
o número de atletas que pode
treinar em simultâneo nas instalações do clube e sempre cumprindo as orientações e normas
da DGS, melhorando a qualida-

DR

Darque Kayak Clube conta agora com mais dois jovens técnicos

de e quantidade de treino.
Esta decisão da direcção do
Darque Kayak Clube, para além
de permitir o aumento dos números, mostra também mais
uma vez a vertente social e solidária do clube, uma vez que
também contribui para combater
o desemprego, sobretudo o mais
jovem. Estão assim aliadas as
condições para mais uma situação muito positiva promovida e
proporcionada pelo clube, quer a
nível desportivo, quer a nível social.
Os jovens técnicos agora contratados desenvolvem, para além
das actividades de treino, outras
tarefas de cariz social, como defesa do ambiente, auxílio a IPSS
e recolhas de sangue.
Recorde-se que o Darque
Kayak Clube movimenta por
ano mais de três mil praticantes,
entre as actividades competitivas, de lazer e a náutica nas escolas. Para cumprir para com todas as obrigações e todas as
actividades que organiza, o
DKC possui esta época um corpo robusto de treze técnicos, dos
quais quatro estão a tempo inteiro e nove a tempo parcial.

12
correiodominho.pt
25 de Maio 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
17

Opinião
CARLOS PIRES Advogado

Ideias

Dr. Lestra Gonçalves: Um Homem. Um Advogado. Livre.

A

pretérita semana foi especial para quem exerce a advocacia: a
19 de Maio celebrou-se o dia de
Santo Ivo, o padroeiro dos Advogados.
Santo Ivo, juiz, padre e advogado, recorda-nos que o direito foi concebido para o
bem das pessoas e dos povos em geral, e
que a sua função essencial consiste em
salvaguardar a dignidade inalienável do
indivíduo em cada uma das fases da sua
existência, desde a conceção até à morte.
A Delegação de Braga da Ordem dos
Advogados, de que faço parte, malgrado
os tempos de confinamento que vivemos,
não quis deixar passar “em branco” tão
marcante data e organizou, durante toda a
semana, diversas atividades “on line”.
Houve, contudo, dois momentos muito
especiais, que muita pena tive de não os
ter partilhado com o meu saudoso tio,
Cândido Pires, ilustre advogado e meu
patrono de início de profissão, que já não
está infelizmente entre nós: a homenagem
aos quinze Colegas que completaram 25
anos de exercício da profissão – grupo no
qual emocionada e orgulhosamente me
insiro – e, ainda, o sentido tributo prestado ao Dr. Lestra Gonçalves, que neste ano
2020 completa 50 anos de exercício da
Advocacia.
O Dr. Lestra Gonçalves é uma referência na Advocacia nacional, em particular
na Advocacia bracarense. Faz parte de
uma casta de Colegas que constituiu o
meu referencial quando iniciei este percurso profissional, que eram e são autênticos “faróis de guia”, que nos inspiram e
orientam, tamanha a qualidade técnica e
deontológica da sua prática. Cabe-me assim a obrigação de divulgar neste espaço
de opinião um reconhecimento e um sentido agradecimento. Um reconhecimento,
não apenas pelo percurso profissional do
Dr. Lestra Gonçalves e pelo seu contributo para o prestígio da profissão, mas também pelo seu papel na construção do Estado de Direito, na afirmação dos direitos
e no combate aos abusos e às desigualdades, assim contribuindo para a justiça e

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
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N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

para a Liberdade.
Esta é a mais nobre profissão, porque a
exercemos com liberdade – as palavras
são dele e foram comovidamente proferidas, no passado sábado, perante um grupo
de advogados e amigos que fez questão
de estar presente na cerimónia de homenagem. Com Liberdade se escreve o ADN
do Dr. Lestra Gonçalves. Livre pulsa o
sangue nas suas veias.
Este agradecimento e louvor ficariam
porém incompletos se os não estender à
família deste ilustre causídico. Desde logo, à sua mulher, a Dra Florinda, um esteio forte, de apoio, uma vez que ser casada com um Advogado é transportar

permanentemente consigo uma sacola de
preocupações - intenso trabalho, horas e
dias a fio, sem feriados ou fins de semana,
sem horários, numa girândola inquieta,
sinónimo de ausência e privação para os
familiares mais próximos. Ainda, às três
filhas: Ana, Luisa e Isabel Lestra Gonçalves, todas advogadas, de quem sou orgulhosamente amigo, e que são as mais fiéis
embaixadoras do legado de seu pai: profissionais dedicadas, mulheres retas e solidárias, de partilha, de gargalhada fácil.
Fazem parte também do meu património
de relações, que muito prezo.
Hoje a minha crónica não abordou politiquices, economias ou alertas pandémi-
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cos. Hoje falei-vos deste cidadão honesto
e deste profissional íntegro que fomenta o
prestígio desta profissão de Advogado,
para que sirva de exemplo aos mais novos
e de estímulo e coragem para todos aqueles que, sobretudo em momentos como os
que vivemos hoje, vacilam e desesperam.
Senhor Dr. Lestra Gonçalves, bem haja
pelo que faz em prestígio da Justiça e da
Advocacia!
Hoje falei-vos deste cidadão honesto,
com uma vivência cívica de relevo na
nossa cidade de Braga, e deste profissional íntegro...
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Opinião
MARIA DA GRAÇA MOURA Directora do Agrupamento de Escolas André Soares

