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Covid-19

Destaque

COVID-19

33,592

MORTES

1,455 (+9)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

PORTUGAL

+ 331 NOVOS CASOS

20323 (+244)

CASOS SUSPEITOS

Minho regista apenas
quatro novos casos

TRÊS CONCELHOS, quatro casos e o melhor dia da semana para a região.
Zona Norte com quinze novos infectados. País com 244 recuperados.

333,106 (+2,012)
Portugal

Reabertura de
fronteiras em Portugal
“não está ainda
definida”

16819
NORTE

O secretário de Estado da Saúde
disse que a reabertura de fronteiras em Portugal “não está ainda definida”, reiterando as palavras do ministro do Negócios
Estrangeiros português que manifestou surpresa com o anúncio
de Espanha sobre reabertura.
“Essa questão não está ainda definida. Esse tipo de decisões depende de uma articulação”, referiu ontem António Lacerda Sales.
dos Negócios Estrangeiros e o

3770

CENTRO

12137

LISBOA
E VALE DO
TEJO

262
ALENTEJO

376
ALGARVE

NÚMEROS

| Rui Miguel Graça |

90

138

MADEIRA

AÇORES

6,655,384
Contagem Mundial
+ 92,688 NOVOS CASOS
CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
REINO UNIDO

1,916,031
595,112
441,108
287,740
281,661

MORTES
390,772

RECUPERADOS
3,209,085

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

109,9001,1112,657
33,038 295,942
5,384 231,101
27,133
N/D
39,904
N/D

16,977
8,318
2,300
617
604

EUA
NBA aprova retoma com 22 equipas
em Orlando a partir de 31 de Julho
A edição 2019/20 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai ser
retomada em 31 de julho, com 22 equipas, concentradas no ESPN Wide
World of Sports Complex, em Orlando, na Florida, foi hoje anunciado.

O Minho registou ontem apenas
quatro casos, naquele que foi o
melhor dia da semana para a região. Braga (2), Vizela (1) e
Ponte de Lima (1) foram os concelhos que, segundo a Direcção-Geral de Saúde, contam com
novos infectados.
No país surgiram 331 novos
casos, sendo que 309 foram na
zona de Lisboa e Vale do Tejo.
No Norte foram registados apenas quinze, no Alentejo dois e no
Centro cinco.
O número de óbitos ontem foram nove, menos do que tem sido nos dias anteriores, ao passo
que o número de recuperados
cresceu, tendo sido ontem 244,
passando agora para os 20323.
O número de casos de internados em Portugal é de 445, sendo
que em Unidade de Cuidados Intensivos é de 58 pessoas.
Desde Janeiro de 2020 em Portugal já se registaram 333106
suspeitos de Covid-19, sendo
que o número total de casos não
confirmados é de 297773. Em
vigilância pelas autoridades da
saúde estão 28685.

§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
Total

Terça
1225
720 (+4)
400
302 (+1)
233
186
146 (+6)
122 (+2)
116
78
73
63
61
47
44 (+2)
30 (+1)
23
19
18
12
10
7
9
6

Quarta
1228 (+3)
720
400
304 (+2)
233
187 (+1)
147 (+1)
124 (+2)
116
78
73
63
61
47
44
30
23
19
18
12
10
7
9
6

Quinta-feira
1230 (+2)
720
400
304
233
187
148 (+1)
124
116
78
73
63
61
47
44
31 (+1)
23
19
18
12
10
7
9
6

3953 (+16)

3962 (+9)

3966 (+4)
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Braga

Aumentar a reciclagem é importante para
o ambiente e para a economia familiar

NO DIA DO AMBIENTE, Rui Morais apela à população para apostar cada vez mais na reciclagem. Explica que é a melhor forma de
preservar o ambiente e também de evitar um aumento de tarifário numa altura em que se perspectiva o agravamento da TGR.
AMBIENTE

| Marlene Cerqueira |

Aumentar a separação de resíduos para reciclagem é importante para o ambiente, mas é
também importante para a economia das famílias, sobretudo
numa altura em que se perspectiva o aumento, para o dobro, da
Taxa de Gestão de Resíduos
(TGR) que terá, obviamente, repercussões na factura que chega
à casa dos consumidores.
O apelo para a reciclagem é
lançado por Rui Morais, presidente da Agere e presidente executivo da Braval, que chama a
atenção para os dois benefícios
que advêm da separação dos resíduos e da sua colocação nos
ecopontos.
“Quanto mais reciclarmos, menos lixo colocamos nos contentores indiferenciados. Em termos práticos menos pagaremos
de TGR”, explica em declarações ao ‘Correio do Minho’.
A questão coloca-se agora mais
premente uma vez que, no âmbito da discussão do Orçamento
do Estado para 2020, foi aprovada uma proposta do PAN que
duplica a TGR, passando dos ac-

DR

Rui Morais, presidente da Agere e presidente executivo da Braval, deixa apelo no Dia do Ambiente

tuais 11 euros por tonelada para
22 euros por tonelada de lixo depositado em aterro.
A actual situação de pandemia
acabou por atrasar a aplicação
prática da proposta do PAN, mas
Rui Morais alerta que a única
forma de os consumidores evitarem um aumento desta tarifa é
aumentando a reciclagem.

“A Braval tem dados de reciclagem muito positivos e precisa
manter-se assim e até melhor para que as pessoas, no futuro,
possam continuar a beneficiar de
tarifários mais reduzidos”, explica o responsável.
Rui Morais lembra ainda que a
TGR “recai sempre sobre o consumidor final” e apesar de ser

cobrada na factura mensal ela
reverte na íntegra para a Agência
Portuguesa do Ambiente, ou seja, “a Braval acaba por se ruma
mera intermediária desta taxa”.
Com o desconfinamento em
marcha, Rui Morais revela que a
reciclagem aumentou durante os
últimos três meses na área de intervenção da Braval, o que “de-

“Não deitem lixo para o chão”

Apelo ao civismo para manter concelho limpo
AMBIENTE

| Marlene Cerqueira |

Numa “crítica construtiva”,
Rui Morais apela ao civismo de
população para que não deite lixo ao chão.
“O lixo só existe no chão porque alguém o deita para lá”,
realça, lembrando que “não existe justificação “para estes actos
reprováveis”, sobretudo quando
a Agere acaba de montar mais
mil novas papeleiras, duplicando assim a cobertura destes recipientes no concelho.

lll
A TGR tem por objectivo
interiorizar nos produtores
e consumidores os custos
ambientais associados
à gestão de resíduos.
As entidades gestoras
dos serviços de resíduos
pagam a TGR à APA pela
quantidade de resíduos
depositados em aterro ou
encaminhado para
incineração, mas devem
repercutir o respectivo valor
no utilizador final, de forma
a incentivar a prevenção
e redução dos resíduos
produzidos.

