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Covid-19

Destaque

COVID-19
32,203

MORTES

1,396 (+13)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 257 NOVOS CASOS

19,186 (+275)

O MELHOR DIA da semana na região no que diz respeito a novos infectados.
No país destaque também para mais 275 doentes recuperados.

CASOS SUSPEITOS
321,290 (+2,373)

Seixal
Encerrados oito
estabelecimentos
no Bairro da Jamaica

16739
NORTE

As autoridades de saúde encerraram oito estabelecimentos comerciais, entre cafés e bares, em
Vale de Chícharos, conhecido como Bairro da Jamaica, no Seixal,
devido à covid-19, numa acção
que contou com um forte dispositivo policial.
A comissária Maria do Céu Viola
explicou que “oito locais identificados pelas autoridades de saúde foram selados, fechados a cadeado e os proprietários
notificados do encerramento”.

3739

CENTRO

10874
LISBOA
E VALE DO
TEJO

259
ALENTEJO

367
ALGARVE

NÚMEROS

| Rui Miguel Graça |

90

135

MADEIRA

AÇORES

6,096,799
Contagem Mundial
+ 70,419 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
REINO UNIDO

Minho regista apenas
quatro casos novos

1,806,520
469,510
396,575
286,308
272,826

MORTES
368,871

RECUPERADOS
2,702,383

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

105,063 1,178,395
28,015 248,314
4,555 167,469
27,125 62,225
38,376
N/A

17,165
8,318
2,300
617
1,559

Chile
A caminho dos 100.000 casos confirmados
As autoridades de saúde do Chile informaram ontem que a pandemia da
covid-19 já causou perto de mil mortes, num total de quase 100 mil casos
confirmados, afectando principalmente a região metropolitana de Santiago.

Um sábado com apenas quatro
casos novos no Minho, sendo
que foram registados um cada
um em quatro concelhos diferentes: Braga, Guimarães, Barcelos e Ponte de Lima.
Portugal ontem registou 13 novos óbitos, sendo que aconteceram quatro no Norte. Nesta zona
do país, os novos infectados foram 14 no total, passando de
16725 para 16739. Dos 257 novos casos, diga-se que 231 aconteceram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, facto que justifica
que o sinal de alerta do governo
na passada sexta-feira no anúncio de mais medidas de desconfinamento e algumas restrições
para esta zona.
O total de não confirmados aumentou consideravelmente, com
menos 1550 pessoas nessa lista,
passando de 287776 para
289326. Actualmente aguardam
resultado laboratorial 2134, sendo que internados encontram-se
514 pessoas. Em Unidade de
Cuidados Continuados, nos hospitais nacionais, estão apenas 61
pessoas.

§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

Quinta-feira Sexta-feira
1218 (+5)
1224 (+6)
713 (+3)
713
400 (+1)
400
299
300 (+1)
233
233
186
186
137
137
121
121
116
116
78
78
73
73
63
63
61
61
46
46
37
37
28
28
23
23
19
19
18
18
12
12
10
10
7
7
8
9 (+1)
6
6

Sábado
1225 (+1)
714 (+1)
400
301 (+1)
233
186
137
121
116
78
73
63
61
46
37
29 (+1)
23
19
18
12
10
7
9
6

Total

3914 (+9)

3926 (+4)

3922 (+8)
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Braga

Piscinas das freguesias de portas fechadas.
Lamas e Sobreposta podem ser excepção

A MAIORIA diz que é incomportável do ponto de vista financeiro a abertura dos espaços que terão de obedecer a novas regras,
como a lotação limitada. Lamas e Sobreposta falam na prestação de um serviço público que dever ser feito com toda a segurança.
PISCINAS

| Paula Maia |

As cerca de uma dezena de piscinas espalhas pelas freguesias
do concelho não vão abrir portas
ao público nesta época balnear.
A decisão de não abrir os equipamentos ao público é quase
unânime entre os presidentes das
juntas locais que evocam questões de segurança e, sobretudo,
de sustentabilidade financeira
para justificar a decisão face às
medidas impostas pela Direcção-Geral de Saúde.
Obrigados a reduzir a lotação e
a redobrar a vigilância aos utentes, os autarcas dizem ser incomportável fazer face às despesas
que a manutenção destes equipamentos exige quando se prevê
uma redução drástica das receitas de bilheteira.
As piscinas ao ar livre têm as
mesma regras das praias, particularmente no que toca ao distanciamento e a lotação. “Não
dava para termos um terço das
pessoas que costumamos ter. E
também não temos meios para
fiscalizar a aplicação das regras.
Não há condições”, explicou ao
CM o presidente da União de
Freguesias de Nogueiró e Tenões, João Manuel Tinoco, considerando que este é um ano
“atípico” e que deveria ser opinião “unânime” o encerramento
das piscinas.
A decisão está já tomada há algum tempo e, de acordo com o
presidente desta união de freguesias, foi bem aceite pelos residentes. “Para já, toda a gente
se mostra de acordo, mas provavelmente vão reagir mais na altura em que deveria estar aberta”, diz a propósito o autarca,
acrescentando que esta é uma
decisão irreversível. “Nesta altura já estaríamos a tratar de tudo
para a abertura porque este não é
um equipamento que se abra de
um dia para o outro”, argumenta
João Manuel Tinoco, referindo-se nomeadamente à contratação

DR

A piscina de Lamas deverá abrir portas, mas o autarca local apela à responsabilidade dos utentes no respeito das normas de segurança

de pessoal auxiliar, nadador-salvador e limpeza.
Outra das piscinas que se manterá encerrada este ano é a da
freguesia de Nogueira. As razões
apontadas por Goreti Machado,
autarca da União de Freguesias
de Nogueira, Fraião e Lamaçães
são as mesmas apontadas pelo
seu congénere de Nogueiró, sobretudo do ponto de vista da inviabilidade económica. “É uma
estrutura enorme. São gastos terríveis, desde a segurança, aos
nadadores-salvadores. É um
conjunto que fica caríssimo. Se a
lotação cai praticamente para
metade, torna-se completamente
incomportável económicamente”, assume Goreti Machado.
Mas há quem tenha uma visão
diferente. Além de Lamas (ver
caixa) também a piscina de Sobreposta, uma das mais procuradas do concelho, poderá abrir
portas. A presidente de junta local, Elisabete Silva, diz que o
executivo local está a aguardar
novas directivas governamentais
para equacionar se há ou não
condições para a abrir o equipa-

§nota
No final de Junho

Piscina de Lamas quer abrir
com todas as regras de segurança
A piscina de Lamas deverá ser das únicas a abrir nas freguesias. A decisão
está tomada, faltando apenas o sinal verde da Direcção-Geral da Saúde.
Apesar de estar em contraciclo com os restantes autarcas, João Alves, presidente da junta local, explica a razão da decisão: “Todos os anos temos de fazer a manutenção da piscina, que é nesta altura. Se não abrir é dinheiro que
perdemos”, argumenta o autarca local, acrescentado que além da questão
económica, a decisão tem também subjacente a vertente social: “as pessoas
gostam de vir para piscina”. Concordando com os autarcas que dizem que
será muito difícil comportar as despesas de manutenção devido às restrições impostas, João Alves não tem dúvidas de que será a junta que terá ajudar a custear esta abertura.
Para fazer face à situação, o autarca adianta que a entrada no recinto far-seà com dois bilhetes únicos - criança e adulto - não sendo contemplados descontos.
João Alves deixa claro que estão ser adoptadas todas as medidas para garantir a segurança e não colocar em risco a saúde dos utilizadores, nomeadamente a redução de horário - passando a abrir das 14 às 20 horas -, a lotação limitada e espaços devidamente marcados. “A nossa vontade é
abrirmos ao público, mas não quer dizer que passados uns dias a tenhamos
de fechar por incumprimento das regras por parte dos utentes”, ressalva o
autarca , fazendo depender o funcionamento do equipamento com a responsabilidade assumida pelos utilizadores.

mento. “Estamos a preparar a
piscina, mas aguardamos indicações do governo. Não estamos
100% seguros quando à decisão
de abrir”, diz a autarca, explicando que a questão que levanta
mais dúvidas é a da utilização
dos balneários.
Quanto ao recinto externo, Elisabete Silva diz que não deverá
acarretar grandes dificuldades
com a divisão dos espaços para
acautelar o distanciamento. “Se
nos sentirmos seguros para receber as pessoas iremos abrir”, garante a autarca, adiantando que
se tal vier a acontecer será no final de Junho ou início de Julho,
com menos colaboradores “Não
é o lucro que pretendemos, mas
sim prestar um serviço à população”, diz.
A junta de Sobreposta só decidiu ponderar a abertura quando
soube da decisão da câmara em
abrir as piscinas municipais.
“Não faz sentido a câmara abrir
estas dois espaços e as restantes
estarem fechadas”, argumenta a
presidente, afirmando estar a assistir a um “contra-senso”.
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Piscinas municipais deverão
abrir época balnear a 1 de Julho
AUTARQUIA aguarda directrizes da tutela para definir o modelo de funcionamento das Piscinas da
Rodovia e da Ponte, normas que se traduzirão num regulamento de utilização a seguir pelos utentes.

DR

Piscinas Municipais deverão abrir já em Julho e serão das poucas opções dos bracarenses neste Verão

PISCINAS

| Paula Maia |

A decisão de abrir as piscinas
municipais da Ponte e da Rodovia já está tomada, mas a câmara
de Braga está à espera das directivas da Direcção-Geral de Saúde para saber em que moldes é
que esta abertura será feita.
“A nossa intenção é abrir. Estamos a preparar-nos para fazê-lo
a 1 de Julho” avançou ao CM
Sameiro Araújo, vereadora da
câmara de Braga que tutela estes
equipamentos, argumentando

que esta é uma oferta que vem,
de alguma forma, colmatar as
várias restrições que os bracarenses vão enfrentar neste Verão
por causa da pandemia. “A
maioria das pessoas não vai de
férias porque tem ainda algum
receio. Vão estar em Braga irão
procurar mais estes espaços porque esta é uma cidade tradicionalmente muito quente”, afirma
a vereadora, acrescentando que,
por isso, não faz sentido manter
estes espaços encerrados.
Apesar de ainda não estarem
delineadas todas as restrições

lll
“Todos os anos ajudamos os autarcas na compra
do hipoclorito, que é desinfectante das piscinas.
Este ano aumentamos a ajuda para o dobro.”
que serão impostas nestes espaços, Sameiro Araújo adianta que
as piscinas conhecerão novas regras de funcionamento nesta
balnear. “Vamos ter restrições
quanto à capacidade de lotação
de pessoas, uma vigilância muito mais apertada, os balneários
não serão utilizados”, diz a dirigente.

A vereadora assume que logo
que sejam conhecidas as directrizes para o funcionameto destes equipamentos, a autarquia
vai proceder à construção de um
regulamento que defina todas as
condições de utilização por parte
dos utentes. “Conforme o que
seja emanado iremos tomar as
decisões que acharmos mais

convenientes para o funcionaento das piscinas”, continua.
Em fase de análise poderá estar, por exemplo, o sistema rotativo de utilização da piscina por
parte dos utentes, definindo que
se cada utilizador poderá ter um
espaço de tempo limitado para a
frequência da piscina, dando
oportunidade aos vários interessados da utilização da mesma.
Questionada sobre a decisão da
autarquia em abrir as piscinas
municipais quando a esmagadora maioria dos presidentes de
junta de freguesias e uniões de
freguesia decidiram pelo contrário, a vereadora diz não haver
“contra-sensos” e compreender
a posição dos autarcas.
“Se as piscinas ja não eram
rentáveis, é insuportável para as
juntas de freguesia comportarem
os gastos decorrentes das restrições que vão ser impostas, nomeadamente da lotação que vai
para 1/5 do habitual”, explica
Sameiro Araújo. E continua: “o
município compreende perfeitamente a posição dos presidentes
de junta porque além da lotação,
também a vigilância teria de ser
reforçada”.
A vereadora revela que a câmara de Braga decidiu apoiar as
juntas de freguesia que decidiram abrir os seus equipamentos
com uma ajuda suplementar para a compra de hipoclorito. “Todos os anos ajudamos os autarcas na compra do hipoclorito,
que é desinfectante das piscinas.
Este ano aumentamos a ajuda
para o dobro. Mas, o que os autarcas dizem é que mesmo assim
é muito difícil suportar as despesas porque é nos recursos humanos onde gastam mais dinheiro,
sendo que até teriam de aumentar o seu número porque causa
da vigilância”, argumenta a responsável, afirmando que “o município não pode arcar com as
despesas de todas as piscinas do
concelho”.
Publicidade
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“A cultura voltou
a mendigar”
ACADEMIA DE TEATRO Tin.Bra
mantém apenas o protocolo com a
Câmara Municipal de Braga. Presidente
da instituição está muito angustiada
e não sabe o futuro da academia.
DR

Academia de Teatro Tin.Bra tem em mãos apenas um projecto e foi necessário contratar um profissional para gravar e editar as histórias

TIN.BRA

lll
“Continuamos a fazer
reuniões e a energizar-nos
todos os dias para não
desistir e acreditar que tudo
isto vai melhorar. Mas o
certo é que estamos a viver
uma situação à tona da
água e sempre à espera de
uma mão para não afogar
e não desaparecer.”

| Patrícia Sousa |

Angustiada e sem expectativas,
a presidente da Academia de
Teatro Tin.Bra prevê que até ao
final do ano “não entre valor nenhum” na instituição. “A cultura
voltou, outra vez, a mendigar e
os actores quase que têm que andar a pedir para sobreviver. Voltamos a ser os parentes pobres
da sociedade”, lamentou Maria
Torcato Batista, deixando o aviso: “não sei como vamos sobreviver. É uma angústia enorme e
a dúvida que temos é como vamos aguentar mais dois ou três
meses”.
Apenas com o projecto ‘Dentro
do Baú - Histórias encenadas para a Infância’ da Câmara Municipal de Braga em mãos, a “única solução” é gastar o dinheiro
que a academia amealhou o ano
passado, já que foi um “ano muito bom”. O objectivo era investir
em equipamento, mas agora esse
dinheiro é mesmo para sobreviver a estes tempos.
“Não entrou nenhum dinheiro
até Março, porque os primeiros
meses do ano são sempre muito
parados. Depois veio a Covid-19
e não prevemos que vá entrar
nada até Dezembro”, referiu a
presidente, admitindo que agora