Voz às escolas

A necessidade aguça o engenho

N

o meio de tantos papéis, à espera de uma arrumação mais cuidada, encontrei um artigo, datado de fevereiro de 2011, com o título
rumo às competências do século XXI.
Na altura foram selecionadas três turmas do Agrupamento André Soares, uma
de cada ciclo de escolaridade, para o desenvolvimento de um projeto piloto com
a referida designação e com os seguintes
objetivos: exploração da integração sistemática das tecnologias de informação e
comunicação no processo de ensino e
aprendizagem, … garantindo um mínimo
de vinte e cinco por cento de tempo em
sala de aula com recurso a essas ferramentas, …
Os docentes envolvidos seriam acompanhados em contexto de trabalho, em sessões de formação creditada. E a grande
preocupação da escola era habilitar os encarregados de educação de competências

O

retalho é uma área onde
são gerados, guardados e
processados, diariamente, milhões de dados. Estes dados,
depois de captados, são enviados
na sua forma original para diversas
plataformas, incluindo as analíticas. Depois de diversos cálculos,
este tipo de soluções disponibiliza
informações consolidadas dos resultados sob a forma de relatórios,
mapas, gráficos e tabelas, potenciando o conhecimento do negócio
e permitindo, naturalmente, tomadas de decisão mais acertadas.
Aproveitar a riqueza destes dados e
extrair deles respostas a desafios
diários é essencial nesta área de negócio bastante complexa e competitiva.
Existem indicadores que me agradam mais do que outros, principalmente aqueles que permitem estabelecer uma correlação entre duas
ou mais variáveis, que possibilitam
extrapolar a forma como determinado efeito poderá ter sido espoletado por determinada ação. Qual o
impacto nas vendas se colocar um
produto numa determinada prate-

tecnológicas que lhes permitissem fazer o
acompanhamento dos seus educandos,
nascidos na era tecnológica e a que Marc
Prensky chamou de nativos digitais.
Nove anos depois, os nativos digitais
são confrontados com a necessidade de
testar as suas capacidades, pôr em prática
os seus conhecimentos nesta área que nos
transporta para outras margens. E o mais
interessante é que são guiados, orientados
pelos seus professores, imigrantes digitais, tão distantes da sua agilidade tecnológica, a maior parte deles tão longe deste
digital.
E, se no início, muitos se sentiram perdidos, quase a sair na paragem mais próxima, o certo é que a necessidade aguçou
o engenho e a grande maioria pegou no
leme e rumou na direção certa.
Atualmente a escola está a percorrer o
seu caminho, focada num grande objetivo
– envolver todos os alunos, motivá-los,

responsabilizá-los, promover, agora mais
do que nunca, as competências do perfil
dos alunos do século XXI, livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia, capaz de lidar com a mudança e a incerteza num
mundo em rápida transformação…
É este o papel fundamental da escola
pública. Não gerar mais diferenças, não
excluir, não viajar apenas com os lugares
da frente ocupados. Para isso foram disponibilizados muitos equipamentos que
cada estabelecimento conseguiu libertar,
foram e continuam a ser contactadas as
famílias para chamar os mais ausentes, os
menos envolvidos, sejam quais forem as
suas circunstâncias, foram designados tutores para acompanhar os que mais necessitam, pelos meios mais facilitadores a
cada caso, são disponibilizados materiais
em diferentes suportes, continua a ser disponibilizado apoio psicológico aos ele-

mentos da comunidade escolar, todos estão em contacto, todos estão ligados.
Os alunos que iniciaram agora nova fase
presencial, e as crianças que iniciarão a
um de junho, serão o grande foco deste
recomeço, os que nos farão acreditar que
é possível viver com alguma segurança,
enquanto não conquistarmos a liberdade
total.
A escola sobreviverá, reabilitar-se-á,
com muita dignidade. Pois é com muita
dignidade que todas as educadoras e todos os professores se dedicam às crianças
e aos alunos, é com muita dignidade que
os assistentes operacionais e técnicos se
dedicam aos espaços e aos processos, na
certeza de que, em breve, as escolas voltarão a ter vida.
Que volte depressa o dinamismo, a energia, o ruído, a criatividade, a alegria nas
escolas!

Dados - do retalho às cidades inteligentes
leira, ao invés de outra? Qual o impacto de se juntarem duas marcas
competidoras na mesma prateleira?
Qual o impacto nas vendas de uma
determinada categoria se colocar
esse mesmo produto sobre essa estrutura mercadológica? Qual a probabilidade de existir fraude numa
transação caso existam diversas linhas canceladas pelo mesmo empregado de caixa?
Tal como no retalho, outras áreas
tentam apostar na aquisição e processamento massivo de dados para
dar resposta a muitas perguntas
idênticas. Veja-se, por exemplo, cidades que se tentam conhecer melhor através da adoção de novas
tecnologias e infraestruturas em
prol de problemáticas e desafios
urbanos comuns dos seus cidadãos
e da sociedade. Em diversas cidades espalhadas pelo mundo, encontro atualmente implementadas soluções que não só permitem a