Além de duas mil papeleiras,
existem ainda 4500 contentores
espalhados pelo concelho “logo
não há desculpas para deitar lixo
para o chão”, além de que “é
uma questão de civismo”.
Rui Morais alerta ainda que,
dada a actual de situação de pandemia, deitar lixo para o chão é
também “perigoso” do ponto de
vista de saúde pública, e não se
refere apenas a máscaras e luvas,
mas também outro lixo como
lenços de papel e tudo o que nos
passe pelas mãos.
Além das mil novas papeleiras,

houve também um investimento
para que todas as papeleiras tenham saco para o lixo, permitindo assim que elas não se sujem
tanto. Mantém-se a lavagem das
mesas, mas o saco para o lixo é
mais higiénico e facilita o trabalho de quem o recolhe.
No actual contexto de pandemia, Rui Morais nota ainda que
o processo de contentorização
dos resíduos urbanos acabou por
se revelar “muito importante”,
desde logo porque deixaram de
se colocar os sacos do lixo no
chão, o que poderia propiciar fo-

cos de contágio.
Com a contentorização deixou
de ser ver lixo espalhado nas
ruas, fruto muitas vezes do mau
acondicionamento ou de ataques
de animais enquanto não era feita a recolha. Estes contentores
são limpos quinzenalmente, recorda Rui Morais, realçando
que, apesar de muitas teses contra ou favor da eficácia do método, a Agere faz um balanço positivo da higienização das ruas e
espaços públicos como medida
para combater a propagação da
Covid-19.

monstra que as pessoas, e bem,
estão preocupadas com o ambiente”. Além das preocupações
ambientais, têm agora também
uma preocupação económica para incentivar à reciclagem, uma
vez que a referida taxa é importa
a nível nacional. “Não me canso
de apelar às pessoas para que reciclem”, remata.

§nota
Agere
Menos lixo
produzido durante
o confinamento
Durante o período de confinamento foi recolhido menos lixo
no concelho, uma situação que
se fica a dever sobretudo ao encerramento da actividade comercial e dos serviços.
A produção de lixo no geral baixou, embora tenha sido verificado um acréscimo nas zonas habitacionais, algo previsível dado o
confinamento da população.
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Braga vai ‘ganhar’ duas novas
praias fluviais em 2021

CAVADINHO E NAVARRA vão sofrer obras de intervenção para a implementação de infraestruturas de
apoio aos banhistas, juntando-se a vigilância. Dois novos paraísos em busca do reconhecimento oficial.
PRAIAS FLUVIAIS
| Paula Maia |

As praias fluviais do Cavadinho,
na freguesia de Crespos, e de
Navarra vão integrar, já no próximo ano, a Rede de Praias Fluviais do concelho, passando a
dispor de vigilância e infraestruturas de apoio aos banhistas, como acontece actualmente com as
praias de Adaúfe de Merelim S.
Paio.
Embora reconhecidas pela qualidade das suas águas, estas duas
praias não estão oficializadas
como zonas próprias para banhos pelas entidades oficias, por
não disporem de infraestuturas
homologadas para tal.
Só para a praia do Cavadinho que este ano voltou a receber o
selo de Qualidade de Ouro da
Quercus - a câmara de Braga
prevê investir 410 mil euros. “O
projecto está praticamente pronto”, assegurou ao CM o vereador
do Ambiente da câmara de Braga, Altino Bessa.
Para a praia fluvial de Navarra

DR

Apesar de muito frequentada no Verão, a praia de Navarra não dispõe de vigilância nem de estruturas de apoios aos utilizadores

estão previstos 400 mil euros
também para a implementação
de infraestruturas.
“Nascerão duas novas praias
em termos de infraestruturação
porque a água balnear é de reco-

lll
“Nascerão duas novas praias em termos de infraestruturação
porque a água balnear é de reconhecida qualidade”.
Altino Bessa
Vereador da câmara de Braga

nhecida qualidade”, explica o
vereador, adiantando que serão
também investidos 250 mil euros na Praia de Merelim S. Paio
para o melhoramento das estruturas aí existentes.
“Estamos a falar de um investimento que ultrapassa um milhão
de euros nestas três praias”, garante Altino Bessa, indicando
ainda que obras poderão arrancar já este ano. “Diria que quase
de certeza no próximo Verão as
praias estarão disponíveis para
serem usufruídas pelos banhistas”, explica.
A oficialização da praia fluvial
de Navarra é um “sonho” que o
presidente da junta local alimenta desde que iniciou o mandato,
adiantando que este é um projecto com muitos anos e que esteve,
inclusive, também nas mãos do
seu antecessor.
Mário Vieira assegurou ao CM
que a praia acolhe muitos banhistas durante o Verão, apesar
de não ter qualquer vigilância
nem estruturas de apoio. “Tem
relva e areal que repomos todos
os anos, mas não tem mais nada”, diz Mário Vieira, acrescentando que o projecto prevê a
construção de um parque de estacionamento, um bar, posto de
socorro, casas de banho e um pequeno parque de merendas. “É
uma área muito pequena. Não
queremos um espaço de grande
afluência”, continua o autarca,
sublinhando que a intervenção
terá de respeitar a beleza paisagística que caracteriza o local.

Em Crespos

Cavadinho: “diamante em bruto” com selo de ouro
PRAIAS FLUVIAIS
| Paula Maia |

É apelidada como um “diamante
em bruto”, com condições naturais de excelência, mas que ainda se encontra num estado selvagem. Apesar de ser frequentada
por muitos banhistas - não só de
Braga, mas também de outros
concelhos- a praia do Cavadinho, em Crespos, ainda não está
reconhecida pelas entidades oficiais, sobretudo pela ausência de
infraestruturas.
Juntamente com Adaúfe, voltou a ser galardoada este ano
com o selo ‘Qualidade de Ouro’
pela Quercus devido à qualidade
das suas águas, sendo considerada pela Associação Nacional de

Conservação da Natureza como
a praia com a melhor água do
concelho.
Há muito que a qualidade desta
praia é reconhecida, mas a junta
local reivindica a implementação de infraestruturas para que
seja um destino de eleição.
“Neste momento existe um projecto praticamente finalizado na
câmara municipal. Inclusive há
verba para a execução que está
destinada num empréstimo que a
autarquia fez. Precisamos agora
é da execução efectiva da mesma”, diz o autarca da União de
Freguesias de Crespos e Pousada, mostrando-se esperançoso
que a obra arranque ainda em
2020. “Todos ansiamos que assim seja. Temos tudo. O que fal-

DR

Praia do Cavadinho é uma zona com condições naturais de excelência

ta é que a câmara inicie os trabalhos”, adianta ao CM José Correia, especificando que em causa

está uma “intervenção de fundo”
que crie “todas as condições de
um espaço de lazer do Cavadi-

nho” e que inclui, além dos acessos, a criação de um edifício
com bar, gabinete de socorrismo
e outras estruturas de apoio à
praia, assim como um espaço de
banhos com relvado “para que
as pessoas possam estender a tolha e passar uma horas neste local idílico”.
A 50 metros da praia, os utilizadores podem ainda visitar um
núcleo e azenhas tornando esta
visita ainda mais aprazível. “Há
um conjugação de vários factores para fazer desta uma zona
extraordinária não só para Crespos e Pousada, mas para o concelho, continua José Correia,
confessando que “há uma vontade enorme das populações em
efectivar esta praia”.
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Época balnear nas praias de Merelim
S. Paio e Adaúfe arranca a 13 de Junho
LOTAÇÃO limitada é uma das medidas restritivas a aplicar. Autarquia aguarda indicações da APA que irá calcular o número
de acessos em função da área de cada praia. Mas há mais restrições como o encerramento dos balneários.
PRAIAS FLUVIAIS

+ mais

| Paula Maia |

A época balnear nas praias fluviais do concelho, nomeadamente de Adaúfe e Merelim S.
Paio, arranca no próximo dia 13
como medidas restritvas por
causa da pandemia da Covid-19.
Lotação limitada, reforço da
higienização, encerramento dos
balneários e marcação de percursos de circulação são algumas das regras que terão de ser
respeitadas pelos banhistas este
ano e que serão inscritas num
painel que estará visível à entrada de cada espaço.
Como explicou ao CM o vereador do Ambiente da câmara de
Braga, as entradas serão segmentadas. “Em cada uma das
entradas teremos uma zona definida para entradas e outra para
saídas de forma a que as pessoas
circulam por áreas diferentes”,
diz.
A limitação vai ser calculada
em função da capacidade de cada praia. A autarquia já fez o levantamento da área dos dois espaços, aguardando por parte da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a indicação sobre o número de pessoas que poderão ter
acesso aos locais. Para o controlo e cumprimento das regras há
várias soluções pensadas. “A câmara solicitou à APA para que a
GNR efectue uma acção fiscalizadora maior do que é habitual”,
revela Altino Bessa, adiantando

Além da Bandeira Azul,
a Praia Fluvial de Adaúfe
soma este ano outro
galardão que atesta a
qualidade da água desta
praia bracarense: o selo
‘Qualidade de Ouro’
atribuído pela Quercus
sob rigorosos parâmetros
de resultados .
Esta é a primeira vez
que a praia obtém esta
distinção.