Maria Torcato Batista
Presidente da Academia Tin.Bra

DR

Preparação da história ‘O Patinho Feio’ para o projecto Dentro do Baú

a academia tem de “aceitar tudo” o que aparece. “Não pagam
mais e nós, entre não ganhar nada e ganhar algum mesmo com
muito mais trabalho, só temos
que aceitar. É muito mau, a cultura e os actores sempre foram o
parente pobre, mas com esta situação tudo piorou e levantar
outra vez a moral não vai ser fácil”, confidenciou.
Maria Torcato Batista foi mais
longe: “andamos há 30 anos a

lutar diariamente para fazer um
trabalho dignificante e gratificante em prol do teatro e da cultura, mas esta é uma luta inglória, que não é reconhecida nem
valorizada”, criticou.
Com receio de perder até o
protocolo com a Câmara Municipal de Braga, o certo é que a
academia substituiu as histórias
contadas ao vivo por histórias
gravadas, que são apresentadas
na página do facebook da autar-

quia uma vez por semana. “Tem
sido uma experiência extremamente gratificante, as actrizes tiveram que aprender a lidar com
estas ferramentas e dá muito trabalho fazer histórias filmadas,
porque é plano em cima de plano, leva horas e horas e elas não
estavam habituadas. Dá muitíssimo mais trabalho, mas é uma
aprendizagem e uma alternativa
que fica”, evidenciou a presidente, adiantando que foi necessário
contratar um profissional na área
da edição. “O protocolo da câmara acaba por ficar ainda com
valor mais reduzido para a academia, porque tivemos que fazer
esse investimento, porque a gravação e a edição não faziam par-

te do nosso trabalho”, atirou.
Com três funcionárias no quadro, a administrativo-financeira
está em lay-off e as duas actrizes
também estão em lay-off, mas a
50%.
A academia de teatro continua
a contar histórias para a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
“Estamos na mesma a contar as
histórias. Estamos a fazer as gravações, mas gravar ainda leva
muito mais tempo do que ensaiar e a biblioteca paga 40 euros por mês para as duas actrizes”, referiu.
A Câmara Municipal de Braga
também apresentou uma candidatura para financiar um projecto até 500 euros e a academia de
teatro vai candidatar-se. “Evidentemente que 500 euros não
dão para nada, mas temos que
aproveitar tudo neste momento”,
desabafou.
Entretanto, a Câmara Municipal de Arouca, com quem o
Tin.Bra já trabalhava, também
‘chamou’ a academia para fazer
parte de uma equipa e vai substituir os espectáculos ao vivo que
tinha pela gravação de histórias
de Arouca. “Se correr bem vamos ter uma actriz ocupada entre Julho e Agosto com este projecto”, contou a presidente Maria Torcato Batista.
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Atrair investimento externo é
prioritário para a nossa economia

PAULO PORTAS considera que Portugal deve “apostar num caso de competitividade selectiva” que lhe
permita disputar a atracção de investimento externo com os países do centro e do leste da Europa.
ECONOMIA

| Marlene Cerqueira |

É sobretudo com os países do
centro e do leste da Europa que
Portugal vai ter de competir no
contexto da retoma económica.
Essa é perspectiva do antigo ministro Paulo Portas, o convidado
do primeiro de quatro ‘webinares’ sobre o temática ‘Este-Oeste: os desafios da economia’, dinamizados pela N-Advogados e
o escritório espanhol, Legal 21
Abogados, em parceria com a
Associação Comercial de Braga
e a InvestBraga.
Anunciado o plano de recuperação para a União Europeia, envolvendo 750 mil milhões de euros, Paulo Portas considera que
Portugal tem se preocupar-se já
com duas coisas.
Primeiro, o país tem garantir
que os programas a que se vai
candidatar sejam “simples e
ágeis” porque o “tempo de execução é curto”.
Em segundo, o Governo, ouvindo o sector privado que é
quem é o agente de transformação, deve apostar na criação de
um caso de competitividade selectivo, agressivo, para atrair ca-

DR

Paulo Portas foi convidado para falar sobre o tema ‘Apoiar as empresas, recuperar a economia’

pital, para atrair investimento
para a nossa economia.
“Nós todos sabemos do nosso
défice de capital e portanto precisamos de atrair investimento”,
considera Paulo Portas.
Para atrair investimento, Portugal vai ter de competir, sobretudo com os países do centro e do
leste da Europa”, antevê Paulo
Portas, alertando que são países

com regimes fiscais mais favoráveis do que o nosso, com regimes laboais mais flexíveis do
que o nosso, e que tem uma política de licenciamentos mais ágil.
Sem esquecer que “são precisamente os países que na Europa
tiveram melhor desempenho em
termos de pandemia”.
“Nós tendemos a achar que nós
é que estamos bem. Estamos

muito bem em relação à Itália, a
Espanha e a França, mas basta
consultar o número para perceber que podíamos estar tão bem
como a Áustria, a República
Checa, a Eslováquia, a Eslovénia, a Dinamarca, a Noruega, a
Finlândia, os Países Bálticos ou
como a Hungria, porque correulhes bem a gestão da epidemia e
têm tendencialmente quadros

§Covid-19
Pároco de Priscos, Guisande e Tadim

João Torres celebra missa em campo
de futebol e gimnodesportivos
Um pároco de Braga vai celebrar missa, aos domingos, num campo de futebol e em dois pavilhões gimnodesportivos, para “fintar”
a falta de espaço nas igrejas decorrente das restrições impostas
pelas autoridades de saúde. João Torres, que tem a seu cargo as
paróquias de Priscos, Guisande e Tadim, todas no concelho de Braga, disse à Lusa que nas igrejas apenas caberiam “umas 20 e poucas pessoas”, face ao distanciamento social decretado por causa
da pandemia de covid-19. “As igrejas, por norma, já são pequenas,
o que significa que agora uma parte substancial dos fiéis não iria
poder assistir à missa”, referiu. Assim, João Torres conseguiu a disponibilização do campo de futebol de 11 em Guisande e dos pavilhões em Priscos e Tadim, para a realização das missas dominicais.
Hoje, celebra missa às 09:00 em Priscos, às 10:00 em Guisande e
às 11:00 em Tadim. Uma espécie de palco fará de altar e haverá

cadeiras espalhadas pelos recintos, com o distanciamento de dois
metros entre elas. “Assim, haverá certamente lugar para todos. Sei
que há paróquias em que está a haver marcação prévia para a
missa, quase como quem reserva mesa para o restaurante, mas
penso que essa solução não é a melhor”, disse ainda João Torres.
Durante a semana, as missas terão lugar nas igrejas paroquiais, já
que a afluência de fiéis é substancialmente menor. Portugal entrou no dia 3 de Maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de Março. Esta nova fase de combate à covid-19
prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância activa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso
obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais. O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas para
entrarem em vigor amanhã, com destaque para a abertura dos
centros comerciais, dos ginásios, dos ATL ou das salas de espectáculos. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias deu-se
ontem e a abertura da época balnear para 6 de Junho.

macroeconómicos e níveis de
flexibilidade que são muito
competitivos”.
Portanto, “quando um investidor europeu quiser abrir uma
boa fábrica para integrar uma
das etapas do processo de produção em massa, por exemplo de
fármacos, de certeza que poderá
pensar em Portugal, mas vai
também penar noutras ofertas
que vão ser feitas ao mesmo
tempo”, exemplificou.
A captação de investimento é
assim apontada, pragmaticamente, como “a prioridade para
o dia seguinte”, sobretudo porque a pandemia deixou muito investimento externo em suspenso.
“Ao abrir progressivamente,
temos de nos dedicar a ir buscar
capital para impulsionar parcerias com empresas portuguesas e
favorecer as empresas consigam
capitalizar-se e ser uma parte essencial de um 2020 que não vai
ser brilhante, mas de um 2021
que se espera que seja melhor”,
referiu.
Quanto às áreas que se apresentam como mais apetecíveis
para a captação de investimento,
Portas elencou aquelas que estão
sob o chapéu da transição energética, sob o chapéu e conteúdo
da transição digital, sob o chapéu da saúde, investigação, desenvolvimento e inovação.
Paulo Portas notou ainda que a
UE “não vai querer ser novamente apanhada desprotegida”
no que respeita a equipamentos
ligados à área dos cuidados de
saúde, como ventiladores, e material de protecção individual,
como nesta pandemia.
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Comprar no comércio local
dá prémios aos povoenses
CÂMARA lança campanha de apoio ao sector que arranca já esta segunda-feira com prémios para quem opte por comprar nas lojas do concelho.
PÓVOA DE LANHOSO
| Paula Maia |

Arranca esta segunda-feira uma
campanha de apoio ao comércio
local da Póvoa de Lanhoso.
‘Juntos pelo Comércio Local’ é
o nome da iniciativa que dá a
oportunidade a todos quantos
comprarem nos estabalecimentos do concelho de ganharem vales de compras. Assim, por cada
compra de 20 euros numa loja
ou estabelecimento aderente,
aos consumidores recebem um
cupão para ser colocado devidamente preenchido numa tômbola
presente no Posto de Turismo da

Póvoa de Lanhoso. Há 50 prémios (vales de compras) no valor de 100 euros a sortear pelos
consumidores.
O sorteio está marcado para o
dia 7 de Setembro.
Esta é mais uma das medidas
de apoio à economia local, que a
Câmara da Póvoa de Lanhoso
tem vindo a implementar. Apelar à solidariedade dos povoenses no apoio a um sector especialmente afectado, estimulando
o consumo junto dos estabelecimentos locais e contribuindo para a mitigação dos efeitos económicos provocados pela pandemia é o objectivo principal que

termina a 31 de Agosto.
Da auscultação dos comerciantes locais promovida pelo executivo municipal constata-se uma
queda “acentuada e abrupta” dos
rendimentos oriundos da sua actividade.
A inscrição como estabelecimento aderente poderá ser feita
por qualquer empresa de comércio local, desde que sediada no
concelho, designadamente os
pronto-a-vestir, sapatarias, perfumarias, ópticas, lojas de artigos eléctricos e electrónicos, decoração, ambiente e artigos para
o lar, ourivesaria, lojas de brinquedos, entre outros.

§agenda
No próximo sábado

Animação itinerante para
assinalar o Dia Mundial da Criança
É com animação itinerenate que a câmara da Póvoa de Lanhoso vai assinale
o Dia Mundial da Criança. Apesar da efeméride se assinalar amanhã, a comemoração no município povoense terá lugar no próximo sábado, atendendo a que muitas crianças estão amanhã nas cresches, pré-escolas ou em ensino à distância.
Diversas equipas irão percorrer o concelho no período entre as 9 e as 19 horas, levando até às criança a magia de personagens que todos conhecem.
Esta iniciativa conta com o apoio das 22 Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias do concelho assim como da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de
Lanhoso.
A presente conjuntura impôs a todos os povoenses uma situação de confinamento doméstico e de resguardo social, despertando os dirigentes para
diferentes formas criativas de levar às pessoas e, neste caso em particular,
às crianças do concelho, animação e diversão, sem comprometer as medidas
de distanciamento social.
Neste enquadramento, a autarquia preparou um programa comum para todo o concelho, com o intuito de celebrar o Dia Mundial da Criança de uma
forma territorialmente abrangente e singular. As actividades passam pela
animação itinerante, onde um mundo de magia percorrerá as ruas do concelho e onde as personagens que todas as crianças conhecem distribuirão
sorrisos, danças e abraços imaginários.

Publicidade

Amanhã

Actividade online une jardins de
infância no Dia Mundial da Criança
DE SEXTA A SEGUN DA-FEIRA

VILA VERDE

D E 2 9 M A I O A 1 DE J U N H O

M
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E

| Paula Maia |
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EM TODOS OS
REFRIGERANTES

O f e r t a d o a r t i g o d e m e n o r va l o r
*Não inclui Marca Pingo Doce e Latas.
Promoção válida de 29 de Maio a 1 de Junho de 2020 em todas as lojas Pingo Doce de Por
Portugal
tugal Continental excepto Pingo Doce & Go nos postos de abastecimento BP. Salvo ruptura de stock ou erro tipográfico.
Não acumulável com outras promoções em vigor.
vigor. Alguns destes artigos
artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas Pingo Doce. A venda de alguns artigos
artigos poderá estar limitada a quantidades específicas, ao abrigo do Decreto Lei N.º28/84.
As acções Poupa Mais são exclusivas para clientes com cartão
cartão Poupa Mais registado até 24 horas antes da compra.

A Câmara Municipal de Vila Verde e a
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, com o apoio dos Agrupamentos de
Escolas do concelho, assinala amanhã o
Dia Mundial da Criança com uma actividade colectiva online, unindo todos os
jardins-de-infância que retomam precisamente amanhã a sua actividade.
‘Participação’, um dos seus direitos fundamentais, é o tema proposto para os
mais novos trabalharem em conjunto.
Será apresentada uma pequena história
através de uma canção muito curta e simples mas que convida as crianças a pensarem sobre o que significa e que sentido
faz a sua participação mesmo em questões sobre as quais muitas vezes os adultos decidem sem as ouvirem, quando também elas são afectadas.
Após este momento em que as crianças
poderão partilhar algumas ideias, cada
educadora/or irá aprofundar e explorar
um pouco mais o tema com o seu grupo
de crianças. Serão registadas algumas das
frases/textos e alguns materiais - como
desenhos, colagens, ou outros - onde as
crianças possam exprimir as suas ideias.