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA *
Engenheiro de sistemas

Retalhos do Retalho
aquisição de dados através de diversos sensores, em tempo real, como também a posterior monitorização da informação resultante. Por
exemplo, indicadores como os níveis de congestionamento no trânsito, os níveis de emissão de dióxido carbono ao longo do dia, alertas
para eventuais acidentes, entre outros. Este tipo de informação é deveras pertinente, pois permite não
só o melhor conhecimento da cidade, como também a identificação
de eventuais lacunas em processos
ineficientes, adotar estratégias para

o seu ajustamento e consequente
melhoria do nível de vida dos cidadãos.
Tenho lido diversos artigos científicos relacionados com o paradigma «cidades inteligentes», vislumbrando controversos debates em
redor do seu conceito ainda nada
canónico nos dias atuais. O crescente número de dispositivos da
“Internet das Coisas” colocados em
ambientes urbanos tem, de facto, o
potencial de entender a forma como as cidades funcionam. Por outro lado, cada vez mais as cidades
modernas apostam em plataformas
inovadoras e infraestruturas que
permitem não só integrar, mas também partilhar esses dados, abrindo,
assim, o acesso a todos os atores
interessados e possíveis fornecedores de soluções para desafios urbanos comuns. Por exemplo, na procura de soluções para a problemática em redor do congestiona-

mento e melhoria da eficiência dos
serviços de transporte público.
Curiosamente, dei por mim a ler
uma notícia que me fez escrever este breve artigo de opinião. Referese à mobilidade em Braga e à pretensa intenção da autarquia de
colocar mais sensores em determinadas zonas críticas da cidade. Sinceramente, não acredito que a
aposta neste tipo de mecanismos
consiga responder, de imediato, a
alguns desafios relativos ao congestionamento de trânsito que Braga enfrenta há demasiado tempo,
tal como o nó de Infias. No entanto,
não só fico bastante agradado por
ver que se procura usar a tecnologia para futuramente se conhecer
melhor a cidade, como também anseio que se disponibilizem todos
estes dados em formato aberto, tal
como se faz noutras cidades. Desta
forma, quaisquer interessados poderão também estudar, propor ou
até desenvolver, porventura, novas
soluções para alguns dos desafios
urbanos atuais.
*com JMS
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1

IMORTAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

GRADIVA

6

CONTA-ME O TEU SEGREDO DOROTHY KOOMSON

PORTO EDITORA

2

SUITE 405 SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

UM BOLO POR SEMANA RITA NASCIMENTO

BERTRAND

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

LEYA
LEYA

A NÃO PERDER

A Corrente

Terra Americana

AUTOR Jeanine Cummins
EDITORA ASA

AUTORA Adrian McKinty
EDITORA Editorial Presença
A manhã começa normalmente. Rachel Klein deixa a filha, Kylie, na paragem de autocarro e
segue a sua rotina diária. Mas um telefonema a partir de um número desconhecido para o seu
telemóvel muda tudo. Do outro lado da linha, está uma mulher a avisá-la de que tem Kylie em
seu poder, no banco de trás do seu carro, e que Rachel só voltará a ver a filha se pagar um resgate... e raptar outra criança. A mulher diz-lhe que é mãe de um rapazinho que foi também
raptado e que, se Rachel não fizer exactamente o que ela lhe diz, o menino morrerá e Kylie
também. Rachel faz agora parte da Corrente, um esquema aterrorizador que transforma os
pais das vítimas em criminosos - e que, ao mesmo tempo, deixa alguém muito rico. Rachel é
uma mulher comum mas, nos dias que se seguem, vai ultrapassar limites até aí inimagináveis.
Terá de fazer escolhas morais impossíveis e praticar coisas terríveis. A Corrente é implacável e
totalmente anónima. As suas regras são simples: entregar o dinheiro exigido, encontrar uma
vítima e, a seguir, cometer um acto abominável. Os cérebros da Corrente sabem que os pais farão qualquer coisa pelos filhos. Mas o que eles não sabem é que podem finalmente deparar-se
com alguém à sua altura. Rachel é inteligente, determinada e uma sobrevivente.

DESTAQUES

O Passado

Fake News na Medicina

Três irmãs e um irmão regressam, para
as últimas férias de verão, à velha casa
dos avós. Trazem os filhos, uma nova
esposa e o filho de um antigo namorado. Ao longo de três semanas, as memórias do passado e da infância voltam
à superfície e as tensões aumentam,
misturando-se com o ar quente e denso
da paisagem idílica.

Quando as fake news chegam à medicina, o que é posto em causa é, acima
d etudo, a nossa saude e bem-estar.
Quando não procuramos fontes especializadas e nos deixamos levar pelo
ruído à nossa volta, é a vida que pode
estar em jogo. Confiar na Ciência é a
única forma de vencer a superstição e
rejeitar tratamentos sem validação.

AUTORA Tessa Hadley
EDITORA cultura

O Fiel Highlander

AUTORA André Casado
EDITORA matéria prima

O Céu Numa Gaiola

AUTORA Amanda Scott
EDITORA Bertrand

AUTORA Christine Leunens
EDITORA Editorial Presença

Lady Fiona Ormiston nunca pensaria
em aliar-se a um highlander bárbaro,
apesar da protecção que ele lhe pode
oferecer. Mas agora, a pedido do rei,
Sir Àdham MacFinlagh, um desconhecido ousado, deverá ser seu marido.
Porém Fiona acaba por se render ao
toque terno e apaixonado de Àdham,
mas descobre que a família dele pode
muito bem ser inimiga do rei.

Durante a Segunda Guerra Mundial,
em Viena, Johannes Betzler, um membro fanático da Juventude Hitleriana,
é ferido num ataque aéreo. Forçado a
viver confinado à casa dos pais, descobre que estes escondem ilegalmente
uma rapariga judia. A ideia de uma
fugitiva silenciosa e vulnerável a viver
por trás de uma parede falsa na sua
própria casa horroriza-o...