DR

Praia de Adaúfe, das mais novimentadas, abre este ano com dois galardões: a Bandeira Azul e o selo ‘Qualidade de Ouro’

ainda outra das propostas da autarquia neste âmbito é a colocação de um responsável que efectue o controlo dos acesso dos
banhistas, assumindo a câmara
os custos com a colocação destes efectivos. “Estamos a articular essa possibilidade com as
juntas de freguesia porque são
elas as detentoras dos espaços”,
assegura Altino Bessa.
Além do reforço da higienização (gel desinfectante), não será
permitido a utilização dos balneários, pelo que será reforçado
o número de chuveiros exterio-

lll
Cem mil euros foi o valor investido o ano passado na praia de
Merelim S. Paio para melhoramentosjunto à margem do rio.
Em Adaúde foi alargado o parque de estacionamento, através
da aquisição de um novo espaço para o efeito junto ao actual.
res.
Os bebedouros estarão inactivos, ficando ainda proibido a
utilização as máquinas de fitness
colocados junto dos espaço e, no
caso de Merelim S. Paio, do parque infantil.
Já no seu interior, nesta época

balnear estão igualmente proibidos a utilização de equipamentos náuticos, como gaivotas.
Além da zona da praia, é também necessário garantir o distanciamento junto às churrasqueiras. “Cada uma das praias
três locais para fazer churrasco,

sendo que do meio ficará vazio
para garantir o distanciamento”,
explica o responsável.
Assistir-se-à também à marcação dos percursos de circulação
dentro da zona da praia.
Durante a época balnear será
ainda reforçado a recolha de resíduos, a cargo da Agere.
O número de vigilantes deverá
ser semelhante a anos anteriores.
O vereador Altino Bessa revela
que actuação da câmara será baseada, essencialmente, na sensibilização para o cumprimentos
das normas. “Tem de haver uma
responsabilidade individual”,
conclui, revelando que a Polícia
Municipal poderá ter também
uma vez activa, sobretudo com
a entrada em funcionamento do
terceiro turno.
Publicidade
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§agenda

José Manuel Fernandes reforçou
PSD e distrito no contexto nacional

Amanhã
Visita guiada
digital à Capela
de Guadalupe

APÓS TRÊS MANDATOS, José Manuel Fernandes dá por encerrada a sua liderança na Distrital de Braga
do PSD, realçando que reforçou a afirmação do partido e do distrito no contexto nacional.
POLÍTICA

| Marlene Cerqueira |

Depois de seis anos a liderar a
Comissão Política Distrital de
Braga do PSD, José Manuel Fernandes dá por concluída a sua
missão, considerando que no decorrer dos seus mandatos o PSD
afirmou-se tanto no distrito, como no contexto nacional.
É numa mensagem dirigida aos
militantes que José Manuel Fernandes anuncia que no dia 11 de
Julho serão chamados a eleger
os novos órgãos distritais, dando
por concluído “um ciclo de seis
anos”, onde assume ter dado “o
máximo na defesa dos interesses
do distrito e do país, cumprindo
a missão central do PSD: estar
ao serviço das populações procurando reforçar o seu bem estar
e qualidade de vida”.
O também eurodeputado minhoto realça que o trabalho feito
permitiu “afirmar o PSD no distrito, como um partido mais forte, aberto e inclusivo”, com uma
“forte aposta no debate e na formação política”.
Na hora da saída, salienta que o
PSD é o partido no distrito de
Braga com mais presidências de
Câmara e autarcas nas Juntas de
Freguesia e Assembleias.
“Em todas as eleições – Legislativas, Europeias, Presidenciais
e Autárquicas – o PSD tem obtido no distrito resultados e votações claramente acima da média
nacional”, enfatiza, sem esque-

Hoje
Utentes
do Novais e Sousa
limpam rio Este
DR

José Manuel Fernandes faz balanço dos seis anos (três mandatos) em que esteve à frente da Distrital de Braga do PSD

lll
Em 2014, José Manuel Fernandes substituiu Paulo Cunha na
liderança da Distrital de Braga, tendo permanecido seis anos
no cargo. O próximo líder vai ser eleito a 11 de Julho.
cer que para esse feito em muito
contribui “a unidade, aliada à
determinação e à forte mobilização de todos os militantes e simpatizantes sociais-democratas.
“O distrito de Braga tem dado
um importante contributo para a
afirmação do PSD como um partido agregador, reformista, ao
serviço de todos os portugueses

e o único capaz de garantir um
país moderno e preparado para
competir e vencer os desafios
que temos pela frente, numa sociedade cada vez mais global e
em aceleração constante”, acrescenta.
Em tom de despedida, José
Manuel Fernandes agradece “o
apoio, a colaboração e a solida-

riedade” dos companheiros que
que com ele estiveram a dirigir a
Distrital laranja e deixa, ainda,
um apelo à união para o futuro:
“É responsabilidade de todos os
militantes contribuir para a
união do partido e para a afirmação dos valores social-democratas”.
“Estou certo que o PSD será
ainda mais forte no distrito de
Braga, na afirmação de um partido com ambição, coragem e responsabilidade, que coloca Portugal e os portugueses, sempre, em
primeiro lugar”, remata.

Hoje

| Redacção |

O Município de Braga, a Associação Comercial de Braga e o
Visit Braga promovem hoje o 5.º
e último webinar do 3.º Fórum
de Turismo Visit Braga, sob o tema ‘Portugal – oportunidades e
desafios Pós Pandemia’.

A iniciativa decorre a partir das
15 horas.
Esta webinar conta com as intervenções de Manuel Caldeira
Cabral (ex-ministro da Economia, economista e docente universitário), de Altino Bessa (vereador do Turismo da Câmara
Municipal de Braga) e de Rui
Marques (director geral da Asso-

ciação Comercial de Braga).
As Conferências do 3.º Fórum
de Turismo Visit Braga são
transmitidas integralmente e em
directo no Facebook do Município de Braga, da Associação Comercial de Braga e do VisitBraga, estando disponíveis para a
participação de todos os interessados.

O Município de Braga promove
hoje uma acção de limpeza do
rio Este, pelas 10 horas, junto à
rua dos Barbosas.
A iniciativa, que se realiza no
âmbito do ‘Projecto Rios’ e que
visa assinalar o Dia do Ambiente,
vai contar com a participação de
utentes do Instituto Novais e
Sousa, instituição bracarense
que adoptou aquele troço do rio
Este.
A acompanhar esta acção estará
o vereador do Ambiente, Altino
Bessa.
Recorde-se que o ‘Projecto Rios’
desafiou os bracarenses a adoptar um troço do rio do Este, sensibilizando-os para a necessidade de o proteger e valorizar.