DR

Dia será assinalado este ano de forma diferente

Homenagear as crianças no seu dia, relembrando e promovendo os seus direitos, é uma das missões que o Município e
a CPCJ de Vila Verde honram diariamente, pelo que, mesmo de uma forma simples e com óbvias limitações, não poderiam deixar de assinalar este dia tão
especial, mesmo em tempos de pandemia.
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Praia de Alqueirão
com selo de Ouro

QUALIDADE da água da praia situada no Gerês
foi atestada pela Associação Nacional
de Conservação da Natureza.
TERRAS DE BOURO
| Paula Maia |

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
atribuiu o Galardão ‘Qualidade
de Ouro 2020’ à Praia de Alqueirão, em Vilar da Veiga, no Gerês,
Terras de Bouro.
São vários os requisitos para a
obtenção desta distinção, nomeadamente a qualidade da
água com classificação de ‘Excelente’ nas últimas cinco épocas balneares; todas as análises
realizadas na última época balnear ter apresentado melhores
resultados que os valores definidos para o percentil 95 da directiva relativa às águas balneares

(análises bacteriológicas) e não
ter ocorrido na última época balnear qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento
da prática balnear, proibição da
prática balnear e/ou interdição
temporária da praia.
A Quercus considera fundamental nesta época balnear o
cumprimento das regras sanitárias nas prai- as, delineadas pela
Direcção-Geral de Saúde seja
cumprido, apelando assim a todos que efectuem um planeamento adequado das suas deslocações às praias, no sentido de
evitar acumulações no areal e
nos acessos às zonas balneares,
consultando para o efeito a aplicação móvel InfoPraia da APA.

§Barcelos
Pré-escolar

Pessoa não-docente recebe orientações
para o início das actividades

DR

Acção teve lugar nos Paços do Concelho de Barcelos

Cerca de 150 profissionais receberem esta quinta e sexta-feira orientações
relativas à segurança e higiene em contexto escolar para preparar o regresso das actividades do pré-escolar. A iniciativa foi organizada pelo município
de Barcelos em articulação com a Unidade de Saúde Pública (ACES Cávado
III) e que teve como palco o auditório dos Paços do Concelho onde decorreram as acções de formação sobre boas práticas a implementar nos espaços
de acolhimento de crianças do ensino pré-escolar, destinado a todos os colaboradores, entidades e parceiros afectos a este nível de educação.
Entre os temas abordados nesta iniciativa que teve como objectivo preparar
o pessoal não-docente para receber os mais novos em segurança destacamse a desinfecção dos espaços, a correcta utilização das máscaras e, em geral,
o cumprimento das orientações da DGS para abertura das creches e dos jardins-de-infância. Esta é uma oportunidade de reorganizar e adequar os espaços que vão receber as crianças do pré-escolar e ter conhecimento dos
procedimentos a executar, de forma a isolar os riscos e evitar focos de contágio. A formação permitiu, ainda, a todos os agentes educativos, operacionalizar circuitos e métodos de higiene e segurança, mediante a realidade de
cada espaço escolar.

DR

Praia do Gerês é reconhecia pala qualidade da água e beleza paisagística
Publicidade

10 Minho

CARLOS MALHEIRO

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

Voz ao Consumidor

Comunicação
Publicitária

No contexto da COVID-19,
a Direção-Geral do Consumidor (DGC) e a Auto Regulação Publicitária (ARP)
elaboraram uma brochura
sobre Comunicação Publicitária com recomendações
para os agentes económicos e
alertas para os consumidores.
Este documento surge devido ao forte impacto que a
pandemia criou no comportamento das empresas e dos
consumidores, traduzindo-se
por exemplo, na necessidade
das empresas adaptarem a sua
comunicação ao meio digital
para responder às necessidades dos consumidores em situação de confinamento.
Assim...
A DGC e a ARP numa conjugação de esforços vêm
lembrar a todos os profissionais do sector da necessidade
de a publicidade:
- Respeitar as regras legais
e éticas em vigor, igualmente
aplicáveis no ambiente digital
- redes sociais incluídas -,
veiculando informação clara,
verdadeira e legível, de modo
a facultar aos consumidores
escolhas mais esclarecidas.
No que concerne aos consumidores, a DGC e a ARP vêm
alertar:
- Para importância de navegarem em sítios da internet
seguros e fidedignos;
- Para não acreditarem em
conteúdos divulgados ou partilhados em sítios da internet
e em redes sociais que promovam produtos ou serviços
que aleguem possuir a cura
para o COVID-19;
- Para se certificarem da
autoria e veracidade de campanhas de angariação de bens
e donativos financeiros;
- Para nunca fornecerem
informações financeiras, nomeadamente números de contas bancárias, senhas e números de cartões de crédito.
Fonte: DGC e ARP
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Vila de Lordelo com mais de uma
dezena de ruas repavimentadas
INVESTIMENTO DE 165 MIL EUROS deu novas condições a 12 vias que foram intervencionadas
nos últimos três meses.
GUIMARÃES

| Paula Maia |

Foram doze as ruas repavimentadas em Lordelo, Guimarães,
nos últimos três meses, uma vila
que se viu transformada com a
realização de um conjunto de
obras estruturantes, incluindo o
alargamento de outras vias.
O autarca de Guimarães visitou
as obras no âmbito de uma forte
aposta no melhoramento da rede
viária que está a ser feita no território concelhio, destacando
que o principal objectivo está
centrado em “criar melhores
condições de acesso para os nossos cidadãos e sempre com segurança”.
O presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Manuel Teixeira, destacou o melhoramento
em várias ruas que se estendem
pela vila, desde o norte ao sul,
passando pelo centro, e apontou
que “existiam algumas situações
com necessidade de intervenção
há anos e agora foi possível re-

DR

Além de 12 ruas repavimentadas, outras estão também a ser alargadas

solver”, graças ao investimento
da autarquia que ronda os 165
mil euros. Foram pavimentadas
a Rua de S. João, Rua do Pinheiro, Rua da Alegria, Rua N.ª Sr.ª
da Seca, Travessa Camilo Castelo Branco, Travessa da Mimosa,
Travessa Caminho Largo, Tra-

Retoma da actividade presencial

Hospital Senhora da Oliveira
está a remarcar consultas
GUIMARÃES

| Paula Maia |

O Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães (HSOG) para
além da marcação das consultas
médicas não urgentes que foram
anuladas durante o período de
estado de emergência, encontrase também a remarcar todas as
consultas mé dicas que tinham
sido agendadas em actos médicos realizados até 16 de Março.
Com o objectivo de se assegurar as condições de segurança,
higiene e protecção dos utentes e
profissionais, os espaços físicos
dedicados à realização de consultas médicas presenciais tiveram de ser reestruturados implicando uma reorganizaç ã o do

agendamento médico.
Os utentes apenas se devem
deslocar ao Hospital para consultas médicas presenciais cuja
comunicação da sua marcação/
/remarcação tenha sido feita desde o dia 4 de Maio.
Todas as marcações feitas anteriormente a esta data foram canceladas.
Sublinha-se que todos os avisos de marcação de consulta são
feitos por via telefó nica (por
chamada ou sms), sendo importante que os utentes estejam
atentos ao seu telemóvel/telefone), e por correio (carta).
O HSOG continuará a privilegiar a teleconsulta no caso em
que as patologias dos utentes o
permitam.

vessa do Regato, o acesso à Rua
do Emigrante, o acesso à Rua de
S. Bento e o alargamento da Rua
Nova com a reconstrução de
muros. Foi ainda construído
uma baía de estacionamento na
Rua de S. João.
No âmbito das recentes obras

executadas pela Junta de Freguesia de Lordelo, nota de destaque para a implementação de
uma caixa ATM na sede da Junta
e ainda a colocação de uma
Churrasqueira (dupla) no Parque
de Lazer que serve de apoio aos
seus utilizadores.

§guimarães
Sábados e domingos

Santuário da Penha
retomou celebrações ao ar livre
O Santuário da Penha retomou ontem as celebrações ao ar livre. As rucaristias, ao sábados e domingos às 16 horas, serão no exterior e em concordância rigorosa com as recomendações das autoridades de saúde. Para participar é necessário respeitar o afastamento entre pessoas, com uma distância
mínima de 2 metros.
Os sacristãos, acólitos e outros colaboradores estarão equipados com máscaras e luvas descartáveis para manusear e limpar os utensílios litúrgicos. O
momento da comunhão está ainda rodeado de outras regras, sendo que os
fiéis devem, na procissão para a comunhão, continuar a respeitar o distanciamento aconselhado e a higienização das mãos.

Amanhã

Posto de Turismo com selo ‘Clean & Safe’

Reabre amanhã o Posto de Turismo da Praça de S. Tiago, ponto de informação e acolhimento estratégico para os visitantes da cidade. Até 30 de Setembro, será praticado o horário de Verão, com abertura diária, incluindo
fins-de- semana e feriados. O Posto de Turismo cumpre todas as regras de
higiene e segurança, tendo já obtido o selo ‘Clean & Safe’ do Turismo de Portugal.
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Vizela está a apoiar
50 famílias com alimentos
PROGRAMA DE APOIO ao sistema de alimentação, que consiste
na distribuição de cabazes alimentares, abrange actualmente 50 famílias.
VIZELA

| Paula Maia |

São cinquenta as famílias que
actualmente estão abrangidas
pelo programa de Apoio ao Sistema Alimentar que Câmara
Municipal de Vizela está a promover para apoiar os cidadãos
mais atingidos pela pandemia do
Covid-19. A medida traduz-se
na distribuição de cabazes alimentares de forma a assegurar
que os idosos ou pessoas que se
encontrem numa situação de es-

pecial vulnerabilidade, que vivam isolados ou estejam em casa sozinhos, sem apoio de rede
familiar ou de assistência social
tenham acesso a bens essenciais
como a alimentação, se mantenham em casa e, assim, evitar a
propagação do surto epidémico.
A autarquia tem distribuído estes cabazes uma vez por semana,
sendo que esta semana os cabazes contaram com o apoio do
Núcleo de Árbitros de Vizela e
da Iniciativa Solidária – Vizela,
que ofereceram bens alimentares

de primeira necessidade.
Para além da câmara municipal, estes cabazes contam com o
apoio das Águas S. Martinho
que garante o fornecimento de
água para os cabazes que são
distribuídos gratuitamente pela
empresa FEMA. Esta é mais
uma das acções que integra o
Programa de Apoio Municipal –
Vizela Covid-19, um conjunto
de medidas que visam assegurar
o combate ao surto, o estímulo à
recuperação económica e a protecção social.

DR

Acção teve lugar no auditório do mercado de Cabeceiras de Basto

Distrito

Equipas e Brigadas
de Sapadores em formação
CABECEIRAS DE BASTO
| Paula Maia |

O autarca de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, marcou presença esta sexta-feira na abertura de uma formação às Equipas e
Brigadas de Sapadores Florestais do distrito de Braga que decorreu no auditório do Mercado
Municipal.
A formação ministrada pelo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICN F),
juntamente com a Autoridade
Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) e a GNR,
aos elementos daquelas Equi-

pas/Brigadas teve como objectivo relembrar os vários procedimentos, numa altura em que se
aproxima a fase de maior empenhamento do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios
Rurais (DECIR).
Francisco Alves desejou a todos uma sessão de trabalho profícua na preparação para o combate aos incêndios, acautelando
as mais diversas situações.
No concelho de Cabeceiras de
Basto existem quatro equipas de
sapadores florestais, uma equipa
CNAF e uma Brigada de Sapadores Florestais que é gerida pela CIM do Ave.

DR

Publicidade

Cabazes são direccionados aos idosos ou às pessoas que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade

Escolas de Formação

BOM JESUS

A partir de amanhã

Reabertura de espaços e serviços municipais
marca terceira fase do desconfinamento
VIZELA

| Paula Maia |

A câmara de Vizela inicia amanhã a terceira fase do desconfinamento com a reabertura de vários espaçose serviços municipais, nomeadamente dos serviços de atendimento ao público
da câmara municipal: Edifício
Sede, Edifício da Área Social e
Loja do Turismo; dos serviços
de atendimento nas juntas de

VAMOS INICIAR A FORMAÇÃO DE:
Inscrições até 12 de Junho

freguesia; dos parques infantis; a
retoma do pagamento em parcómetros e parques de estacionamento; retoma dos prazos de pagamento ou regulamentares que
impliquem a deslocação aos serviços municipais de atendimento; reabertura das Feiras Semanais; da Casa das Colectividades; da Biblioteca e do Espaço
Internet; o cancelamento do condicionamento de acesso ao Mercado Municipal; a retoma das

reuniões de câmara para o período de 15 em 15 dias, mantendose em Videoconferência; a retoma do pagamento das taxas
suspensas e da eficácia jurídica
dos contratos concessão, cessão
de exploração e arrendamentos.
Neste fase a autarquia vai ainda assegurar a realização de testes às crianças do pré-escolar; a
distribuição de chapéus com viseira de protecção nas creches e
pré-escolar.

l Segurança na Condução de Empilhadores
Inscrições até 3 de Junho

l Mercadorias Perigosas - ADR
Inscrições até 3 de Junho

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com
secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Monção

DR

Workshop sobre envelhecimento activo foi uma das actividades realizadas

DR

Universidade Sénior de Monção visa também estimular a cultura dos alunos

Ano ficou pela metade, mas
as recordações são inteiras

BALANÇO POSITIVO na óptica de Natália Rocha. Receptividade dos alunos e total disponibilidade
dos professores são notas de destaque para a vereadora da Câmara Municipal de Monção.
MONÇÃO

| Redacção |

Fruto de uma parceria, desde
2008, entre o Município de
Monção e a Associação ‘Censo’,
o ano lectivo 2019/2020 terminou mais cedo devido à pandemia. Apesar disso, em cinco meses, os alunos participaram nas
actividades lectivas e em diversos momentos de enriquecimento pessoal e social. O ano ficou a
metade, mas as recordações são
inteiras.
O ano lectivo da Universidade
Sénior de Monção (USM) iniciou-se no dia 15 de Outubro,
tendo-se programado o dia 29 de
Maio, sexta-feira, como o último
dia de aulas. Devido ao surto
epidemiológico, as aulas terminaram no dia 16 de Março, ficando o terceiro período em
branco.
Em cinco meses, os alunos da
Universidade Sénior de Monção, com idade superior a 50
anos de idade, tiveram a oportunidade de participar nas atividades educativas previstas e em diversos momentos de enriquecimento pessoal e social. Caso
para dizer-se: O ano ficou a metade, mas as recordações são inteiras.
Apesar da conclusão prematura
do ano lectivo, a vereadora da
Educação, Recursos Humanos e

DR

Momento de uma das visitas realizadas ao longo do ano

Juventude, Natália Rocha, faz
um balanço positivo e congratula-se com a receptividade manifestada pelos alunos e a total disponibilidade dos professores,
todos voluntários.
No Natal, realizou-se, no Arquivo Municipal, um workshop
de arranjos de Natal, coordenado
por Manuel Abreu, tendo os alunos da USM participado em algumas conferências, destacando-se, entre estas, ‘Oportunidades para um Envelhecimento
Activo’, na EPRAMI, polo de
Monção.
Decorreu ainda uma visita ao
Museu Rural de Longos Vales,
orientado por Eduardo Cardoso,

aluno da USM, bem como uma
deslocação a Ponte de Lima com
passagens pelo núcleo urbano e
locais emblemáticos daquela vila. Referência ainda para a participação da Tuna da USM no III
Encontro de Tunas e Coros Seniores, em Vila Nova de Cerveira.
Alguns alunos da USM e crianças da escola visitaram a estação
de tratamento de resíduos sólidos da Valorminho. Acompanhados pela vereadora Natália Rocha, a deslocação proporcionou,
a miúdos e graúdos, um maior
conhecimento sobre o encaminhamento e valorização dos resíduos recicláveis.