Ontem Lydia era dona de
uma livraria.
Estava casada com o homem que amava.
Vivia rodeada de família e
amigos. Tudo, menos o filho, Luca, de oito anos.
Por ele, vai amarrar uma
faca de mato à perna.
Vai saltar para um comboio de alta velocidade em
andamento.
Vai até ao fim do mundo.
Únicos sobreviventes do massacre da sua família às mãos de narcotraficantes, Lydia e Luca sabem que têm de fugir do México
imediatamente. Cada minuto conta. Cada troca de olhares está
impregnada de perigo. Em cada momento de fraqueza pulsam a
vida e a morte.
Já considerado um clássico moderno da literatura americana e
comparado ao romance As Vinhas da Ira, de Steinbeck, Terra
Americana é um romance oportuno, incómodo e, acima de tudo,
impossível de esquecer.

+Vida +Saúde
+Tempo

AUTORA Doutor Manuel
Pinto Coelho
EDITORA Oficina do Livro
Tudo o que precisa de saber
para viver de forma saudável, plena e feliz durante
mais tempo, em qualquer
idade. Neste livro o Doutor
Manuel Pinto Coelho mostra como, através da alteração dos hábitos quotidianos, é possível viver mais,
com mais saúde e mais felizes. Com gestos simples, mas empenhados, podemos reduzir a
incidência e os sintomas de várias patologias, das mais simples
às crónicas, bem como impedir o aparecimento de doenças mais
e menos graves.Â Mudar a alimentação, suplementar com nutrientes e hormonas, instituir a prática de exercício físico, são alguns dos fatores primordiais que pode alterar no seu dia a dia e
assim contribuir para o seu bem-estar. Segundo o autor não podemos evitar o envelhecimento, mas conseguimos se nos cuidarmos, viver melhor cada etapa da nossa vida. Pode começar hoje.
Publicidade

‘FAKE NEWS NA MEDICINA’ = 14,40 €
‘+VIDA +SAÚDE +TEMPO’ = 13,95 €
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9 Rentabilidade Exce
9 Mobilado e Equipa

9 Lugar Garagem
9 Elevador

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391014-112 -

87.000€

C.E.:(NC) Moradia para restauro (ruínas)
em Priscos. Com terreno urbano de 1.800 m2
mais terreno rústico de 4.506 m2, a 15 min.
do centro de Braga. Venha conhecer!

ID:124391032-47 -

225.000 €

C.E.:(D) Moradia T4 de gaveto, com excelente
espaço exterior (em lote) de 490 m2 e cozinha
no exterior, junto à garagem, a 2 min. do centro
de Amares.

ID:124391005-485 -

715.000 €

C.E.:(B) Moradia individual com 4 quartos, localizada
na Encosta do Bom Jesus, a 5 min do centro
da cidade. Não perca a oportunidade
de ter a casa dos seus sonhos.

ID:124391052-12 -

214.900 €

C.E.:(C) Fantástica moradia T4, no centro de Tadim.
Constituída por R/C com garagem,
loja para comércio no 1º andar, habitação
no piso superior e sótão com amplas áreas.
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Publicidade 23

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

VENDE-SE ou ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro (próximo do Parque Industrial de Celeirós)
Para mais informações: Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

Correio
do Minho.pt

Faça a sua
assinatura

EMPRESA SEDIADA EM BRAGA

PRECISA-SE

PRECISA

PICHELEIRO

EMP. DE ARMAZÉM / DISTRIBUIÇÃO
Entrada imediata - c/experiência - c/carta de condução
idade máxima: 45 anos
RESPOSTA AO APARTADO 529 - BRAGA
MARCAÇÃO DE ENTREVISTAS - 253254862

PARA TRABALHAR
NO ESTRANGEIRO
(CARAÍBAS)
TlM.: 939 913 199

CASA DE
ACOLHIMENTO
DE IDOSOS
TEM DUAS VAGAS
TlM.: 928 078 315

FREITAS COSTA
& FILHOS, LDA.

Nome

Construção Civil e Obras Públicas

Morada

ADMITE

Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Medição
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

ENGENHEIRO
DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
c/ experiência em Direcção de Obra
e Autos de Medição

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Av. Dr. Porfírio da Silva, n.º 284, 4715-086 Braga
(semáforos da BP, 31 de Janeiro )
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

Telf.: 253 606 830 | Tlm.: 919 991 083
geral@freitascosta.pt
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AUTO STAND CORREIA
www.autostandcorreia.pt
geral@autostandcorreia.pt
MERCEDES CLA45 AMG
SHOOTING BRAKE - 2017
C/ Kit Performance
+ t/ extras + Tecto
Panoramico. 26 mil kms.
Preço: 53.750,00€
BMW 220 D CABRIO AUTO
+ GPS - 2016
C/ 29 mil kms.
C/ diversos extras
Preço: 32.790,00€
MERCEDES CLS 350 CDI
BLUETEC 252 cv - 2010
C/ t/ extras . Nacional
Preço: 21.790,00€
FORD S-MAX 1.8 TDCI
TITANNIUM 125 CV - 2009
Nacional. c/ 185500 kms.
C/ extras
Preço: 8.950,00€
AUDI A6 2.0 TDI
EXCLUSIVE (177CV) - 2011
C/ t/ extras + GPS. Nacional
Preço: 16.990,00€
MITSUBISHI LANCER 1.3
INVITE - 2007
Selo antigo • Nacional
C/ extras
Preço: 4.890,00€