Hoje
Casa da Ciência
oferece
carvalhos juvenis

Manuel Caldeira Cabral encerra fórum
FÓRUM TURISMO

Amanhã de manhã, as associações JovemCoop e Braga Mais
realizam mais uma das suas habituais visitas guiadas, só que
desta vez será apenas em formato digital, devido à situação de
pandemia.
A adaptação ao actual contexto,
levou as associações a promover
um ciclo quinzenal de visitas
guiadas digitais intituladas ‘Percursos Brácaros’, que decorrerá
nos dias 6 e 20 de Junho, 4 e 18
de Julho.
Esta é primeira dessas iniciativas
e consiste numa visita guiada digital à Capela de Guadalupe. A
visita decorre a partir das 10.30
horas, a partir da página da JovemCoop no Facebook.
A visita será guiada por Rui Ferreira e conta com a colaboração
da Junta de São Victor e da Irmandade de Guadalupe.

DR

Caldeira Cabral

O Planetário - Casa da Ciência de
Braga, em Gualtar, está hoje a
oferecer carvalhos juvenis. Quem
o desejar, poderá passar pelo
Centro e levar o seu carvalho para plantar no seu jardim ou terreno.
A iniciativa visa assinalar o Dia
Mundial do Ambiente.
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UMinho garante
1,7 milhões
para Erasmus+

UMINHO assegurou mais de 1,7 milhões de financiamento para cinco projectos, que permitirão
mais de 800 mobilidades para 63 países.
UMINHO

| Marlene Cerqueira |

A Universidade do Minho assegurou um financiamento superior a 1,7 milhões de euros para
cinco projectos de mobilidade
Erasmus+. Estes vão permitir
mais de 800 mobilidades para
estudantes, docentes e pessoal
técnico, administrativo e de gestão, até Maio de 2022, para um
total de 63 países em todo o
mundo.
Em comunicado, a UMinho
explica que no âmbito da Acção
Chave 1 do Programa Erasmus+, teve aprovadas as duas
candidaturas institucionais apresentadas em Fevereiro — uma
para mobilidades no seio da Europa e outra para mobilidades
de/para países fora da União Europeia, entre os quais, África do
Sul, Austrália, Camboja, Cazaquistão, Chile, EUA, Indonésia,
Japão, Laos, Malásia, Nova Zelândia, República Dominicana,
Taiwan, Timor Leste e Uruguai.
Foi igualmente assegurado financiamento para três candidaturas em consórcio, sob coordenação da UMinho. As candidaturas referem-se aos consórcios
UNorte Internacional, Joint Academic Mobility Scheme with

the MIddle East and South (JAMIES) e Mobility Programme
between Portugal, ENI East and
IPA Countries (PEERS).
O UNorte International, criado
em 2017, pretende promover
uma maior competitividade da
UMinho, UPorto e UTAD no espaço europeu de ensino superior.
O consórcio JAMIES, nasceu
em 2017 em associação com as
universidades do Algarve, Nova
de Lisboa, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro, com o objectivo de apoiar o desenvolvimento e modernização de instituições de ensino superior na Argélia, Israel, Jordânia, Líbano,
Marrocos, Palestina, Síria e Tunísia.
Pela primeira vez foi aprovado
o consórcio PEERS, em associação com as universidades de
Aveiro e Évora. Este projecto
tem como objectivo apoiar a
promoção de reformas estruturais, em instituições parceiras de
ensino superior na Albânia, Arménia, Bielorrússia, Bósnia e
Herzegovina, Geórgia, Kosovo e
Ucrânia, por forma a adequá-las
às normas da UE em termos de
recursos humanos, reforma do
sistema educacional e desenvolvimento de investigação científica.

§agenda
Amanhã

Manifestação: ‘Vidas negras importam’
‘Vidas Negras Importam’ é o lema da manifestação que amanhã acontece
em Braga, às 17 horas, na Avenida Central.
Esta iniciativa de rua realiza-se em solidariedade com os muitos protestos
que estão a ocorrer nos Estados Unidos da América, e também um pouco
por todo o mundo, na sequência do falecimento do cidadão negro George
Floyd, vítima de asfixia por um agente da polícia no dia 25 de Maio, em Minneapolis. Os promotores referem que a manifestação foi articulada “com as
autoridades de saúde e camarárias, e em estreito cumprimento das normas
da Direcção Geral de Saúde”.
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Prémio europeu sobre aplicação de fundos

Três projectos minhotos concorrem
ao prémio Regiostars 2020
EUROPA

| Redacção/Lusa |

O ‘Fibrenamics Green’ do
Centro de Valorização de Resíduos da Universidade do Minho;
a Agenda de Cooperação Transfronteiriça - Amizade Cerveira
Tomiño, do município de Vila
Nova de Cerveira e apoiado pelo
INTERREG Portugal-Espanha;
e o ‘Iacobus Program’, dinamizado pelo AECT Galiza-Norte
de Portugal com o apoio do INTERREG Portugal-Espanha, são

três dos seis projectos que representam o Norte nas candidaturas
ao prémio europeu Regiostars
2020, lançado pela Comissão
Europeia para distinguir iniciativas que tornam as regiões mais
competitivas e reflectem uma
melhor aplicação dos fundos europeus.
Em comunicado, a CCDR-N
explica que os cinco finalistas de
cada categoria, seleccionados
pelo júri, são conhecidos a 9 de
Julho.
O ‘Fibrenamics Green’, apoia-

do pelo Norte 2020, concorre na
categoria ‘Circular economy for
a green Europe.
No grupo ‘Citizens engagement for cohesive European cities’ concorre o projecto apresentado pela Câmara Municipal
de Cerveira e apoiado pelo INTERREG Portugal-Espanha.
No domínio da ‘Youth empowerment for cooperation across
borders é onde concorre o projecto ‘Iacobus Program’, dinamizado pelo AECT Galiza-Norte de Portugal.
Publicidade
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Escola Básica de Cervães já recolheu
uma tonelada de material eléctrico

É LÍDER do top regional. A Escola Básica e Jardim-de-Infância de Cervães, Vila Verde foi elogiada pela Câmara Municipal por ter
recolhido até ao momento uma tonelada de material eléctrico e electrónico.
VILA VERDE
| Redacção |

A Escola Básica e Jardim de Infância de Sobral de Cervães, Vila Verde, já recolheu mais de
uma tonelada de aparelhos eléctricos e electrónicos e, neste momento, lidera o top regional de
recolha de material eléctrico.
A Câmara Municipal de Vila
Verde, liderada por António Vilela, vem a público regojizar-se
pelo feito e elogiar o trabalho
que a escola está a levar a cabo
em prol do meio ambiente.
“Esta Eco-Escola e Escola+
Verde do concelho de Vila Verde
tem assumido um papel preponderante na sensibilização ambiental e na promoção de um
planeta mais limpo e sustentável”, assinala fonte do Município de Vila Verde.