Durante o período de confinamento social, os alunos da USM
praticaram exercício físico no
próprio domicilio, através de vídeos on line na página do Facebook, promovidos pela terapeuta
ocupacional, Maria João Carvalho. Uma boa forma de manter a
forma sem sair de casa.
Apesar de o ano ter terminado
mais cedo, as opiniões são favoráveis e reveladoras da adesão
dos alunos. Assim, Natália Rocha desafia os alunos a inscreverem-se no próximo ano lectivo:
“Sem certezas, queremos retomar o projecto em Outubro ou
Novembro. Convido-vos a participarem neste espaço de apren-

dizagem, cultura, e lazer, cujos
destinatários são os seniores do
concelho”.
Fruto de uma parceria entre o
Município de Monção e a Associação ‘Censo’, a Universidade
Sénior de Monção, fundada em
2008, surgiu com o objetivo de
estimular a participação social e
cívica dos cidadãos seniores,
melhorando a qualidade de vida
desta faixa etária.
As actividades educativas enquadram-se num regime informal e num contexto de formação
ao longo da vida, não disponibilizando qualquer certificação escrita, mas um enriquecimento
pessoal e social fundamentado
nos valores da cidadania e
aprendizagem contínua.
A Associação ‘Censo’, fundada
em 1992, tem evidenciado um
papel preponderante no desenvolvimento da Universidade Sénior de Monção, valorizando o
envelhecimento activo, reforçando a importância dos seniores na sociedade monçanense e
incutindo na USM o dinamismo
necessário para um crescimento
equilibrado. Estes valores emergentes na Universidade Sénior
de Monção refletem-se no quotidiano da associação de Messegães, Valadares e Sá, a qual dispõe de diversos serviços de
apoio (centro de dia, apoio domiciliário, reabilitação geriátrica, terapia ocupacional), direccionados para assegurar respostas capazes na vertente social.
Com um historial preenchido
com várias distinções, onde se
destacam os prémios ‘EDP Solidário’ da Fundação EDP e ‘Inovação Social’ da Fundação Manuel António da Mota, a Associação ‘Censo’ foi distinguida,
em Outubro passado, com o prémio ‘BPI La Caixa Sénior
2019’, pelo projecto ‘Memória e
Movimento’.
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Viana do Castelo

Município Viana apoia na aquisição
na aquisição de três carrinhas

JOSÉ MARIA COSTA assinou os protocolos que permitem a aquisição de três viaturas de apoio ao serviço prestados por três
Conferências Vicentinas. Trata-se de um investimento global de 48 mil euros.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, assinou ontem os
protocolos que permitem ao Município apoiar a aquisição de três
viaturas de apoio ao serviço
prestado por três Conferências
Vicentinas do concelho. A assinatura dos protocolos, que contou com a presença da vereadora
da Coesão Social, Carlota Borges, implica um apoio global de
48 mil euros por parte da autarquia.
O autarca destacou o trabalho
inexcedível das Conferências
Vicentinas, realçando “a entrega
e a dedicação” dos voluntários
que têm ajudado a suprir necessidades que a pandemia por Covid-19 veio acentuar.
Assim, o Município apoia a
aquisição de veículos para a
Conferência Vicentina de São
Pedro de Barroselas, Conferência Vicentina de Santa Cristina
da Meadela e Conferência Vicentina do Senhor do Socorro da
Areosa. Foi aprovado um valor
de 16 mil euros para cada viatura, o que perfaz um subsídio to-

DR

Momento da assinatura do protocolo de apoio à aquisição de viaturas para três Conferências Vicentinas do concelho

tal de 48 mil euros ao Conselho
Central de Viana do Castelo da
Sociedade de São Vicente de
Paulo.
De acordo com a proposta, “a
acção vicentina preocupa-se
com a promoção do homem na
sociedade e com o respeito pela
dignidade de cada pessoa, tendo

lll
“A acção vicentina preocupa-se com a promoção do homem
na sociedade e com o respeito pela dignidade de cada pessoa,
tendo como missão a intervenção junto de famílias
mais desfavorecidas, disponibilizando alimentos, brinquedos,
roupa e calçado, e aindas”.

José Maria Costa
Presidente da Câmara de Viana do Castelo

como missão a intervenção junto
de famílias mais desfavorecidas,
disponibilizando alimentos,
brinquedos, roupa e calçado, e
ainda mobília e eletrodomésticos que lhes são doados”. Para
que esta acção solidária possa
acontecer, é necessário um meio
de transporte, uma vez que é necessário percorrer longas distâncias.
“Pretendemos que estas viaturas continuem a possibilitar uma
intervenção eficaz junto de famílias e cidadãos em situação de
vulnerabilidade ou elevada carência”, termina a proposta.
O concelho de Viana do Castelo conta com 21 Conferências
Vicentinas que actuam directamente junto da população, assumindo-se como associações de
leigos Cristãos, vocacionadas
para o auxílio aos mais carenciados e, hoje em dia, consideradas
associações de solidariedade social.
Esta é uma das respostas imediatas para mitigar a crise social
que a pandemia do Covid-19
veio agravar em algumas famílias. E, nesse prisma, tratá uma
intervenção mais eficaz e mais
rápida junto da comunidade.

Esta distinção junta-se ao hastear da Bandeira Azul em oito praias do concelho

Quercus classifica sete praias com ‘Qualidade Ouro’
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Este ano, Viana do Castelo conta
com sete praias consideradas como ‘Qualidade Ouro’ pela Quercus – Associação Nacional de
Conservação da Natureza. Assim, foram distinguidas com o
Galardão Qualidade de Ouro
2020 as praias de Afife, Amorosa, Arda, Carreço, Castelo de
Neiva, Ínsua e Paçô.
Ainda ontem a Câmara Municipal de Viana do Castelo acolheu mais uma reunião de prepa-

lll
Autarquia acolheu mais
uma reunião de preparação
da época balnear, num
encontro com a Capitania
de Viana do Castelo e a
Associação de Nadadores
Salvadores.

lll
A ‘Qualidade de Ouro’ é
atribuída às praias que
apresentaram uma água
de nível excelente nas
últimas cinco épocas
balneares, isto é, de 2015
a 2019.

ração da época balnear, num encontro que contou com a Capitania de Viana do Castelo e a associação de nadadores salvadores.
De acordo com os critérios de-

finidos em 2019, para receber a
classificação de ‘Praia com Qualidade de Ouro’ a praia tem de
ter apresentado qualidade da
água excelente nas últimas cinco

épocas balneares de 2015 a
2019; todas as análises realizadas na última época balnear deverão ter apresentado resultados
melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo
I da Directiva relativa às águas
balneares; na última época balnear não poderá ter ocorrido
qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática
balnear e/ou interdição temporária da praia.
Para a época balnear de 2020, a
Quercus identificou 381 praias

com Qualidade de Ouro em Portugal, mais 6 do que em 2019.
Esta distinção junta-se ao hastear da Bandeira Azul em 8
praias do concelho, tendo voltado a ser contempladas pela Associação Bandeira Azul da Europa as praias da Arda (Mariana),
Afife, Paçô, Carreço, Praia Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo
de Neiva.
Perante este cenário, Viana do
Castelo assume-se como um
destino de eleição para os veraneantes e também alicerca a sua
estratégia ligada ao mar.
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SC Braga

Desporto

TREINO DE CONJUNTO E ‘FOLGAS’
ANTES DE NOVO ‘CONFINAMENTO’

PLANTEL goza hoje uma folga, sendo concedida aos atletas a possibilidade de deixarem o estágio para
estarem com as respectivas famílias, antes de voltarem a concentrar-se no hotel a partir de terça-feira.

SCB

Os jogadores do SC Braga realizaram ontem um treino de conjunto no Estádio Municipal. Hoje estão de folga e podem, inclusive, voltar às respectivas habitações até terça-feira

SC BRAGA

| Ricardo Anselmo |

Continua a ultimar os preparativos para o regresso à competição, que no caso do SC Braga se
faz na próxima sexta-feira, às 1o
horas, na Cidade do Futebol, em
Oeiras, frente ao Santa Clara.
O plantel orientado por Custódio vem subindo vários degraus
na preparação do desafio com os
açorianos e, ontem, dividindo o
plantel em duas equipas, foi dia
de um treino de conjunto, no
qual se pretendeu fazer a maior
aproximação possível às varias
situações de jogo, numa altura
em que já passaram quase três
meses desde o último jogo - recepção ao Portimonense.
No final da sessão de trabalho,

realizada no Estádio Municipal,
foi dada a todos os atletas, treinadores e demais staff - que têm
cumprido um programa de confinamento colectivo - a possibilidade de deixarem o estágio na
unidade hoteleira e passarem os
próximos dois dias juntamente
com as respectivas famílias, sem
pre cumprindo escrupulosamente o manual de normas que faz
parte do plano de retoma do SC
Braga.
“Tal como anunciado aquando
da decisão de reunir o grupo de
trabalho numa unidade hoteleira, a evolução positiva do surto
de Covid-19 no país e em particular na região de Braga poderiam permitir um alivio nas medidas definidas pelo grupo,
possibilidade essa que agora de

concretiza em função dos bons
indicadores registados”, referiu
fonte oficial do clube arsenalista.

lll
A evolução positiva do surto
de Covid-19 no país e em
geral na região de Braga
permitiu um alívio nas
medidas de segurança
previstas no plano de
retoma do SC Braga. Assim,
os jogadores, treinadores e
staff puderam voltar à
companhia dos familiares,
permanecendo nas
habitações até à próxima
terça-feira.

O plantel goza este domingo
um dia de folga, regressando à
Cidade Desportiva já amanhã,
no sentido de ultimar a preparação para o desafio com o Santa
Clara e de garantir a disponibilidade de todos os elementos para
o encontro.
Após o treino de terça-feira, os
atletas, a equipa técnica e demais staff voltam a reunir-se na
unidade hoteleira que tem servido de quartel-general, permanecendo aí ‘confinados’ até à partida com os açorianos.
No seguimento das recomendações das autoridades sanitárias para a retoma do futebol, a
viagem para Oeiras deverá acontecer no dia do próprio jogo com
o Santa Clara, ou seja, na manhã
de Sexta-feira.

Santa Clara

Presidente quer
iniciar ciclo
com triunfo sobre
SC Braga
O presidente do Santa Clara
disse ontem querer iniciar o
"ciclo final" do campeonato
com uma vitória frente ao
Sporting Clube de Braga, no
dia em que os açorianos chegaram a Lisboa para disputar o
resto da I Liga de futebol (a
comitiva vai jogar na condição
de visitada na Cidade do Futebol, em Oeiras).
"Vamos iniciar este ciclo final de dez jornadas, lutando
pelos nossos objectivos, começando já por discutir os três
pontos que estarão em disputa
com SC Braga. Embora estando na Cidade do Futebol, sentimos um pouco dos Açores
pelo carinho e atenção que temos à nossa volta", afirmou
Rui Cordeiro, citado em nota
de imprensa da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF).
A Cidade do Futebol, em
Oeiras, irá receber os jogos
em casa do Santa Clara, que
irá jogar fora dos Açores para
evitar possíveis surtos da covid-19.
Na chegada à Cidade do Futebol, a comitiva açoriana foi
recebida pelo director da FPF
Pedro Pauleta, também ele
açoriano.
O presidente do clube agradeceu "em nome do povo açoriano" a "hospitalidade e atenção" dedicada ao Santa Clara.
"Agradecer à Federação Portuguesa de Futebol na pessoa
do presidente Fernando Gomes e do director-executivo
Tiago Craveiro, bem como toda a estrutura de apoio a forma
fantástica como fomos recebidos na Cidade do Futebol",
afirmou Rui Cordeiro no mesmo comunicado.
A Federação Portuguesa de
Futebol acrescenta que a equipa insular foi "surpreendida"
quando chegou aos balneários
por estes terem sido "decorados com motivos alusivos ao
clube e aos Açores".
No retomar do campeonato,
os açorianos vão receber o
Sporting Clube de Braga no
dia 5 de junho, sexta-feira, às
19 horas, na Cidade do Futebol.
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Galos exigem “respeito
pelos seus profissionais”
CLUBE emitiu comunicado repudiando as notícias que dão conta das
negociações com Rui Almeida para assumir o lugar do técnico Vítor Oliveira.
GIL VICENTE FC

| Ricardo Anselmo |

No dia de ontem, alguma imprensa veiculou a informação de
que o Gil Vicente já estaria em
negociações com o técnico Rui
Almeida para assumir o comando da equipa principal na próxima época, dando como certo que
Vítor Oliveira não continuará no
clube - numa altura em que se
sabe que a renovação já foi proposta e o técnico remeteu para o
final da época uma decisão sobre a continuidade.
“Sobre as mais recentes notí-

cias relacionadas com jogadores
e treinadores associados ao clube para a temporada 20/21, a estrutura que rege o futebol profissional do Gil Vicente exige
respeito pelos seus profissionais”, refere a nota publicada,
que acrescenta que “no que concerne ao técnico Vítor Oliveira,
(...) que tem contrato em vigor
assim como objectivos a atingir,
as notícias recentes relacionadas
com o futuro do treinador são
consideradas de mau gosto e
inoportunas”.
O clube assinala ainda que desconhece totalmente os nomes

dos possíveis reforços que têm
sido anunciados na comunicação
social nos últimos dias.
“(...) Têm sido notícia possíveis reforços cujos nomes avançados pela imprensa são para
nós totalmente desconhecidos”,
referem os galos, lembrando estarem ao dispor para disponibilizar informação verdadeira sobre
o clube.
“O Gil Vicente orgulha-se de
manter uma postura que luta pelo futebol positivo e pela realização de iniciativas que unam todas as partes interessadas no
melhor do desporto rei”.