PORSCHE CAYMAN 2.7 275
CV PDK - 2014 C/ t/ extras
Apenas 35 mil kms
Preço: 51.950,00€
BMW 640 D CABRIO - 2015
C/ t/ extras. 63 mil kms
Preço: 54.700,00€
BMW 216 D SPORTLINE - 2016
C/ todos os extras • Nacional
Preço: 15.300,00€
VOLVO XC 70 D4 - 2014
C/ extras + Cx Aut.
• Nacional
Preço: 21.450,00€

MERCEDES A180 CDI BE
AMG LINE - 2013
C/T/extras + GPS e Xenon
Preço: 13.450,00€

MARCA/MODELO..............................................................................................................................................................................................................................................................ANO....................PREÇO
Audi A6 Avant 2.0Tdi 150cv S-Tronic - Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva, Estacionamento Frente e Atrás, Sensor Pressão Pneus, Isofix+extras----------Nacional 2015 ----26,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Line - Full Extras - Novo Modelo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacional 2016-----23,500€
Audi A3 SportBack 1.9 Tdi 105cv Sport - Interior Desportivo, 4 VE, Luz Diurna, Ac Automatico --- Apenas 90 Mil Km comprovados - Um Dono------------------------------------Nacional 2009 ----12,800€
BMW 525d 218cv Aut. Sport M - Full Extras - Interior M Sport - Tecto de Abrir GPS Grande, Bancos Sport em Pele---------------------------------------------------------------Nacional 2015-----28,500€
BMW 123d Coupé 204cv Pack M - Tecto de Abrir, Sensores Frente e Atrás, Interior Desportivo M, Som Porfessional - Pack M Original - 1 Dono----------------------------------Nacional 2008-----18,500€
Fiat Tipo SW 1.6 M-Jet 120cv Louge Tech - GPS, Bluetooth, JLL, Interior Desportivo, USB, CB, 4 VE, JLL, Isofix + Extras------------------------------------------------------------Nacional 2018-----13,990€
Fiat Grand Punto 1.3 Mjet 75cv Dynamic - Farois Nevoeiro, Volante Desportivo em Pele Multifunções, JLL, FCC, Ar Condicionado, DA + Extras-----------------------------------Nacional 2009 ------4,990€

PEUGEOT 208 1.2 VTI
ACTIVE - 2013
C/ extras • Nacional
Preço: 8.250,00€

Ford Focus SW 1.5 Tdci 120cv Titanium X - GPS Grande, Vidros Escurecidos, estacionamento Automático, Chave Mãos Livres, Sensor de Luz e Chuva - Igual a Nova--------Nacional 2017---- -16,500€

OPEL ASTRA CARAVAN 1.3
CDTI - 2007
Selo antigo. C/ extras.
185 mil kms. Nacional
Preço: 4190,00€

Opel Frontera 2.2 Dti 115cv RS Sport - JLL, 2 Tectos de Abrir, Ar Condicionado, Interior Desportivo, 4x4, Farois de Longo Alcance, Alarme, T/Original, Nunca fez Monte------ Nacional 2000------4,500€

VIATURAS PROVENIENTES DE RETOMA

Skoda Superb Break 2.0Tdi 150cv DSG - Full Extras - Int. Desportivo em Pele, Bi-Xenon, Leds, GPS,Bluetooth, Bancos Elect- Memória, Gancho Reboque, estacionam. Auto--Nacional 2016-----18,990€

RENAULT ESPACE 2.2 DCI INITIALE
7 Lugares • (150 CV) • 2004
Todos os extras • Nacional
Preço: 4.900€

Opel Astra K Sport Tourer 1.6 CDTi 110cv Dynamic - GPS Grande, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, NOVO MODELO----------------------Nacional 2016 -----17,490€
Opel Astra 1.6 CDTi 110cv Executive - GPS, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, Interior Desportivo em Pele/Tecido-------------------------- Nacional 2015 ----12,990€

Renault Megane Van 1.5DCi - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 ----------------4,500€
Renault Megane 1.5 Dci 85cv Dinamic - 5 Portas, Ar Condicionado, FCC, 4 VE, Isofix, Airbags, FN , Luzes Automaticas, Sensor de Chuva -----------------------------------------Nacional 2005 ------4,250€
Smart For Two 0.8 Cdi 54cv Passion - Caixa Auto + Sequencial, JLL, Tecto Panorâmico, Farois Nevoeiro, Relogio + Conta Rotações, Ar Condicionado, Radio CD + USB---Nacional 2011 ------7,990€

Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras Garantia de Fábrica------------------------------------------- Nacional 2017--S/ Consulta
Toyota Prius 1.8 Hsd Hybrido+GNC- Câmara de Marcha Atrás, Bluetooth, 4 VE, AC Automatico C/Kit de Gás Natural Comprimido BRC Garantia de Fábrica Sistema Hibrido--Nacional 2014 -----12,490€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 150cv ConfortLine - GPS Grande, Drive Assist, AC Auto, 4 VE, FCC, Radio CD, + Extras- Novo Modelo--------------------------------------------------Nacional 2017 -----18,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 110cv ConfortLine - AC Auto, 4 VE, FCC, Cortinas Nos Vidros Laterais, Radio CD, + Extras----------------------------------------------------------------Nacional 2009 ------7,500€