DR

Escola Básica e JIde Cervães, Vila Verde, dá exemplo em prol do ambiente

A recolha de material electrónico está integrada na campanha
‘Geração Depositrão’, fruto de

uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e o Programa Eco-Escolas

(ABAE), onde o principal objectivo passa por (in)formar as
crianças e jovens e, através dos

mesmos, a população em geral,
acerca da importância do adequado encaminhamento de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos e Resíduos de
Pilhas e Acumuladores .
Nesta que é já a 12ª edição da
Geração Depositrão, desafiamse as escolas a realizarem atividades de sensibilização para a
deposição correta dos REEE e
pilhas em fim de vida, passando
as escolas a funcionar como
ponto de recolha na sua zona envolvente.
Os estabelecimentos de ensino
poderão, ainda, participar num
conjunto de desafios incluídos
nas actividades criativas. Até
agora, a nível nacional, já foram
recolhidas mais de 112 toneladas
de resíduos e no distrito de Braga já foram recolhidas mais de
quatro toneladas.

Publicidade

O selo ‘Clean & Safe’ é uma garantia de segurança do Turismo de Portugal

Operadores turísticos povoenses
já ostentam selo de segurança

A entregar
as encomendas
num máximo
de 60 minutos

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

R. José António Cruz 79,
4715-343 Braga
Tlf-253 021 764

www.pecadoreal.com

No concelho da Póvoa de Lanhoso há já dez operadores turísticos certificados com o selo
‘Estabelecimento Clean & Safe’
e dois encontram-se em processo de conclusão do pedido. Num
total de 14 empreendimentos,
apenas dois optaram por não
aderir por estarem encerrados
até final do ano. O próprio Posto
de Turismo da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que
reabriu há dias, também dispõe
deste selo.
Desta forma, são as seguintes
as unidades de turismo certificadas, no concelho: Casa da Alfena (Freguesia de Travassos),
Quinta do Rego (União de Fre-

DR

Concelho tem dez espaços com selo

guesias de Campo e Louredo),
Hotel Rural Maria da Fonte
(União de Freguesias de Calvos
e Frades), Quinta da Lagarta
(União de Freguesias de Calvos
e Frades), Casa do Outeiro (Freguesia de Sobradelo da Goma),
Casa Oceane (Freguesia de Sobradelo da Goma), Casa de Requeixo (União de Freguesias de
Calvos e Frades), Casa Moinho
da Porta (Freguesia de Taíde),
DiverLanhoso (União de Freguesias de Fontarcada e Oliveira) e Garfepark Camping (Freguesia de Garfe).
As unidades que aguardam a
conclusão do processo são o Hotel Vila Joaquina (Freguesia de
N. Sra. do Amparo) e a Quinta
de S. Vicente (Freguesia de Geraz do Minho).
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IPCA promove GameDev Day exclusivamente online
HOJE O INSTITUTO POLITÉCNICO do Cávado e do Ave promove o GameDev Day. O evento, que decorre online, é organizado
em parceria com o Instituto Superior de Tecnologia e dá acesso a 300 participantes e aos maiores fãs dos videojogos.
BARCELOS

| Redacção |

Os fãs dos videojogos vivem hoje um dia especial na comunidade do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave: o GameDev
Day. Trata-se de um evento de
acesso livre e exclusivamente
online dedicado ao desenvolvimento de videojogos.
Esta edição, online, conta com
a presença de três oradores internacionais, oriundos de três paí-

ses: Austrália, Noruega e Reino
Unido.
A primeira sessão tem início às
12 horas e conta com a presença
de Darren Vukasinovic - CEO da
Ignition Immersive e especialista em Cross Reality (XR).
Às 14.30 horas decorre uma
sessão dedicada à game art, dirigida pela Isis Sousa - uma artista
com experiência em ilustração
para videojogos. A última sessão, que tem lugar às 18 horas e
conta com a presença de Richi

Páramo, que vai abordar a utilização do software Nuke para a
criação de VFX em videojogos.
Dadas as circunstâncias actuais, este ano a GameDev decorre apenas num dia, num formato workshops/talks online.

Segundo Duarte Duque, membro do comité da organização do
evento, promovido pelo IPCA e
Escola Superior de Tecnologia, é
“essencial manter uma relação
próxima entre os estudantes e
profissionais da área dos video-

lll
As sessões deste GameDev Day que hoje se vive na
comunidade Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
são de acesso livre, mas estão limitadas a 300 participantes.

jogos, o evento foi reformulado,
passando para um modelo totalmente online, que se realiza
durante um único dia, e que se
passou a designar por IPCA GameDev Day”.
Duque garante que a qualidade
do evento não irá ser afectada
pois esta é “uma solução de recurso, o facto é que estes profissionais têm já uma larga experiência em formação online, pelo
que se espera manter o mesmo
nível de interacção”.
Publicidade

§Barcelos
No Jardim dos Assentos

Exposição fotográfica divulga
património natural barcelense
É no Jardim dos Assentos, em Barcelos, que vão ser exibidas, a partir de hoje, as fotografias que
se apresentaram ao concurso ‘Património Ambiental de Barcelos’, promovido recentemente pelo
Gabinete do Ambiente da autarquia barcelense, com o objectivo de dar a conhecer o património
natural concelhio.
As fotografias podem ser admiradas numa exposição no Jardim dos Assentos e virtualmente no
site do Município de Barcelos, até ao próximo dia 30.
Inseridos no tema do ambiente são explorados diversos subtemas como fauna, flora, paisagens,
lugares desconhecidos e energias renováveis, com o intuito de realçar a biodiversidade do concelho de Barcelos.
Depois de avaliados, serão atribuídos três prémios nos valores de 400, 300 e 200 euros aos trabalhos mais originais e adequados ao tema, com qualidade da mensagem transmitida e estética
das imagens.

Ambiente

‘Monstros domésticos’ entregam-se
no parque de viaturas municipal
Com a entrada em vigor da terceira fase de desconfinamento, o Município de Barcelos decidiu retomar
o serviço de recepção de objectos volumosos fora
de uso, os chamados monstros domésticos, isto é,
objetos que, pelas suas caraterísticas, volume, forma ou dimensão não podem ser recolhidos pelos
meios normais de remoção.
Este serviço encontrava-se temporariamente suspenso devido aos condicionalismos impostos pelo
Estado de Emergência decretado devido à pandemia de COVID-19.
O serviço é retomado agora, mas, por questões de
DR segurança dos munícipes e das equipas de trabalho,
o serviço não será retomado nos mesmos moldes,
Município recebe ‘monstros domésticos’
isto é, não será efectuada recolha, mas, antes, entrega dos objectos por parte dos munícipes no parque de viaturas do Município.
Refira-se que a entrega de objectos no parque de viaturas tem o seguinte horário: de segunda
feira a sexta-feira, entre as 8.30 e as 17 horas. A recolha deste material ao domicílio passará a ser
feita pelos serviços municipais logo que existam condições para tal.

PROMOÇÃO DE 28 A 10 DE JUNHO

2,59€

Quinta
D´Amares
Vinho verde
0,75 lt.

1,39€
Vinho
Casalinho
tinto
0,75 lt.