GIL VICENTE

Notícias sobre a saída de Vítor Oliveira mereceram comunicado do Gil Vicente

Publicidade
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O último estádio a ser aprovado na I Liga
MOREIRENSE vai poder jogar no Parque de Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois do parecer favorável do Agrupamento do Centro de Saúde do Alto Ave. Com a aprovação do estádio dos cónegos, fica completa a lista para a retoma da I Liga.
MOREIRENSE FC

| Redacção/Lusa |

O Estádio Parque Comendador
Joaquim de Almeida Freitas, casa do Moreirense, foi aprovado
pela autoridades de saúde para
acolher encontros da I Liga portuguesa, anunciaram ontem a Liga de Clubes (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol
(FPF). “A Autoridade de Saúde
do ACES [Agrupamento de
Centros de Saúde] do Alto Ave
emitiu parecer favorável à utilização do Estádio Parque Comendador Joaquim de Almeida
Freitas para os jogos que faltam
disputar da Liga da época
2019/20”, lê-se no comunicado
dos dois organismos.
Com a aprovação do estádio do
Moreirense, fica completa a lista
de estádios que vão receber jo-

gos na retoma da I Liga, após a
interrupção causada pela pandemia de covid-19.
Assim, além do recinto de Moreira de Cónegos, foram aprovados pela Direcção-Geral da Saúde o Estádio da Luz (Benfica),
Estádio do Dragão (FC Porto),
Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória SC), Estádio João
Cardoso (Tondela), Estádio do
Marítimo, Estádio Municipal de
Braga, Portimão Estádio, Cidade
do Futebol (FPF), Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira),
Estádio Cidade de Barcelos (Gil
Vicente), Estádio do Bessa
(Boavista), Estádio do Rio Ave,
Estádio do Desportivo das Aves,
o Estádio do Bonfim (Vitória de
Setúbal) e o Estádio Municipal
de Famalicão.
O Belenenses SAD e o Santa

Clara são os únicos clubes que
não vão jogar no seu recinto e já
anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Famalicão chegou a revelar que ia usar o Cidade de
Barcelos para os seus encontros
caseiros, mas acabou por ver o
seu estádio aprovado.
A I Liga vai ser reatada sob
fortes restrições e sem público
nos estádios quarta-feira, com o
encontro entre Portimonense e
Gil Vicente, naquele que vai ser
o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.
Após 24 jornadas, o FC Porto
lidera a competição, com 60
pontos, mais um do que o campeão Benfica.
Além do principal escalão,
também a final da Taça de Portugal, integra o plano de desconfinamento face à pandemia.

DR

Moreirense vai conseguir disputar os jogos que lhe faltam no seu recinto de jgoos
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Minhotos prepara
regresso à competição
VITÓRIA SC, Famalicão, Moreirense e Gil Vicente já ultima promenores
para o tão ansiados regresso da I Liga. Estão todos de olho na Europa.

§notas
Conflito

Grupo de ex-presidentes e dirigentes
pede a demissão de Pedro Proença
Um grupo de 15 ex-presidentes e dirigentes de futebol, encabeçado por
José Godinho (ex-presidente da Oliveirense) enviou um comunicado à Lusa no qual diz entende que o actual presidente da Liga tem contribuído
para a descredibilidade e desprestígio do organismo, sendo ainda o responsável pela degradação do organismo, traçando um horizonte negro.
“Pratica e legitima atos que são da competência de outros órgãos estatutários da Liga, como é o caso da aprovação pela Direção da Liga, com o
voto do presidente, da alteração regulamentar, ocorrida em maio de
2020, do regime de subidas e descidas entre as competições profissionais,
cuja competência é, em termos estatutários e regulamentares, exclusiva
da Assembleia Geral”, pode ler-se no comunicado.

II Liga

Feirense recorre para Conselho
de Justiça contra a Liga

LIGA PORTUGAL

O Vitória SC luta com o Rio Ave pelo 5.º lugar que dá acesso à Liga Europa

I LIGA

| Ricardo Anselmo |

Continua a contagem decrescente para o tão ansiado regresso da
I Liga. São, a partir de hoje, três
os dias que nos separam do primeiro jogo oficial após a suspensão do campeonato, que
ocorreu há quase três meses.
As equipas minhotas estão já
há cerca de um mês a trabalhar,
com todos os cuidados, para que
as previsíveis dificuldades a todos os níveis, mas sobretudo físicas, possam ser minimizadas.
Isso e, claro, salvaguardando a
saúde de todos porque, apesar do
regresso do futebol, o perigo do
vírus ainda espreita e tudo está
pensado ao pormenor para que o
risco de contágio serja o menor
possível.
O primeiro dos representantes
minhotos a entrar em campo é o
Gil Vicente, que tem em Portimão um duelo que pode ser determinante na concretização dos
objectivos gilistas delineados
para esta temporada. Os galos
estão confortavelmente ‘sentados’ na nona posição, com 30
pontos e enfrentam um Portimo-

nense aflito, 14 pontos abaixo, e
na luta pela salvação (está no penúltimo lugar, a seis da primeira
equipa acima da linha de água):
Pontuar, ou mesmo vencer, pode
ser sinal de festa iminente para
os barcelenses, que apesar de alguma distância, podem até sonhar com uma aproximaçao aos
lugares europeus (oito pontos de
distância para o quinto, o Rio
Ave). No regresso da competição, Vítor Oliveira deve promover o regresso do lateral-direito
Alex Pinto, isto se o processo de
recuperação de Fernando Fonseca ainda estiver atrasado. Certa
mesmo é a impossibilidade de
Lourency jogar, dado que terá de
cumprir um jogo de castigo por
ter visto o quinto amarelo no último desafio.

lll
O Gil Vicente abre a jornada
em Portimão; No mesmo
dia o Famalicão recebe
o FC Porto (quarta, dia 3);
Na quinta, o Vitória defronta
o Sporting; Moreirense joga
no sábado no Bessa.

O Portimonense-Gil Vicente
está marcado para as 19 horas da
próxima quarta-feira, dia 3 de
Junho. No mesmo dia, às 21.15
horas, o Famalicão recebe o FC
Porto. Os famalicenses ainda são
uma das maiores surpresas do
campeonato, ocupando o sétimo
lugar, com 37 pontos. Na retoma, Defendi vai render Vaná na
baliza, dada a impossibilidade
de este actuar contra os azuis-ebrancos, uma vez que está no
Famalicão por empréstimo do
FC Porto.
Também com 37 pontos, no
sexto lugar, está o Vitória SC,
que dos quatro é aquele que desde início tinha bem definido o
objectivo de chegar à Liga Europa. Vencer os leões de Rúben
Amorim é, por isso, de capital
importância, para manter pressão no Rio Ave (tem mais um
ponto).
Finalmente o Moreirense, joga
no Sábado, no Bessa, com o
Boavista, ainda de olho nos lugares europeus. Os cónegos têm
os mesmos pontos que o Gil,
ocupando o oitavo posto. Gabrielzinho poderá ser a arma de
Ricardo Soares no regresso.

O Clube Desportivo Feirense recorreu para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol depois da Liga ter indeferido, segundo o clube, a reclamação administrativa contra o fim antecipado da II Liga.
“A direção da Liga indeferiu a reclamação administrativa por nós apresentada, no passado dia 11 de maio, em mais um atropelo aos regulamentos, aos estatutos e à própria Lei administrativa, não conferindo sequer à CD Feirense SAD o seu direito de audição prévia. Perante isto,
apresentámos recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, de acordo com os estatutos e regulamentos aplicáveis a esta Liga”, refere o comunicado do emblema fogaceiro, que garante fazer os
possíveis para que a competição possa terminar dentro de campo.
“A Feirense SAD, os seus acionistas, os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados e desrespeitados e prometem defender os seus interesses até às últimas consequências. A direção da Liga
tomou as decisões sem procurar soluções junto dos participantes [na II Liga]”.

Regresso do futebol

“Delegados serão primeira garantia
para que futebol volte em segurança”
Realizou-se este sábado, por vídeo-conferência, o 13.º curso de formação
de delegados da Liga Portugal, no qual foi abordado o papel fundamental desta agente para a anutenção da excelência na organização, aplicando os novos procedimentos exigidos pelas autoridades de saúde, dando
tranquilidade necessária às equipas.
Na aberutura da sessão, Pedro Porença reforçou a competência, isenção,
compromisso, profissionalismo, proatividade, pedagogia, discrição e postura que os delegados têm e que permite situar a Liga num patamar de
excelência ao nível da organização do futebol. O líder do organismo recorodu “dois meses de trabalho muito intenso” da Liga e dos clubes para
preparar um regresso que vai mesmo acontecer.
Já a directora-executica, Sónia Carneiro, reforçou os procedimentos e as
directirizes a aplicar na reotma das competições, esclarecendo algumas
dúvidas. A Liga aproveitou ainda para agradecer aos delegados o empenho, dedicação e profissionalismo no cumprimento de todas as normas e
directrizes definidas até ao momento.

Bundesliga

André Silva e Bas Dost decisivos na
primeira vitória do Eintracht Frankfurt
A 29.ª jornada da Bundesliga trouxe a primeira vitória do Frankfurt após o
regresso. O clube de André Silva (marcou de penálti), Gonçalo Paciência e
Bas Dost (fez uma assistência) venceu 1-2 na casa do Wolfsburgo e está
no 12.º lugar com 32 pontos. O líder Bayern venceu o Dusseldorf (5-0).
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Tanela, ex-M.ª Fonte,
perto de ser reforço
EXPERIENTE avançado de 31 anos deverá ser o primeiro dos sete reforços
que o Dumiense deverá anunciar nas próximas horas.
+ plantel
Guarda-redes:
Miguel Fernandes
Miguel Azevedo
Defesas:
Tiago Oliveira
Frank
Cara
Banana
Miguel C. (ex-Martim)
João (ex-Pousa)

DR

Tanela também já representou Limianos, Merelinense, Vilaverdense e Varzim

DUMIENSE CJPII

| Ricardo Anselmo |

O Dumiense está muito perto de
anunciar os primeiros reforços
para a época 2020/21, contando
com nomes de ‘peso’ para integrar a formação orientada por
Ruca Sá.
Há dias, na rede social Facebook, o clube referia o nome de
sete clubes (Ribeirão, Taipas,
Martim, Forjães, Maria da Fonte, Pousa e Pevidém), nos quais
se iria reforçar com um atleta de
cada clube. Ora, alguns desses
nomes (mais concretamente,
cinco) já são conhecidos, apesar
de ainda não terem sido oficializados pelo Dumiense.
Tanela, experiente avançado de
31 anos, chega proveniente do
Maria da Fonte e vai juntar-se a
uma frente de ataque que deverá
ser sinónimo não só de experiências mas também de golos, muitos golos (fará parelha com Canetas?).
Dos restantes nomes, que pode
consultar no quadro ao lado referente ao plantel de 2020/21,
destaque para o médio ex-Pevidém Gostinho, também ele uma
clara mais-valia para o meiocampo da turma bracarense, que

+ eq. técnica
Treinador:
Ruca Sá
Adjuntos:
Luís Miguel
André Mendes
Diogo Costa
Tr. guarda-redes:
José Baixo
vai ainda poder contar com o lateral-direito João, ex-Pousa; o
lateral esquerdo Miguel Coelho,
ex-Martim e o médio Bruno Silva, ex-Forjães.
Em matéria de renovações, o
clube já anunciou ter chegado a
acordo com 15 atletas, que transitam da última época. São eles
os guarda-redes Miguel Fernandes e Miguel Azevedo; os defesas Tiago Oliveira, Frank, Cara e
Banana; os médios Rafinha, Pedrinho, Liga e Diogo; e os avançados Joãozinho, Andrés, Canetas e Miguel Ribeiro.
O técnico Ruca Sá e restantes
adjuntos também se mantêm.