OFERTA DE 1 SEMANA DE FÉRIAS NO ALGARVE
SEDE: Av. João XXI, 519 - BRAGA
(aberto ao sábado até às 18h00)
Tlms.: 919 316 304 / 916 192 284 - 253 264 826

GARANTIA ATÉ 24 MESES SEM LIMITE DE KMS
Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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Publicidade 25
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

Audi-A4-TDI-2013
104649Kms - 140cv -18.500€

BMW x3 2.0d - 184cv-2013
204052Kms-19.000€

Mercedes GLK 220CDI-2014
170cv-245134Kms-22.800€

Volvo XC60 draivE 2.4dcc - 2010
184cv - 176391Kms - 16.900€

Opel Astra Sport Tour 1.7 CDTI
2011 - 188891Kms-9.750€

Renault Megane 1.5cc-2010
110cv--174700Kms-7.850€

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

Ford Focus Business 5 Portas - 1.0
EcoBoost 125CV

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Por 20.750,00 Euros

Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

00:06 Mark Felt
O Homem Que Derrubou
A Casa Branca
02:01 Web Therapy
02:59 Baviera Selvagem
03:55 Televendas
06:14 Manchetes 3
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
13:00J Jornal da Tarde
14:30 À Roda da A...
14:46 Um lugar para viver
15:31 A Nossa Tarde
17:30 Portugal em Directo
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:36 Joker
23:28 Prós e Contras

01:28 As Grandes Mentiras
Da História
02:22 Cinemax
03:34 Jorge Martins
Quadros Inacabados
04:21 Euronews
07:02 Programação infantil
13:52 Folha de Sala
14:00 Sociedade Civil
15:03 A Fé dos Homens
15:38 E2 - Escola Superior De ...
16:07 Viagens em Terras Do Norte
17:02 Programação infantil
20:56 Athena
21:24 Lotaria Nacional
21:30 Jornal 2
22:04 Folha de Sala
22:12 Aber Bergen
22:55 Visita Guiada

SIC
00:00
01:45
05:30
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:30
22:15
23:15

TVI
Terra Nossa
Cinema
Os Malucos do Riso
Edição da Manhã
Alô Portugal
O Programa da Cristina
Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Amor à Vida
Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?

01:15
02:30
03:15
03:45
04:15
05:45
06:00
06:30
10:15
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:45

1000 À Hora
Querido, Mudei a Casa!
Mar De Paixão
Saber Amar
Tv Shop
Os Batanetes
Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal na Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Ver Para Crer
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Quer o Destino

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610, 1.º
4711-911 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

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
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Rua António José Pereira 66

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DE BAIRRO T. 252 932 678

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Silva Pereira, 81

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Paio Galvão, 28

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

BRAGA
GUALTAR T. 253 675 422
Rua da Lameiras, 74

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

PÓVOA DE LANHOSO
MATOS VIEIRA T. 253 631 273
Praça Eng. Armando Rodrigues, 206

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020
Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Poderá ter um sonho muito bom.
Peça ajuda a Deus para concretizá-lo.
Saúde: Previna infeções urinárias
bebendo chá de barbas de milho.
Dinheiro: Pode ter de fazer ajustes no
seu orçamento, mas não perca a
esperança.
Números da Sorte: 4, 10, 15, 33, 39,
48

Balança
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Poderá sentir algo mais forte por
um amigo com quem tem conversado
mais.
Saúde: Repouse o suficiente para que o
seu cérebro possa descansar
realmente.
Dinheiro: Seja cautelosa com os
gastos.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47

Touro
Carta do Dia: 9 de Copas, que significa
Vitória.
Amor: Hoje é dia de mimar o seu amor.
Amar é dar e receber.
Saúde: Andará cheia de energia.
Aproveite para mudar a decoração da
sua casa.
Dinheiro: Poderá terminar um projeto.
Sentirá o sabor da vitória.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37

Escorpião
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Poderá passar menos tempo
com o seu par devido ao que tem para
fazer.
Saúde: Fazer exercício, beber água e
seguir uma dieta equilibrada são
cuidados que deve ter.
Dinheiro: Alguém pode ser cruel
consigo. A verdade virá ao de cima!
Números da Sorte: 7, 8, 13, 20, 36, 41

Gémeos
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Quebre a monotonia. Surpreenda
o seu amor com um jantar à luz das
velas.
Saúde: Cuide da sua saúde.
Dinheiro: A vida material requer
dedicação. Semeie hoje para colher
amanhã.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 30, 32,
41

Sagitário
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Antes de atirar-se de cabeça
numa relação tente perceber se é
correspondida e não corra riscos.
Saúde: Cuidado com possíveis
problemas de olhos. Descanse mais.
Dinheiro: As suas finanças estão
estáveis.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37

Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Os nativos de Caranguejo são
muito sensíveis e emotivos. Para
afastar as dúvidas converse com o seu
par e esclareça o que o inquieta.
Saúde: Fortaleça as unhas comendo
couves de Bruxelas.
Dinheiro: Seja prudente nos gastos.
Números da Sorte: 9, 13, 18, 25, 30,
41
Leão
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Prepare uma videochamada com
os familiares mais próximos.
Saúde: É importante fazer exercício
físico de forma regular.
Dinheiro: Está perto de atingir uma
nova meta. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 1, 5, 10, 23, 33, 44
Virgem
Carta do Dia: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: A felicidade chegou para ficar.
Dê um novo ânimo à sua relação.
Saúde: Para ser jovem por mais tempo
coma romã e abacate.
Dinheiro: Pense em remodelar a sua
vida. Renove as energias.
Números da Sorte: 1, 9, 16, 27, 37, 46