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

10 Minho
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Antiga estamparia de Joane pode
acolher nova unidade de saúde
PRESIDENTE da câmara avança que há já um princípio de entendimento com a Administração
Regional de Saúde do Norte para instalação a nova Unidade de Saúde Familiar da vila.
FAMALICÃO
| Redacção |

Os terrenos da antiga estamparia
Rafael, em Joane, vão dar lugar
a uma nova área central na vila
famalicense destinada à habitação, comércio e serviços, com
um novo espaço verde para utilização recreativa, desportiva e de
lazer com ligação ao Parque da
Ribeira.
A novidade foi avançada pelo
presidente da câmara municipal,
Paulo Cunha, que deu início em
Joane a um novo ciclo de visitas
às freguesias do concelho para
tomar o pulso à realidade comunitária a partir do terreno.
O edil avançou ainda a possibilidade do espaço vir a receber
um equipamento de saúde pública, referindo que existe já “um
principio de entendimento com a
Administração Regional de Saúde do Norte para aí sediar a nova
USF de Joane”.
Depois de vários anos sem
acordo entre o proprietário do
terreno, a junta de freguesia e a
câmara municipal, Paulo Cunha
referiu que o processo “está agora muito perto da sua conclusão”
eque “os joanenses podem estar
seguros de que vão ter uma solução óptima que vai permitir que
aquele espaço tenha a atractivi-

§Ave
Desconfinamento
Guimarães reabre
equipamentos
municipais
A câmara de Guimarães vai reabrir os equipamentos municipais
que ainda estavam encerrados
como a Academia de Ginástica, o
Complexo e Piscinas de Guimarães, as Piscinas de Moreira de
Cónegos e Brito , o Centro Cultural Vila Flor e ainda o Pavilhão
Multiusos, sendo que este apenas reabre para espectáculos de
natureza cultural e artística desde 1 de Junho.
A reabeetura dos espaços será
adequada às orientação da DGS.

Vizela
Loja Interactiva
com selo ‘Clean & Safe’

DR

Paulo Cunha iniciou em Joane novo périplo pelas freguesias

dade que merece”.
E acrescenta: “este processo
representa o fechar do planeamento urbanístico desta zona
central de Joane”.
Naturalmente satisfeito com o
desfecho deste processo está
também o presidente da Junta de
Freguesia de Joane, António
Oliveira. “O problema tem décadas e este projecto é essencial
para que o centro de Joane ga-

nhe mais dignidade”.
Este foi, de resto, um dos muitos temas abordados na visita de
do edil à vila de Joane, que levou o autarca a conferir as obras
mais relevantes realizadas nos
últimos tempos na freguesia e os
pontos onde estão priorizadas
intervenções e a visitar algumas
instituições locais, nomeadamente o Centro Social e Paroquial da freguesia e o recinto do

Grupo Desportivo de Joane.
Deixar uma nota pública de
agradecimento aos autarcas de
freguesia, “que no actual quadro
pandémico tiveram e têm um desempenho relevante”; sinalizar e
identificar as necessidades das
várias freguesias, visitar a obra
feita e tomar o pulso à cidadania
e associativismo na sociedade
são os principais objectivos deste novo périplo.

Foi atribuído à Loja Interactiva de
Turismo do Município de Vizela, o
selo ‘Clean & Safe’, uma atribuição concedida pelo Turismo de
Portugal, em articulação com a
Entidade Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal, sinónimo de que naquele espaço de
informação turística estão a ser
devidamente cumpridas as necessárias regras de segurança sanitária com vista a reduzir riscos
de contaminação dos seus espaços com o SARS-CoV-2A Loja Interactiva de Turismo está
em funcionamento das 9 às 13
horas e das 14 às 18.30 horas,
de segunda a sexta-feira, e das
10 às 13 horas aos sábados e domingos, podendo ainda os interessados contatar através do número de telefone 253 489 644 ou
pelo email turismo@cmvizela.pt.

Orizuro

Casa das Artes convida famílias a uma viagem ao mundo dos pássaros
FAMALICÃO
| Redacção |

A Casa das Artes de Vila Nova
de Famalicão está a lançar um
desafio às famílias de todo o
concelho, especialmente às
crianças: transformar Vila Nova
de Famalicão na Cidade Orizuro. Durante cerca de dois meses,
todos são chamados a criar em
suas casas bandos de pássaros de
papel e a colocá-los à janela de
casa, complementando a dinâmica criada pelo arco-íris, du-

rante o período de confinamento
gerado pela pandemia Covid-19.
Esses pássaros executados com
recurso à técnica de dobragem
japonesa origami migrarão depois para os espaços verdes da
cidade de Vila Nova de Famalicão um momento, que posteriormente será anunciado e que será
celebrativo e comunitário, cumprindo a missão da Casa das Artes de fomento à criação artística, do apoio aos artistas e do
envolvimento da comunidade,
concretamente, através do pro-

lll
Está disponível um vídeo
para saber como fazer
orizuros. Quando as famílias
tiverem os seus pássaros
feitos, são convidadas a enviar fotos das suas criações
colocadas à janela para o
email:casadasartes@famali
cao.pt , que partilhará a
todos a beleza das criações
realizadas.

grama Casa das Artes Envolvente.
Para ajudar todos a saber como
fazer os orizuros, está disponível
um tutorial, passo a passo, em
vídeo, nas redes sociais da Casa
das Artes (Facebook, Instagram
e Youtube).
Quando as famílias tiverem os
seus pássaros feitos, são convidadas a enviar fotos das suas
criações colocadas à janela para
o email: casadasartes@famalicao.pt , que partilhará a todos a
beleza das criações realizadas.

Desde há vários anos que a Casa das Artes de Famalicão, em
co-produção com a Companhia
de Música Teatral (CMT), desenvolve o projecto ‘Orizuro’
que através de modelos inovadores de formação de profissionais
e de intervenção junto da comunidade escolar, implementou um
conjunto de boas práticas artísticas para a infância aprofundando a relação entre a Companhia
de Música Teatral, a Casa das
Artes e a intervenção educativa
na envolvente do Município.
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Orçamento Participativo

Parque Infantil em Vilar de
Mouros em fase de conclusão
CAMINHA

| Redacção |

Está na recta final a obra do
Parque Infantil de Vilar de
Mouros, um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo do concelho, uma iniciativa lançada pela Câmara Municipal no âmbito da política de
participação cidadã.
O investimento do Município
é de cerca de 25 mil euros e o
parque está a ser construído no
espaço exterior do Centro de
Instrução e Recreio Vilarmourense (CIRV), no coração da
freguesia.
O vereador das Obras Públi-

cas, Rui Lages, visitou o local,
mostrando-se particularmente
agradado pelo facto do Parque
Infantil ser “mais um projecto
que parte da sociedade civil e
que agora vê a luz do dia”.
Vilar de Mouros fica assim
dotada de mais uma infraestrutura para as crianças do concelho, sendo um local de excelência para o convívio familiar.
“Muito embora os parques infantis se encontrarem encerrados fruto da pandemia, doença
COVID-19, teremos muito em
breve as nossas crianças a brincar e a sorrir neste parque infantil”, sublinha o responsável
da autarquia.

Medidas de apoio

Redução da tarifa fixa
do serviço de águas residuais
PONTE DE LIMA
| Redacção |

O Município de Ponte de Lima
vai reduzir a tarifa fixa do serviço de águas residuais. O
apoio traduz-se numa redução
sobre o tarifário aprovado da
Águas do Alto Minho para o
ano de 2020, através da subsidiação parcial da tarifa fixa do
serviço de águas residuais, no
montante de 1,50 euros e
abrangerá exclusivamente os
actuais e novos clientes do tipo
doméstico, que sejam utilizadores simultâneos de serviços de
abastecimento de água e de
águas residuais. O valor de
apoio vigorará enquanto se
mantiverem as condições de
contingência da pandemia Covid 19 decretadas pelo Governo
ou Assembleia da República

por reavaliação das condições
que determinaram a sua aprovação, podendo em 2021 manter-se esta redução após alteração do tarifário na Câmara Municipal e Assembleia Municipal. O apoio previsto deverá reflectir-se na facturação do mês
de Março, em suspenso desde
Abril, aquando da recomendação da autarquia de suspensão
imediata de toda a facturação
até serem corrigidos todos os
erros e anomalias registados
nos primeiros quatro meses de
gestão das Águas do Alto Minho. Em virtude dos efeitos
económicos causados pela pandemia da doença ao orçamento
mensal das famílias limianas, a
câmara considera imperiosa a
adopção de medidas excepcionais através de apoios concedidos pelo município.