Médios:
Rafinha
Pedrinho
Liga
Diogo
Bruno Silva (ex-Forjães)
Gostinho (ex-Pevidém)
Avançados:
Joãozinho
Andrés
Canetas
Ribeiro
Tanela (ex-M.ª Fonte)

+ staff
Director-Geral:
Nélson Alves
Director-desportivo:
Abel Braga
Fisioterapeutas:
Mário Vale (coordenador)
Fábio Cunha
Hernâni Alves
Técnico equipamentos:
Francisco Rodrigues

§breves
CD Ponte
José Faria mantém-se
no comando para
atacar Pró-Nacional

O Clube Desportivo de Ponte
anunciou a manutenção da equipa técnica para a próxima época,
encabeçada pelo técnico José Faria, que terá como adjuntos André Maçaira, Dany Peixoto e Daniel Mendes.
“Contratado na recta final da
época passada, devido à Covid19 e consequente interrupção
das competições, viu a sua estreia adiada à frente da nossa
equipa”, salientou o clube,

Esporões
Lateral-esquerdo
Renato Dias
é reforço

A Direcção do Grupo Desportivo e
Recreativo de Esporões chegou a
acordo com o lateral-esquerdo,
ex- São Paio d’Arcos, Renato Dias
para reforçar o sector defensivo
da formação orientada por Hilário Silva, que vai competir, na
próxima época, na Divisão de
Honra.

Tadim
Paulo Lima
é o primeiro reforço
para a nova época

O Tadim Futebol Clube anunciou
a primeira contratação para a nova temporada. Trata-se de Paulo
Lima, lateral polivalente, de 26
anos, que pode actuar nos dois
corredores. O jogador, que na última temporada jogou ao sevriço
do Serzedelo, conta tambem com
passagens por Lomarense, Courense e Esporões.

Forjães
Avançado e médio
chegam provenientes
do Martim

De uma assentada, o Forjães
‘roubou’ dois atletas ao Martim.
Tratam-se do avançado de 25
anos Manso e do médio Jardel
Gomes, igualmente de 25 anos.
Manso, que representou a formação do Martim durante sete épocas, passou, na formação, por
Maximinense, EF Pires e Vilaverdense. Já o médio Jardel começou por jogar futsal no SC Braga,
passando depois, na formação,
por Merelim S. Paio e Merelinense. Nos seniores, representou Cabreiros, Ág. Graça e Martim.
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Miguel Pinto foi reconduzido

Merelinense

Direcção presidida
por Miguel Pinto
reconduzida por
mais um ano
Num acto eleitoral realizado
na tarde da última sexta-feira,
na bancada central do Estádio
João Soares Vieira, a Direcção
liderada por Miguel Pinto acabou por ser reconduzida para
conduzir os destinos do clube
por mais uma época. A tomada
de posse dos órgãos sociais está agendada para a próxima
sexta-feira, dia 5 de Junho, às
21 horas.
Num outro âmbito, o clube
lamentou “a grande injustiça”
pela não subida da equipa de
Sub-19 ao campeonato nacional de Juniores. Ainda assim,
o Merelinense saúda as subidas dos iniciados B e dos juvenis B à Divisão de Honra.

Operário FC

João Terras
é o novo director
desportivo
do clube
O Operário Futebol Clube
(Famalicão) indicou João Terras para assumir a pasta do futebol sénior. Este elemento
passa, então, a ser o novo director-desportivo do clube famalicense, estando já a planear, juntamente com a
Direcção, a próxima época
desportiva.
“A competência, rigor e paixão sempre o diferenciaram
no desporto e na sua vida profissional. Homem com H
grande que aceitou este desafio com profissionalismo, determinação e muita ambição”,
referiu o clube.
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“Congelado como uma lesão grave”

PAULO FARIA, antigo andebolista do ABC e treinador de Águas Santas e Sporting - actualmente afastado da modalidade
por estar dedicado a um projecto educativo em Braga -, comparou os efeitos da pandemia no Andebol a uma lesão complicada.
ANDEBOL

| Redacção/Lusa |

O treinador de 48 anos Paulo Faria considera que a pandemia de
Covid-19 “congelou a actividade desportiva a nível mundial” e,
no caso concreto do andebol, é
como se a modalidade “tivesse
uma lesão grave de paragem
prolongada”.
“Vai ter reflexos profundos em
tudo. No caso do andebol, vai
interferir nas estruturas dos clubes, nos orçamentos, nos patrocinadores e nos calendários das
provas”, considerou Paulo Faria,
em declarações à agência Lusa.
De acordo com o treinador,
afastado há três anos da modalidade para se dedicar a um projecto educativo em Braga, o facto de os jogadores estarem ‘parados’ há vários meses, além da
Publicidade

preparação física orientada pelos
clubes, vai levar a cuidados redobrados no regresso aos treinos.
“É uma pré-época completamente diferente da tradicional,
em que os atletas estiveram 20
dias parados, e vai ter que envolver muita gente, desde treinadores, médicos, fisioterapeutas e
recuperadores, para evitar lesões”, defendeu.
O antigo central e treinador
que há dez anos levou o Sporting à conquista da Taça Challenge, na época de 2009/10, afirma que o regresso dos jogadores
“aos treinos de conjunto, quando
tal for possível, e à competição
não vai ser nada fácil”.
“Vai ser muito complicado. As
equipas estão a fazer treinos de
manutenção, sem objectivo
competitivo, porque as provas

só virão em Setembro, e quando
puderem treinar com contacto
vão demorar algum tempo a chegar aos níveis necessários, sem
correr riscos de lesão”, explicou.
Paulo Faria, que durante o seu
período activo como técnico
orientou as equipas do Águas
Santas (2007/08 e 2012/17) e
Sporting (2008/11), considerou
ainda “difícil, neste momento,
os treinadores tomarem decisões
sobre os processos de treino”.
A época de 2019/20, interrompida em Março devido à pandemia de Covid-19, foi dada por

cancelada em Abril, sem a atribuição de títulos, tal como no
voleibol, basquetebol e hóquei
em patins, e com a classificação
na altura da suspensão a ordenar
os clubes nas competições europeias. No início da época de
2020/21, adiantou a Federação
de Andebol de Portugal (FAP),
serão realizadas “competições
de apuramento para as subidas
de divisão em todos os níveis
competitivos”, num formato ainda a anunciar.
A federação anunciou ainda
uma série de medidas com vista

lll
“Vai ter reflexos em tudo. No caso do Andebol, vai interferir
nas estruturas dos clubes, nos orçamentos, nos patrocinadores
e nos calendários das provas. É difícil os treinadores tomarem
decisões sobre os processos de treino.”

a apoiar os clubes, da redução
dos custos com inscrição e participação nos escalões de formação à redução do número de jogos em 2020/21, reduzindo os
custos de organização e participação. Outra das medidas é a
atribuição de créditos aos clubes
e o estabelecimento “de planos
de pagamentos de médio prazo e
eventual estabelecimento de moratórias parciais até ao mês de
agosto de 2020”.
Após a declaração de pandemia, em 11 de Março, as competições desportivas de quase
todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas –
Jogos Olímpicos Tóquio2020,
Euro2020 e Copa América -,
suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.
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Dia das Crianças (In)felizes

E

sta segunda-feira, 1 de Junho,
passa mais uma vez o Dia Mundial da Criança, este ano em condições perfeitamente atípicas, condicionadas pela maldita pandemia e que vão
limitar drasticamente os festejos sociais,
mantendo certamente os realizados no recato da família.
Esta efeméride assinalou-se pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações
Unidas com o objetivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças então enfrentavam. Neste dia, os Estadosmembros reconheceram que todas as
crianças, independentemente da raça, cor,
religião, origem social, país de origem,
têm direito a afecto, amor e compreensão,
alimentação adequada, cuidados médicos,
educação gratuita, proteção contra todas
as formas de exploração e a crescer num
clima de paz e fraternidade.
Oficialmente, o dia é assinalado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) a
20 de novembro, data em que no ano de
1959 foram aprovados pela AssembleiaGeral da ONU os Direitos da Criança. Na
mesma data (20 de novembro), mas no
ano de 1989, foi adotada pela Assembleia-Geral da ONU a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou
em 21 de setembro de 1990.
1 de Junho é assim a data em que, habitualmente, milhões de crianças comemoram esse dia de festa, de alegria, de entusiasmo, de ouvir música, rir com os
palhaços, lançar balões pelos ares, brincar, comer um lanche melhorado, sair à
rua, partir em passeio, receber um presente, partilhar sorrisos. Ser feliz, enfim. É
essa a marca maior, fundadora do Dia
Mundial da Criança, acontecimento anual
em que se homenageiam os mais pequenos, se lhes faz a vontade, por um dia, se
organizam universos que os levem a considerar-se os reis da família, da rua, da colectividade, da escola. A criança é o homem de amanhã, diz-se, o garantido
futuro, o professor, o político, o cantor, o
escritor, o camponês, o serralheiro, o mé-
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dico, o desportista de daqui a alguns anos.
Mas neste dia há também o lado negro,
sombrio, dramático, o das crianças que
nunca o chegam a ser, pelas contingências
da sociedade em que se integram, pela
pobreza material ou moral que as cerca,
pela maldade insolúvel que campeia por
esse mundo além, apesar de habitarmos a
era mais civilizada da História, o pináculo
do desenvolvimento tecnológico, o que
não significa ético ou moral.
É dia de lembrar os milhões de crianças
escravizadas em diferentes zonas do globo, que não têm brinquedos, que não têm
presente, que não têm futuro, que não experimentam o sorriso, máquinas em miniatura ao serviço de capitalistas sem escrúpulos que exploram o ser humano
desde os seus anos iniciais.
É dia de recordar os milhões de meninos
e meninas que morrem de fome sobretudo
na aridez africana, mas não só, escândalo
apontado à vergonha do mundo que se diz
civilizado, numa época em que tanto se
desperdiça e malbarata, e que tanto se bate com a mão no peito, hipocritamente, a
pedir justiça e igualdade universal.
É dia de não esquecer os milhões de
crianças que, por todo o mundo, são rap-

tadas, violadas, mortas, abusadas sexualmente, comercializadas para os fins mais
macabros, maltratadas, vítimas de pedófilos e de outros criminosos, que as instâncias policiais e judiciais nem sempre sancionam com o rigor exigido.
É dia de não esquecer todas as Valentinas deste mundo!
É dia de lembrar os milhões de crianças
que, por todo o mundo, não frequentam,
nunca frequentaram, nem frequentarão
uma escola, não sabem o que é um jardim-de-infância, nunca viram um livro,
não conhecem uma letra, ou um algarismo, os mais singelos, jazendo desde tenra
idade na escuridão do analfabetismo, do
obscurantismo, da ignorância, da inconsciência de si e dos outros.
É dia de recordar os milhões de crianças
que, por todo o mundo, sofrem profundamente, e sem culpa alguma, por virtude
das guerras, das convulsões humanas ou
naturais, dos conflitos frequentemente estúpidos entre facções ou países, das tempestades, dos flagelos, das doenças, das
desgraças que a ignomínia e a ganância
humana favorecem e potenciam.
Neste Dia Mundial, há imensas crianças
que choram, crianças sem lar, sem pão,
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sem educação, crianças sem família, sem
amigos, sem afecto, sem mínimos de dignidade, de subsistência, de humanidade,
de qualidade de vida. Crianças que envelhecem prematuramente, que não logram
beneficiar dos direitos a que a sua condição faz jus, da alimentação à saúde, da
habitação ao lazer, do desenvolvimento
sadio à educação necessária. Crianças que
o não conseguem ser, porque as não deixam. Crianças que o destino acorrentou à
infelicidade, à tristeza, ao sofrimento, à
humilhação, ao desafecto, à desumanidade.
É também destes milhões de crianças
que, miseravelmente, se tece este dia, e
para as quais não há preces, não há ladainhas, não há poemas, não há palavras,
não há utopias que atenuem um destino
de tormento que não merecem.
Não apenas no dia 1 de Junho, mas todos os dias, em que, pelo inverso, as
crianças merecem o melhor do presente
para que possam construir um futuro melhor, mais humano, habitável e feliz.
É esse o Dia Mundial da Criança que faz
sentido!
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Escreve quem sabe

Cansaço psicológico

T

odas as pessoas passam por várias fases ao longo da vida. Fases
em que os sorrisos espelham a felicidade que vai na alma. Fases também,
tristes em que o cansaço psicológico parece tomar as “rédeas “ da vida. A falta de
motivação para fazer o que quer que seja,
a tristeza profunda que invade o coração,
a sorte que parece só “ bater à porta dos
outros/as”.
A vida é como se fosse uma casa em
que a luz brilhante espelha o que se deseja mostrar aos outros, mas nem sempre a
luz é tao brilhante assim … “dentro de
quatro paredes”. Todos/as temos segredos
que não se conta a ninguém. Segredos e
segredos. Segredos que roubam o brilho
no olhar e se perde o rumo da vida numa
atitude quase que derrotista, como se à
deriva no mar, perdidos/as, sozinhos/as.
O sentimento de abandono pela vida. Antigamente valoriza-se apenas o cansaço
físico, o do trabalho. Hoje sabe-se que o
cansaço psicológico causa mais danos,
pela sua natureza emocional de lidar com

situações que parecem “fugir das mãos” e
desgastam pela pluralidade de sentimentos negativos que despoletam na mente e
no corpo.
O cansaço físico resulta muitas vezes,
das múltiplas tarefas que a atividade profissional exige, dos compromissos pessoais de estar em determinado local, por
exemplo. Mas o cansaço psicológico vai
muito mais além. É na verdade, quando se
“está farto/a, de tudo” (expressão popular). No que não se consegue, no que é negado, do que se quer e não se alcança por
mais que se tente, e até do que não se luta
ou “se vai atrás”, com o medo do que possa acontecer.
Cansaço psicológico, é sinónimo das situações mal resolvidas da vida, as quais
não se consegue esquecer e que indiscutivelmente invadem o pensamento de forma continua, numa espécie de luz intermitente ou “pisca-pisca”.
O cansaço psicológico é quando se precisa de tranquilidade em forma de paz.
Pela “cisma” constante das memórias ou

situações o corpo também adoece. Fica
frágil pelas noites mal dormidas, pela falta de apetite, pela irritação à mínima situação, pela tristeza ao deitar na cama, em
que se sente a incapacidade de lidar com
as situações. Vencer o cansaço psicológico é sinónimo de com determinação enfrentar as situações por mais que seja difícil.
O caminho de “cura” na verdade começa na própria pessoa. Questione-se “o que
está mal na sua vida?”, “O Porquê?”
“Que decisões foram tomadas?”, “O que
pode fazer ainda?”. Você vai sempre a
tempo de resolver o que quer que seja.
Sempre. Na vida não existe respostas certas para os caminhos ou decisões que se
escolhe. Existe sim aprendizagens. A vida, todos os dias dá sentidos e caminhos e
todos/as temos o livre arbítrio de decidir a
escolha.
Até as escolhas são subjetivas porque
partem do momento em que está a viver,
independentemente de ser o melhor ou o
pior. Se hoje se arrepende de alguma coi-

sa, saiba que na altura que decidiu achou
com base no que seria melhor para si.
Porque ninguém quer fazer mal a si próprio/a correto?
A sua escolha foi tomada com o que naquele momento achou melhor. Uma dica.
Você vai sempre a tempo de “remediar” o
que está mal na sua vida. Acredite que
sim. Infelizmente nem sempre se o faz
pelos medos ou por antever cenários negativos que se toma como certos e na
maioria das vezes nem acontecem. Pode
sempre voltar atrás e redefinir a sua vida.
Se não o fizer, vai perpetuar o cansaço
psicológico esteja onde estiver, seja na
praia, seja no seu local preferido, seja onde estiver.
Você vai se sentir sempre infeliz, porque
não está bem consigo proprio/a. Pense
mais em si. Enumere numa folha de papel, o que mais o/a preocupa e detalhe em
seguida, possíveis soluções para esse
mesmo problema. Vai ficar admirado/a
com tantas soluções, confie.