Capricórnio
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Boa fase a nível sentimental.
Saúde: Cuide da memória comendo um
quadrado de chocolate negro por dia.
Dinheiro: Vai sentir-se motivada. Use
essa energia para marcar pontos na
sua carreira.
Números da Sorte: 3, 11, 20, 25, 37,
42
Aquário
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: É provável que receba uma boa
notícia relacionada com a sua família.
Saúde: Sempre que fizer uma refeição
pesada beba um chá verde.
Dinheiro: Elogie os seus colegas. Em
troca, terá mais companheirismo.
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29,
37
Peixes
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Deixe os medos de lado e viva a
relação de forma intensa.
Saúde: Coma mais grelhados e
cozidos. Mantenha-se em forma.
Dinheiro: Podem oferecer-lhe um novo
emprego. Cuidado com falsas ilusões.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25, 49
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2 amigas, atendem juntas
ou separadas. Venha conferir.
Local discreto.

919 093 218
967 449 761

920 509 879

SUDOKU
1
5

8

6

2

Desafio do n.º 24
12 trabalhadores têm que transportar 12 sacos de milho para o
mercado.
Cada um só pode carregar um
saco. Os 12 precisam de 1 hora
para fazer isso. Em quanto tempo
6 trabalhadores farão todo o
transporte?

****
1

4
4
7 9
1
4 5
1
7 2 6 3
8 9
8
3 1
2
8
1
4

6

913 182 036

***

2 5

9

Atende cavalheiros em privado
com higiene e segurança.
15 beijinhos

7 3
2
6
1 3
2
6 8 4
3
9
1

7
9
6 4
1

3
4
2 6
8
9

Solução:

Trintona Gulosa.
Belo corpo, peito XXL,
boca gulosa, oral ao natural
profundo, 69, botão
de rosa, massagens
com acessórios
24 horas

SENHORA
PORTUGUESA

Cantinho do prazer

Os 6 trabalhadores farão o transporte em
3 horas.
6 sacos são transportados para o mercado
em 1 hora. O percurso até o mercado
é também de 1 hora. Os outros 6 sacos
restantes, até chegarem ao mercado,
levam mais 1 hora. Total: 3 horas.

SUPER NOVIDADE

QUEBRA
CABEÇAS

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10 11

HORIZONTAIS: 1 – ramal; solidão. 2 – remoinho de água; educa; tronco. 3 – conciso; terá. 4 – macela-francesa; categoria.
5 – além; arco; descortiçamento. 6 – atestara. 7 – catre; criada
de quarto; mais. 8 – estime; colheita. 9 – comprida; refrear.
10 – sopro; adoentado; hino. 11 – queima; usufruto.
VERTICAIS: 1 – que é duro como roca; ocultar. 2 – assalaria;
paixão. 3 – disposição; amém. 4 – alimenta; calor. 5 – fundira;
andas. 6 – aliás; mencionais; suceda. 7 – seita; outra vez.
8 – pélago; campina. 9 – superfície; âmagos. 10 – proveito;
preferido. 11 – engana; abrigos.

8

11

7 DIFERENÇAS

Soluções:1-Falta uma bola do bobo, em cima 2-Falta um “Z” 3-Falta a barba do
guarda de trás 4-Parte de trás da cadeira do rei 5-Gola do bobo 6-Boca do bobo 7Parte de trás do cabelo do guarda da frente

10

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: Horizontais: 1 – ramo; ermo. 2 – olá; cria; pe. 3 – curto; trará. 4 – agerato; rol
5 – la; aro; pela. 6 – atacara. 7 – cama; aia; al. 8 – ame; vindima. 9 – longa; domar. 10 – ar; aiva;
ode. 11 – assa; usos.
Verticais: 1 – rocal; calar. 2 – aluga; amor. 3 – maré; ámen. 4 – trata; gás. 5 – coara; vais. 6 – er;
tocai; va. 7 – rito; ainda. 8 – mar; prado. 9 – area; imos. 10 – prol; amado. 11 – peala; lares.

9

HUMOR
Um homem, à conversa
com um maluco, afirma:
- Parece-me que o senhor
não trabalha…
Responde o maluco:
- Não senhor, estou maluco!
Insiste o homem:
- Mas há malucos que trabalham…
E finaliza o maluco:
- Pois há… mas eu não estou
tão maluco como isso.

No interior do Alentejo, uma
galinha pôs um ovo de meio
quilo. A história correu mundo
e todos queriam saber mais
detalhes, os jornais,
televisões e rádios. Começam
os repórteres:
- Como conseguiu esta
façanha, Sra. Galinha?
Sem muita demora diz
a galinha:
- Isto é segredo de família.
Perguntam os jornalistas
- E os seus planos para
o futuro?
- Pôr um ovo de um quilo! Responde orgulhosa a galinha.
Depois da galinha, vão todos
ter com o galo para obter
mais detalhes.
- Como conseguiu tal
façanha, Sr. Galo?
- Isto é segredo de família! –
Responde o galo.
Continuam os jornalistas:
- E os planos para o futuro?
Furioso responde o galo:
- Encher o avestruz de porrada!