Autarca redistribui funções
e assume Educação
JOSÉ MARIA COSTA assume também a pasta da Cultura, juntando
à da Administração Financeira, Protecção Civil e Internacionalização.
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

O presidente da Câmara de Viana do Castelo redistribuiu funções a todos os vereadores para
assumir os pelouros da Educação e Cultura, após a renúncia da
vereadora ontem foi substituída
no cargo, anunciou o próprio.
Em declarações à agência Lusa, José Maria Costa explicou
que, com a saída, em meados de
Maio, de Maria José Guerreiro,
alegando motivos pessoais, decidiu “delegar e subdelegar
competências nos seus cinco vereadores e assumir as áreas da
Educação e da Cultura”.
O executivo municipal de Viana do Castelo, de maioria socialista, é ainda composto por dois
vereadores do PSD e uma vereadora da CDU, todos sem pelouros atribuídos.
Com a redistribuição das áreas
funcionais da autarquia da capital do Alto Minho, definida num
despacho de ontem e que entra
em vigor “a partir do dia seguin-
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José Maria Costa

te ao da sua publicação, mediante editais”, a que a Lusa teve
acesso, José Maria Costa mantém as pastas da Administração
Financeira, Protecção Civil,
Saúde e Internacionalização e
assume agora a Educação e Cultura.
Já o pelouro das obras públicas, até agora nas mãos do autar-

ca, passa para o vice-presidente
do município, Vítor Lemos, que
continua com a Modernização
Administrativa, Saneamento Básico e Desporto.
A pasta do Turismo, até agora
desempenhada pela ex-vereadora Maria José Guerreiro, é entregue a Luís Nobre, que assume
ainda a Reabilitação Urbana,
acumulando o Planeamento e
Gestão Urbanística, Desenvolvimento Económico, Mobilidade e
Coesão Territorial. Luís Nobre é
líder da concelhia socialista de
Viana do Castelo e apontado como candidato do partido às próximas eleições autárquicas, para
suceder a José Maria Costa que
está impedido de voltar a concorrer, devido à lei da limitação
de mandatos autárquicos.
A vereadora Carlota Borges, a
cumprir o primeiro mandato autárquico com as áreas da Coesão
Social, Juventude, Voluntariado
e Serviços Urbanos, fica agora
também responsável pela Gestão
de Equipamentos e Património
Cultural.

Reprogramação de fundos comunitários: 220 mil euros para obras e equipamentos

Maioria socialista aprova reforço orçamental
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

A maioria PS na Câmara de Viana do Castelo aprovou ontem,
em reunião do executivo, a segunda revisão orçamental de
2020 para enquadrar um reforço
de 220 mil euros, resultantes da
reprogramação de fundos comu-

nitários.
Aquele montante será investido
em obras “nos domínios da reabilitação urbana, redes de abastecimento de água e águas residuais e ainda equipamentos
escolares”. Segundo o município, “as alterações propostas
identificam acções e projectos
que anteriormente não tinham

elegibilidade no Quadro Comunitário do Portugal 2020, bem
como alguns projectos que passam a ter financiamento na sua
totalidade".
Os vereadores do PSD justificando o sentido de voto por considerarem “não ser prioritária a
concretização de obras públicas
na fase actual”.
Publicidade

Sábado
das 12 às 13 horas

Pedro Fraga, CEO da F3M - Informations
Systems S.A é o convidado especial

Em directo também no facebook
da rádio e do jornal
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Cultura reabre portas e convida público
a uma visita com regras de segurança

EM MAIO foram vários os equipamentos culturais que decidiram abrir portas, muitos tendo até como motivo a celebração do Dia
Internacional dos Museus. Foram também muitos os que, um pouco por todo o Minho, voltaram esta semana a abrir as portas.
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
| Marta Amaral Caldeira |

É com pequenos passos, mas seguros, que, a pouco e pouco, os
museus e espaços culturais vão
reabrindo portas aos visitantes
um pouco por todo o Minho. Os
dirigentes culturais e municípios
minhotos têm trabalhado de mãos
dadas rumo ao desconfinamento, mas com alterações na forma
de visitação e no escrupuloso
cumprimento das regras impostas pela Direcção-Geral de Saúde.
Em Braga, por exemplo, o Museu de Arqueologia D. Diogo de
Sousa, o Museu dos Biscainhos
e o Mosteiro de Tibães já têm tido procura e são várias as propostas que oferecerem.
Não se registando a afluência
massiva como acontecia como
até à data em que foi decretado o
confinamento das pessoas devido à pandemia causada pela Covid-19, a directora dos Museus
de Arqueologia D. Diogo de
Sousa e dos Biscainhos, Isabel
Silva, indicou ao ‘Correio do
Minho’ que o público tem aderido progressivamente e que têm
sido fundamentalmente “famílias nacionais” a procurar os espaços culturais, sobretudo “ao
fim-de-semana e para usufruir
especialmente das áreas verdes e
ao ar-livre”.
“A verdade é que sentimos que
as pessoas já estavam a precisar
da abertura dos espaços culturais
e eles têm, de facto, servido para
muitas famílias começarem a
desconfinar com segurança”, assumiu a directora, apontando para as “aulas de ioga e meditação” no Museu D. Diogo de
Sousa para um público mais infantil e com outras actividades
recreativas e no Museu dos Biscainhos para o público adulto.
Há alguns eventos de menor
dimensão que estão já programados também, como é disso
exmeplo uma ‘Feirinha de Artigos em 2.ª Mão’ que vai ter lugar
nos Biscainhos no próximo sábado, além de uma actividade
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Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa está de portas abertas ao público

+ mais
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Jardins do Museu dos Biscainhos com propostas diferenciadas como ioga

DR

Os primeiros visitantes do Mosteiro de Tibães no Dia Internacional dos Museus

Os espaços culturais
voltaram a abrir portas e
em Braga são várias as
actividades que já
propõem aos visitantes,
com regras de segurança e
limitações no número de
pessoas por grupo.
O Museu de Arqueologia
D. Diogo de Sousa, o
Museu dos Biscainhos e o
Mosteiro de Tibães já
oferecem actividades.
Theatro Circo e o GNRation
reabriram também esta
semana. Os espectáculos
regressam ao Theatro Circo
a partir do próximo dia 15
com cinema e música e o
Braga Media Arts continua
online. O GBRation
regressa com propostas
media arts, música,
cinema e apoio à criação
artística.