Tem ou não tem preposição? Qual?

É

comum encontramos
afixados anúncios como este: “Informámos
os nossos estimados clientes
que estaremos encerrados”. Para estar correta, a frase deveria
ser escrita desta forma: “Informámos os nossos estimados
clientes de que estaremos encerrados”. Isto porque, sempre
que estiver referida a entidade a
quem se informa (nesta caso,
“os nossos estimados clientes”), o verbo “informar “ rege
a preposição “de”. Todavia, se
a entidade a quem se informa
não estiver expressa, este verbo
não rege a preposição, pois o
complemento direto é a oração
substantiva completiva “que estaremos encerrados”. Ficaria
assim: “Informámos que estaremos encerrados”.

Nomes como “sensação” também regem a preposição “de”.
Em frases em que este nome é
seguido de um complemento
nominal, devemos dizer “Sinto
uma sensação de alegria sempre que vou ao teatro”; quando
o complemento é oracional, o
nome “sensação” também é seguido da preposição “de” e da
conjunção subordinativa completiva “que”: “Tenho a sensação de que já vi este filme”.
Mesmo quando se traduz de
outra língua é preciso cumprir
as regras gramaticais do português. Vejamos dois exemplos
retirados de jornais: “tenho a
sensação que em muitas áreas
estão a anunciar números
maiores do que na realidade
vão ser” (transcrição de uma
frase de Donald Trump, no Ob-

CRISTINA FONTES

Professora de Português

Escrever e falar
bem Português
servador,
em
https://bit.ly/3drKZ4N, acedido
em 29-05-2020); "Tenho a sensação que o meu pontificado
vai ser breve.” (transcrição de
uma frase do Papa Francisco,
no Diário de Notícias, em
https://bit.ly/2XVFd4T, acedido
em 29-05-2020).
Por vezes, verifica-se o con-

trário: a preposição “de” aparece onde não deve. Eis alguns
exemplos: “Só se as soubermos
usar como deve de ser” (em
https://bit.ly/2XeFhgU, acedido
em 29-05-2020); “Arquivo médico que cada cuidador deve de
ter” (em https://bit.ly/2Mddya1,
acedido em 29-05-2020);” o
que um CEO deve de fazer
quando confrontado com um
cenário desta natureza” (em
https://bit.ly/2TPFipq, acedido
em 29-05-2020). Ora, o verbo
“dever” não rege qualquer preposição. As frases acima deveriam ser escritas sem “de”. No
entanto, convém referir que se
usarmos “dever” como nome,
este rege a preposição “de”: “O
dever de assiduidade deve ser
cumprido pelos alunos”.
Outras trocas frequentes pren-

dem-se com os antónimos
“aconselhar” e “desaconselhar”
seguidos de outro verbo.
“Aconselhar” rege a preposição
“a” – aconselhamos alguém a
fazer algo”; enquanto “desaconselhar” rege a preposição
“de” - desaconselhamos alguém de fazer algo”.
Terminamos com o verbo
“preferir” tantas vezes maltratado. Quantas vezes ouvimos e
lemos “prefiro maçãs do que laranjas”, “prefiro ler do que escrever”, “prefiro passear do que
estudar”. Na verdade, este verbo rege a preposição ”a” e as
frase acima deveriam ser escritas “prefiro maçãs a laranjas”,
“prefiro ler a escrever”, “prefiro passear a estudar”.
Bom domingo.
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Opinião
JOSÉ MACEDO Economista

Ideias

A Hipocrisia do atraso de reembolso do IRS

N

esta altura do ano, o reembolso
de IRS é aguardado pela maioria
das famílias, como um extra, de
modo a conseguirem alguma folga financeira, funcionando da mesma maneira
que o subsídio de férias ou de Natal na
maior parte dos casos. Por vezes, temos
agregados familiares que aguardam pelo
reembolso destes valores, para pagarem
as propinas dos estabelecimentos dos filhos, para pagar os seus seguros, ou então
para fazer face a outras responsabilidades.
Entendo que a pandemia do COVID-19
obrigou o Estado a tomar medidas de
apoio de índole económica, na sua maior
fatia, direcionadas para as empresas, de
modo a evitar falências ou despedimentos
em massa, em resultado da paragem produtiva obrigatória pelo Estado de Emergência ditado por quem de direito. Não
consigo entender porque agora se pede
mais um sacrifício às famílias portugue-

H

á prosaicos discursatas
que tem do capitalismo
a visão de um modelo
social necessário para a evolução
das civilizações ao ponto de o
apontarem como sendo o único
vetor da História que de forma
consistente permitiu à Humanidade chegar ao seu atual estádio
de desenvolvimento.
A dúvida que a Humanidade coloca a tão inflamadas discursatas
é a de que, se: sem o trabalho primário, garante da vida em geral;
do equilíbrio ambiental; da sustentabilidade dos ecossistemas; e
da articulação entre as necessidades básicas e todas as outras necessidades acrescidas pelos diversos estádios civilizacionais
porque já passou, teria conseguido chegar até aos dias de hoje no
atual estádio civilizacional?
Obviamente, não!
Até porque, a condição primeira
de qualquer ser vivo é desbravar
caminho em busca de alimento,
por conta e risco, numa senda que
tem um ciclo de vida até que se
transforme.
O primeiro “pecado capital”
desta corrente do pensamento é o
de, não raramente, confundir investimento com circulação de

sas, neste adiamento de receberem o que
delas é de direito, nomeadamente o reembolso de IRS. Muitos contribuintes viram
os seus salários reduzidos, agregados familiares inteiros que pararam de laborar, e
em vez de um adiamento, deveria ter havido uma antecipação de reembolso do
mesmo.
Foi anunciado que o Estado iria receber
uma grande soma de apoio de fundos europeus a custo perdido para apoiar todas
as medidas que o Estado lançou de apoio
à economia, mas não podemos deixar de
lembrar que há uma fatia destes apoios
que terão de ser ressarcidos. E quem irá
pagar? Os portugueses uma vez mais!
Como ? Através do aumento da carga fiscal. E qual será a reação do povo português? Nenhuma, uma vez mais, pois está
na nossa natureza cumprirmos com aquilo que nos é imposto.
Se somos um povo cumpridor, mesmo
quando somos esmagados com a maior

carga fiscal de sempre, Sr. Ministro, não
“cative” o que é nosso de direito. Não use
e abuse do princípio que está escrito, de
que os reembolsos de IRS podem ser efetuados até final de agosto.
Congratulou-se quando o portal das finanças passou a automatizar o processo
de entregas de IRS, quando o pagamento
começou a ser feito em 20 dias úteis de
média, não borre a pintura agora.
O sector produtivo, o sector do comércio, o sector da restauração, e muitos outros ,estão a passar por grandes dificuldades no retomar da vida quotidiana, mas
para isso necessitam do empenho dos
portugueses, enquanto seus clientes, para
retomarem os hábitos de consumo. Se nos
retirar a folga de poder de compra que o
reembolso de IRS nos proporciona, não
estará só a prejudicar a saúde financeira
empresarial, estará a prejudicar toda a
máquina financeira que tanto quer reabilitar. “Se não há dinheiro não há vícios”,

diz o velho ditado e com razão. O vício
consumista que já se encontra reduzido
por esta pandemia que estamos a passar,
com esta sua “medida” corre o risco de
ser curado mais rapidamente. O que será
um problema ainda maior para todos os
setores.
Caro Ministro das Finanças, Dr. Mário
Centeno, tantas vezes apelidado de
“CR7” das Finanças, tantas vezes referenciado o craque das cativações, está na altura de pensar nos portugueses, não como
um mero instrumento macroeconómico,
mas sim como pessoas que necessitam do
apoio do Estado para ultrapassar as dificuldades que todos os dias surgem, no decorrer dos efeitos colaterais desta pandemia. Esta seria a altura ideal para mostrar
que o Estado está do lado dos portugueses
e não do lado de uma máquina que analisa e que vive da apresentação de números.
Não cative, DESCATIVE!

O capitalismo é uma falásia!
moeda/objeto/meio de troca, vulgo dinheiro, usado para a simples
troca de bens como sendo a base
do capitalismo e, por isso, o seu
primeiro ativo: o capital.
O segundo “pecado capital” é o
de considerarem ser o trabalho,
tenha ele a caraterização que tiver: primário, secundário, terciário ou outro, despesa. Passivo.
Sobra o resultado líquido de um
exercício simples entre ativo e
passivo cuja origem está invertida à nascença. Porque, o efetivo
capital é o trabalho: ativo. E, o
meio de troca: moeda/ capital:
passivo
Esqueceram os ideólogos de
ocasião discursiva, o percurso
dos Homens desde a Pré-História
à História escrita para que conste
e não se perca a memória.
Desde a troca simples de bem
por bem, o que ainda hoje acontece em algumas civilizações e organizações sociais marginais ao
modelo instituído, ao mercantilismo antigo onde mercadejadores atribuíam valor em espécie
para a troca de mercadorias até à

ANTÓNIO FERNANDES
São Mamede D’Este, Braga

Correio do Leitor

utilização de um utensilio que facilitasse a vida aos mercadores
emergentes que vieram mudar a
relação comercial tribal ao instituir um novo modo de mercadejar: o uso de um artefacto de mais
fácil transporte. A moeda cunhada derivada de uma crença sobre
o poder dos metais oriunda da civilização Babilónica antiga, que
existiu no século XVIII ao século
VI a.C., a cerca de cem quilómetros de Bagdade capital do Iraque
e no tempo o expoente da civilização e principal mercado geoestratégico civilizacional.

A cunhagem de moeda em metal surge assim como motivo de
crença e não a de uma orientação
política sobre modelo económico.
É o mercadejar que revoluciona
o conceito da interação entre tribos de locais diferentes com usos
e costumes também diferentes e
cultos vários. O mercador, mercadejando, interage levando novas de uns lados para os outros.
Foram eles os pioneiros da notícia e da mensagem, talentosos diplomatas, mentores da aproximação entre chefes tribais e,
mediadores de contendas temporais. Entre outros.
O desígnio ideológico modelar
de um sistema económico do tipo
capitalista é uma falácia por presunção de que o exercício de atividade por iniciativa individual o
é para investimento como se esse
exercício tivesse algo a ver com o
principio factual da arrecadação
de mais valias sobre resultados líquidos apurados como forma de
vida num determinado modelo
económico onde quem arrecada,

em regra, não tem qualquer intervenção ativa no circuito gerador
dessa mais valia.
O capital é um meio interventivo e nunca um bem ativo. Regese por participação de poder meramente burocrático de reserva
onde a verdadeira moeda é o crédito.
A mais valia é o valor acrescentado remanescente de um puzzle
interativo entre os diversos agentes económicos desde as jazidas
das matérias primas: a sua extração, transformação, armazenamento e comercialização; o setor
dos serviços implícitos; a cultura
nas suas diversas valências de
transição geracional mas também
de entretenimento; o conhecimento enquanto forma estruturante do saber de uma sociedade;
entre outros.
É a posse dos recursos naturais
e da sua cadeia distributiva que
dita o modelo económico implantado por poder imposto ao longo
dos séculos.
A moeda é um meio de poder
dos Governos sobre as suas populações sem qualquer suporte
que não seja o de se impor em
consonância com as regras Legais elaboradas em vigor.
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NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
MORADIA T3

Referência: 314200112

450.000€
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Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

Administração
de todo o tipo
de imóveis.
Se tem um imóvel
para administrar,
contacte-nos.

ARRENDA-SE
ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO
Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso
e com muita luz direta. Visite!!!

Publicidade 27

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

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...

ESCRITÓRIO
Centro Comercial Rechicho com 75m2,
dois wc´s, condominio incluído.