Um rapazola entra numa tasca
e pede:
- Uma garrafa de vinho.
Pergunta o tasqueiro:
- Branco ou tinto?
Responde o rapazola:
- Tanto faz, o meu avô
é ceguinho…

Um tipo visitou a exposição
de pintura de um amigo, autodidata na matéria, e este, a
certa altura, reparando que o
outro se detinha a olhar atentamente para um dos seus
quadros, aproximou-se entusiasmado e perguntou-lhe:
- Então, que sensação te desperta esta minha pintura?
Diz o amigo:
- Faz-me crescer água na
boca…
Admirado, pergunta o pintor:
- Um pôr do sol faz-te crescer
água na boca?!
Responde o amigo:
- Olha, julgava que era um
ovo estrelado!

Passatempos 27

JOGOS
Segunda 18/05/20

Sorteio 20/2020

68 444
2.º Prémio 28 888
3.º Prémio 57 897
1.º Prémio

Terça 19/05/20

Sorteio 40/2020

5 25 32 37 43
*6 *7
Quarta 20/05/20

Sorteio 41/2020

17 41 44 45 49
+6
Quinta 21/05/20

Sorteio 21/2020

88 920
2.º Prémio 00 151
3.º Prémio 85 938
4.º Prémio 63 966
Terminação 0
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 22/05/20

Sorteio 41/2020

3 18 22 27 32
*2 *7
Sorteio 21/2020

SVJ 18817
Sábado 23/05/20

Sorteio 42/2020

1 12 19 25 44
+5

Publicidade

C
m

Futebol
Ricardo Quaresma apoia equipa
bracarense feminina composta
por atletas de etnia cigana

O conhecido internacional português Ricardo
Quaresma deu publicamente o seu apoio à equipa bracarense de futebol feminino Big Powers,
completamente composta por raparigas de etnia
cigana, oriundas de Santa Tecla.
Nas redes sociais, a Associação de Futebol de Braga fez o anúncio de que levou a equipa a “conhecer a selecção nacional, ao Canal 11, ao nosso
Centro de Rreinos FIFA e agora o Ricardo Quaresma apadrinha as BigPowers! Estamos orgulhosos
do caminho que esta história está a seguir”.
Depois da polémica com André Ventura, Ricardo
Quaresma voltou a dar novo pontapé na discriminação ao apoiar a primeira equipa de futebol
portuguesa de raparigas ciganas: as Big Powers,
de Santa Tecla (Braga). O jogador estará hoje no
Canal 11 a falar sobre a sua paixão pelo futebol,
mas também sobre o racismo e a igualdade de
género que contará com a presença de uma dessas meninas das Big Powers.

CLIMATIZAÇÃO
VENTILAÇÃO MECÂNICA
PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS
Rua Adolfo Fernandes Pinto, n.º 9 - Vila de Prado
tlf. 253 619 054 • avac@brasolar.pt • www.brasolar.pt

Covid-19
Chegaram mais 60 ventiladores
e o país não vai comprar
mais no estrangeiro

A ministra da Saúde revelou ontem que chegaram
mais 60 ventiladores, que agora vão ser testados, e
que o Governo não pretende comprar mais, havendo
a expectativa de Portugal conseguir ser autossuficiente com a produção nacional.
Os equipamentos hospitalares “vão agora ser submetidos a processos de verificação e testagem”, frisou Marta Temido, acrescentando que outros ventiladores,
de outro modelo, “revelaram características que tiveram de ser revistas tecnicamente”. Segundo a ministra, a avaliação de equipamentos médicos “é normal em contexto Covid ou não Covid”, e o facto de terem
sido detectados problemas “é a melhor garantia” de qualidade.

Pandemia
Mais de 30% das consultas e cirurgias adiadas já foram remarcadas

Mais de 30% de consultas e cirurgias no Serviço Nacional de Saúde (SNS) adiadas devido à pandemia de
Covid-19 já tinham sido remarcadas até à semana passada, “sem recurso a mecanismos adicionais”, adiantou ontem a ministra da Saúde. “Até ao final da semana passada já havia mais de 30% de actividade de
consulta e de cirurgia que tinha sido suspensa e que já estava remarcada e, portanto, sem recurso a mecanismos adicionais e este trabalho é um trabalho que vai ser continuado nos próximos dias e semanas, tendo nós a confiança que o SNS vai continuar a responder”.

SEGUNDA, 25 MAIO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Até quarta-feira
Distritos de Braga, Aveiro,
Porto e Leiria com alerta
amarelo devido ao calor

Quatro distritos do Norte e Centro do país
estarão sob aviso amarelo entre terça e
quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, informou ontem o Instituto Português do
Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso, que tem validade entre as 10 de
terça-feira e as 10 horas de quarta-feira,
abrange os distritos de Braga, Leiria, Aveiro
e Porto.
A meio da semana passada, o IPMA tinha
alertado para uma subida de temperatura
em Portugal continental acima do normal
para o mês de Maio.
Segundo as previsões, a temperatura máxima no interior do país pode chegar aos
35ºC e no resto do território aos 30ºC.
Em relação à temperatura mínima, de um
modo geral, “terá valores entre 15ºC e
18ºC”.

ANTÓNIO COTRIM/EPA

Publicidade

DESCONFINAMENTO Bom tempo levou o país a sair em peso para as praias nacionais durante o fim-de-semana.
Rua do Salgado, n.º 10
4705-480
Lamas BRAGA
tlm. 935 117 227/8
invictadados@gmail.com

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

Rua de Mazagão, 78 - 4705-074 Aveleda - BRAGA
Tlf. 253 670 663
www.coteq.pt • info@coteq.pt

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