Tlm. 967 200 625
Email:
investimentos.imogold@gmail.com

CASA DE
ACOLHIMENTO
DE IDOSOS

Correio
do Minho.pt

TEM DUAS VAGAS
TlM.: 928 078 315

Faça a sua
assinatura

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

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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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€
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 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€
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€
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€
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€
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€

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

correiodominho.pt 31 de Maio 2020
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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 Fiesta ST-Line 3 Portas - 1.0
EcoBoost 100CV

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 16.900,00 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
Publicidade

HORÓSCOPO

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

07:55 Desafio #FicoEmCasa
08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
10:30 Eucaristia Dominical
11:30 Mundo Maravilhoso
12:00 O Artesão
13:00 Jornal da Tarde
14:30 Os Dias da Quarentena
15:15 Faz Faísca
18:00 Jogo de Todos os Jogos
19:59 Telejornal
21:30 Got Talent Portugal
23:59 Dany Silva
Canções da Minha Vida
00:00 Tully
01:45 Web Therapy
02:45 Baviera Selvagem

07:00 Euronews
13:55 Olá, Como Te Sentes?
14:00 Drama Total
À Volta do Mundo
14:25 Animais Quase Despidos
14:35 O Carlos Escolhe
14:55 Folha de Sala
15:00 Mistérios de Lisboa
19:15 Nina
20:10 Saber Sabe Bem
20:40 A Estagiária
21:30 Jornal 2
22:06 Folha de Sala
22:12 O Oportunista
23:15 Zeca - Pedro Jóia
00:20 As Grandes Mentiras
da História
01:10 Cinemax

SIC
06:45
07:00
07:30
08:15
09:00
12:00
13:00
14:15
14:45
15:45
19:15
19:57
21:15
22:15
00:00
01:30

TVI
Marvel's Spider-Man
O11ZE
Uma Aventura
É Pr'Amanhã
Olhó Baião
Vida Selvagem
Elephant, King Of The Kalahari
Primeiro Jornal
Fama Show
Investigação Criminal
Los Angeles
Cinema
Não Há Crise!
Jornal da Noite
Isto é Gozar
com Quem Trabalha
Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
Terra Nossa
Cinema

06:45
08:00
09:30
11:00
12:30
13:00
14:30
18:30
19:57
21:45
23:00
02:00
03:15

Campeões e Detectives
O Bando dos Quatro
Detective Maravilhas
Missa
Anti-Stress
Jornal da Uma
Somos Portugal, Sempre
Pesadelo Na Cozinha
Jornal das 8
Big Brother - A Gala
Mental Samurai
1000 à Hora
Saber Amar

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
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

Av. Abade Tagilde, 901

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

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
DELÃES T. 252 931 223

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

Av. das Lameiras, 19

R. da Corredoura, 50

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Guimarães Shopping-loja 101/2

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

BRAGA
PIMENTEL T. 253 257 421
R. Prof. Dr. Elísio de Moura, 157

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Uma discussão poderá abalar a
sua paz. Procure entender-se com o
seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água, tome
chá. O importante é que hidrate o
organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha um
projeto importante. A estabilidade está
perto.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 28, 31,
47
Touro
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: Ofereça um presente ao seu
amor. Uma surpresa sabe sempre bem.
Saúde: Beba sumos e batidos, aumente
a ingestão diária de vitaminas.
Dinheiro: Pense bem antes de dizer sim
a tudo. Veja se consegue dar conta de
tanto trabalho.
Números da Sorte: 15, 18, 23, 29, 30,
47
Gémeos
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: O seu par pode fazer-lhe uma
surpresa. Saiba receber o amor que lhe
demonstram.
Saúde: Não abuse dos fritos. A sua
vesícula pode ressentir-se.
Dinheiro: Está em maré de sorte.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 28, 41,
44

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par aquilo
que também não consegue fazer.
Saúde: Invista no desporto. Torne-se
mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma
mudança no seu trabalho. Dê o seu
melhor.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 24, 28,
37
Escorpião
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Vai ter força para ultrapassar um
mal-estar com um familiar e devolver a
harmonia ao seu lar.
Saúde: Beba 1,5 litros de água por dia
ou chá sem açúcar. É importante
hidratar-se.
Dinheiro: Aposte no crescimento
profissional. Inscreva-se num curso
online.
Números da Sorte: 5, 7, 18, 29, 31, 38
Sagitário
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: Pode receber uma chamada
inesperada de um familiar que não vê
há muito tempo. Juntos recordarão
bons momentos.
Saúde: Evite deitar-se tarde, mantenha
horários equilibrados.
Dinheiro: Não dê ouvidos a terceiros.
Confie mais em si.
Números da Sorte: 4, 7, 19, 21, 26, 47

Caranguejo
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: 1, 9, 14, 17, 36, 45

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Poderá sentir que não consegue
controlar o que sente. Não reprima
sentimentos.
Saúde: Repouse o suficiente. Caso
contrário, poderá ficar doente.
Dinheiro: Seja cautelosa com os
gastos.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 19, 25, 32

Leão
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento,
Angústia.
Amor: Para afastar a angústia que tem
no coração converse com o seu par.
Saúde: Fortaleça as unhas comendo
couves de Bruxelas.
Dinheiro: Seja prudente nos gastos. A
época é de contenção.
Números da Sorte: 11, 14, 25, 34, 47,
48

Aquário
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 imagem.
Dinheiro: O seu trabalho requer agora
maior dedicação. Semeie hoje para
colher amanhã.
Números da Sorte: 7, 14, 16, 32, 38,
45

Virgem
Carta do Dia: 2 de Espadas, que
significa Falsidade.
Amor: Aja com prudência. O amor
exige trabalho e empenho.
Saúde: Seja otimista. A vida leva-se
melhor assim.
Dinheiro: Esforce-se por cumprir as
tarefas que lhe destinarem.

Peixes
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: A vida familiar estará recheada
de momentos de partilha.
Saúde: Faça meditação. Esta prática
alivia o stress e promove a paz interior.
Dinheiro: Possíveis mudanças que
envolvem maiores responsabilidade.
Força!
Números da Sorte: 9, 14, 15, 36, 38,
45
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Olá!!!!

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

Sou portuguesa,
experiente na arte de dar
e receber prazer.
Convívio calmo com oral
natural até ao fim.
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1.ª VEZ
Luana Peluda.
Toda meiguinha,
safada, lindo corpo,
rabão.
Faz tudo na cama.

910 288 677

QUEBRA
CABEÇAS
Descubra qual o padrão
e depois coloque estes itens
na ordem certa:
Limão[1], Água[2], Laranja[3],
Leite[4], Passas[5]

8
9
Solução:

24 anos,
1,70 altura,
peito XXL,
boa como
o milho.

SUPER NOVIDADE

Água[2]-Limão[1]-Laranja[3]-Leite[4]Passas[5]
Os itens estão organizados de acordo
com o teor calórico de cada um,
do mais baixo para o mais alto.

Natália

HUMOR

PALAVRAS CRUZADAS

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – papaia; dinheiro. 2 - inteira; angelim.
3 - doação; gordos. 4 - lavoura; junto. 5 - completo; costado. 6 - então; mesmo; suspiro. 7 - ninharia; va-cilantes.
8 - peixinho; afugenta. 9 - púcaro; articulado. 10 - convidara; pira. 11 - esmagar; estros.

Soluções:1-Falta uma nuvem do lado direito 2-Falta a chaminé da casa 3-Falta um
monte no chão do lado esquerdo 4-Falta o número da porta 5-Faltam os botões do
boneco de neve 6-Falta a bola na parte de cima do gorro do homem da direita
7-Falta uma árvore na parte de trás do lado esquerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – deslocar; golpear. 2 - louro; insulto.
3 - esposa; argola. 4 - ajunte; anfiteatro. 5 - agora; enganar.
6 - criminosa; laça; céu. 7 - paragem; para. 8 - raivoso;
dono. 9 - contente; admirar. 10 - âmago; agravara.
11 - pasta; cortinas.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - mudar; picar. 2 - amarelo; aca. 3 - madama; anel. 4 - ada; arena. 5 - ou; atabucar.
6 - re; ata; ar. 7 - paradela; al. 8 - irado; amo. 9 - ledo; adorar. 10 - imo; piorara. 11 - massa; salas.
Verticais: 1 – mamão; pilim. 2 - uma; urarema. 3 - dada; erados. 4 - arada; ado. 5 - rematado; pa.
6 - la; ate; ai. 7 - po; abalados. 8 - aru; amora. 9 - caneca; oral. 10 - acenara; ara. 11 - ralar; liras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Desesperado, o director olhou
para o relógio e, já sem
acreditar que o assistente
chegaria a tempo de lhe
entregar um documento
importante para a reunião
que estava prestes começar,
ligou ao dito cujo.
Atendeu uma voz de criança
meio sussurrante.
- 'Tá?
- O teu pai está?
- 'Tá... - ainda a sussurrar.
- Posso falar com ele?
- Não.
Desconcertado, o director
tentou falar com outro adulto:
- E a tua mãe? Está aí?
- 'Tá.
- Ela pode falar comigo?
- Não. 'Tá ocupada.
- Há mais alguém aí?
- Sim... - sussurrou.
- Quem?
- Um polícia.
Um pouco surpreendido,
o director continuou:
- O que é que o polícia
está a fazer aí?
- Ele 'tá a conversar com
o papá, com a mamã
e com o bombeiro.
Ao ouvir um grande barulho
do outro lado da linha, o
director perguntou assustado:
- Que barulho é esse?
- É do helicóptero que acabou
de chegar.
- Um helicóptero!?
- É... ele trouxe uma equipa
de busca.
- Meu Deus! O que é que está
a acontecer aí? - perguntou o
director já muito assustado.
E o miúdo sussurrou com um
risinho malandro:
- Eles 'tão à minha procura...

Certo dia, num hospício, o
diretor vai ao pé de um enfermeiro e diz:
- O hospício está superlotado,
vamos ter que fazer uma
seleção para decidir quem
está bom para ir embora.
Então o enfermeiro e o director vão ao pátio onde estavam
todos os loucos na hora
do recreio e os observam.
Os loucos estavam todos
na caixa de areia, e o director
perguntou ao enfermeiro:
- O que é que eles estão
fazendo?
O enfermeiro responde:
- Eles estão brincando de
piscina! Repare bem, aquele
está nadando de borboleta,
mas já este é de costas.
O director meio confuso
repara que havia um louco
que estava só no cantinho
olhando para todos e
pergunta ao enfermeiro:
- E aquele o que faz?
- Aquele é o salva-vidas!
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JOGOS
Segunda 25/05/20

Sorteio 21/2020

19 069
2.º Prémio 33 746
3.º Prémio 28 047
1.º Prémio

Terça 26/05/20

Sorteio 42/2020

4 9 14 21 27
*4 *6
Quarta 27/05/20

Sorteio 43/2020

19 26 30 33 45
+13
Quinta 28/05/20

Sorteio 22/2020

52 822
2.º Prémio 55 414
3.º Prémio 32 036
4.º Prémio 27 310
Terminação 2
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Sexta 29/05/20

Sorteio 43/2020

4 8 11 19 46
*4 *8
Sorteio 22/2020

TDC 19247
Sábado 30/05/20

Sorteio 44/2020

2 7 20 24 33
+8
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Braga
Pena suspensa para homem
que embateu contra motocicleta
de jovem transportador de pizzas
causando-lhe a morte

O Tribunal de Braga condenou, a quatro anos de
prisão, com pena suspensa, por homicídio qualificado com negligência, omissão de auxílio e
condução sob efeito de embriaguez, o homem
que, em 2018, atropelou mortalmente, João Luís,
um jovem de 23 anos, estafeta da Telepizza, em
Braga. O acidente, ocorrido na Variante do Cávado, provocou, na ocasião, grande comoção na cidade, dado que o jovem era estudante universitário, o que motivou que, no funeral, na
freguesia de Trandeiras, tivessem comparecido
várias dezenas de colegas e amigos.
Fonte ligada ao processo revelou que a família ficou satisfeita com o número de anos da pena
mas não concordou com a sua suspensão: “A família ainda não decidiu se irá recorrer”.
O Tribunal deu como provado que embateu na
motocicleta da vítima, em contra-mão.

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

Portugal
Estúdios de tatuagens
podem reabrir amanhã

Os estúdios de tatuagens e de ‘bodypiercing’ vão poder reabrir amanhã juntamente com outros serviços
de atendimento ao público e comerciais, mas terão de
funcionar mediante marcação prévia e cumprindo as
regras sanitárias.
Na resolução do Conselho de Ministros adoptada na
sexta-feira e referente à terceira fase de desconfinamento no quadro da pandemia de covid-19, lê-se
que, no setor dos cuidados pessoais e estética, “é permitido o funcionamento de estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e ‘bodypiercing’, mediante marcação prévia”.
À semelhança dos ginásios e de outros serviços de atendimento ao público e comerciais, também estes estabelecimentos poderão reabrir na segunda-feira, que é quando entram em vigor as novas regras.

Madeira
Arquipélago mantém 90 casos e apenas 17 são de infecção activos

O A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo o total de 90 pelo 24.º dia
consecutivo, com 73 doentes recuperados e 17 os casos de infecção activos, revelou o Instituto de Administração da Saúde. “Mantém-se o total de 1.543 casos suspeitos de covid-19 notificados, dos quais 1.453
não se confirmaram, sendo que 396 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos
vários concelhos da região, 250 pessoas em vigilância activa e 146 em autovigilância”, esclareceu o Instituto de Administração da Saúde.
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Homicídio em Vieira do Minho
Ministério Público pede 18
anos de prisão, defesa quer
absolvição por falta de provas
O Ministério Público pediu no Tribunal de
Braga, a condenação, a 18 anos de prisão,
por homicídio qualificado, de Manuel Fidalgo, de 41 anos, julgado por suspeita de
ter morto, em Março de 2019, a mulher,
Ana Paula, de 31, por estrangulamento, no
restaurante/pensão que exploravam, em
Salamonde, Vieira do Minho.
A magistrada solicitou, também, que seja
declarada a “indignidade sucessória” do arguido, ou seja, que, aquando da divisão da
herança dos bens da falecida mulher ele
não seja tido como herdeiro.
De seguida, o advogado de defesa, João
Magalhães, defendeu a absolvição do seu
constituinte, invocando o princípio jurídico
do «in dubio pro reu», “por não haver provas”. Já a advogada da família, Arminda
Melo, pediu a condenação à pena máxima,
bem como a indignidade sucessória.
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A28 Três feridos ligeiros (um adulto e duas crianças) foram o resultado de um acidente ontem de manhã
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