que incentiva à descoberta.
“Temos uma parceria com a
‘Fava de Cacau’, que permite
que os visitantes possam encomendar o seu lanche e usufruí-lo
agradavelmente nos jardins do
Museu dos Biscainhos”, adiantou, acrescentando que “aos
poucos, as pessoas retomam os
hábitos e estão a regressar aos
espaços culturais”. Para Isabel
Silva “é importante não deixar
de proporcionar a possibilidade
de as pessoas saírem de casa e
encontrarem propostas diferentes para usufruir na cidade”.
O Mosteiro de Tibães está já a
receber visitantes também desde
o início de Maio passado, depois
de ter reaberto a cerca, no dia 4,
incentivando a visitação com entradas gratuitas. Paulo Oliveira,
responsável pela gestão do espaço, refere que o Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18
de Maio, foi “um sucesso”.
“Abrimos as portas extraordinariamente e passaram pelo
Mosteiro de Tibães mais de 100
pessoas, apesar das suas próprias
limitações em termos de mobilidade e tendo que cumprir com a
etiqueta respiratória, em que o
uso de máscara é obrigatório.
Mas já foi muito bom”, confessou, com alegria, registando
que, desde então, as visitas têm
sido frequentes, “embora não
tanto como o que é normal”.
Sem o número de turistas estrangeiros que lhe é habitual, o
Mosteiro de Tibães tem cativado
os visitantes portugueses, sobretudo ao fim-de-semana e, por isso, alargou já também o número
de pessoas - de 40 para 60 - com
permissão para entrar.
“Acabámos de retomar também as visitas guiadas às 11 e 15
horas, com um limite de 10 pessoas”, adiantou. As datas mais
importantes não são esquecidas
em Tibães, como o Dia da Criança ou o Dia do Ambiente que se
celebra amanhã, embora estes
sejam momentos assinaladas
com actividades lúdicas, mas
ainda para muito poucos.
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Em Travassos, Póvoa de Lanhoso, o Museu do Ouro mostra o maior emblema do concelho

O Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, foi reaberto com uma nova loja de souvenirs para receber turistas

Espaços culturais
readaptam-se no
Minho para voltar
a receber visitantes
CULTURA

| Marta Amaral Caldeira |

O Museu da Olaria de Barcelos, o Museu
do Ouro da Póvoa de Lanhoso e o Paço
dos Duques e o Castelo de Guimarães são
alguns dos mais emblemáticos espaços
culturais da região minhota que também
já reabriram portas ao público, na expectativa de apoiar a população e alguma visitação no desconfinamento, mas também
no sentido de promover o património local e potenciar o trabalho de muitos artistas que ficou ‘em suspenso’ durante o
confinamento geral.
Em Barcelos, o Museu da Olaria faz jus
a uma das artes mais representativas do
país, incontornável em qualquer visita à
cidade. O museu reabriu esta semana, na
terça-feira, seguindo também as regras de
segurança e higienização dos espaços e
com grupos “sempre reduzidos”. Armandina Saleiro, vereadora da Cultura do
Município de Barcelos, não tem dúvidas
de que o espaço voltará a ser muito procurado “até porque há duas expo- sições
muito interessantes em exibição que tinham acabado de ser inauguradas quando
aconteceu o confinamento, mas que nós
decidimos manter ainda durante mais algum tempo e que merecem ser visitadas”.
Uma das exposições é uma colecção pri-

Museu de Olaria de Barcelos
exibe duas exposições que
esperam visitantes

POR TODA A REGIÃO minhota os vários equipamentos
culturais já abriram portas, mas têm novas regras de
funcionamento, com circuitos únicos, higienização dos
espaços, grupos mais limitados e com a obrigatoriedade
de o visitante usar máscara.
vada de peças únicas de grandes dimensões de Rosa Ramalho e a outra mostra
‘Guizos’ é de Virgínia Fróis, professora
na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, exibe peças de olaria, numa abordagem contemporânea à arte “que merece
ser tocada”. “É que nesta exposição os visitantes são convidados a sentir as peças
com o seu tacto e a interagir com elas e
certamente que as famílias vão gostar
muito, pois as crianças podem divertir-se
e ‘brincar’ com as peças”.
Em Travassos, no concelho da Póvoa de
Lanhoso, o Museu do Ouro, de propriedade privada, que faz conjunto com a Casa
de Alfena (turismo de habitação), é também local de visita obrigatória para muitos turistas estrangeiros, trazidos pela
mão das agências e operadores turísticos.
Mas agora está encerrado.
Sem turistas para quem abrir as portas, o
responsável do espaço, Manuel Sousa,
passou a contar apenas com a incerteza do

dia-a-dia. “O Museu do Ouro tinha sempre muitos visitantes porque sempre foi
visto como uma ‘oferta especial’ pela sua
exclusividade - que é algo que os turistas
apreciam muito e a nível de estadia na casa de turismo rural tinha praticamente tudo ocupado para esta época e de repente
ficou tudo na estaca zero”.
Mas o mundo voltaria a dar mais uma
volta e Manuel Sousa espera de novo pelos turistas, mas nacionais, que nos últimos dias já lhe voltaram a preencher a
ocupação, o que levará também à habitual
visitação ao Museu do Ouro muito brevemente. “Penso que esta é também uma
oportunidade para os turistas nacionais
conhecerem o que o nosso país tem de
melhor para lhes oferecer, até porque neste momento os próprios portugueses procuram locais mais recônditos em espaços
mais verdes, naturais e, sobretudo, mais
seguros”, disse.
No ‘berço da Nação’, o desconfinamen-

to tem acontecido também nos principais
espaços históricos, nomeadamente no Paço dos Duques de Bragança e Castelo de
Guimarães - também eles espaços de elevado índice de visitação diária.
Adelina Pinto, vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Guimarães, refere
que os espaços culturais têm reaberto,
“mas com alterações significativas” em
termos de funcionamento e na gestão das
visitas. “São várias as alterações que realizámos nos equipamentos para que voltassem a ser abertos ao público. Por
exemplo instituímos um circuito único de
visita que evita que as pessoas se cruzem”, esclareceu a responsável autárquica.
Entre outras obrigações, nas visitas que
agora se permitem há várias regras a levar
em conta, desde a higienização dos espaços, a obrigatoriedade do uso de máscaras
e, nalguns casos como na Casa da Memória, os visitantes terem também que usar
luvas, que lhes disponibilizamos porque
esta visita inclui o toque em ecrãs.
Garantindo que eventos como as ‘Gualterianas’ não deixarão de ser assinalados,
Adelina Pinto adiantou que a actividade
cultural em Guimarães está a ser retomada “aos poucos” e haverá muita programação a decorrer ao ar-livre, por exemplo, nos jardins do Vila Flor.
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Actividades repensadas para manter oferta

EQUIPAMENTOS culturais e municípios minhotos reajustam actividades, sobretudo, na forma de acesso aos bens culturais. Todos
são unânimes de que é preciso manter a Cultura a funcionar, principalmente porque dizem que é agora que ela mais falta faz.
lll
“Neste momento
estamos a preparar novas
exposições para que todos
os que nos visitem durante
a época veraneia tenham
sempre à disposição
oportunidades culturais
para desfrutar.”

CULTURA

| Marta Amaral Caldeira |

A Casa de Camilo, em S. Miguel
de Seide, Vila Nova de Famalicão, é um dos espaços culturais
que abriu portas esta semana aos
visitantes, mas com restrições, já
que ali a visita só pode ser efectuada ‘a dois’, mas os horários
são muitos à disposição quer durante a semana, quer ao fim-desemana. Basta ter vontade de ir.
Tal como todos os responsáveis pelos equipamentos culturais que confessam a sua “tristeza” por não ver neste momento
as suas ‘casas cheias’ de visitantes como acontecia até aqui em
qualquer espaço valioso do ponto de vista patrimonial e cultural,
também José Mauel Oliveira, o
director da Casa de Camilo e do
Centro de Estudos Camilianos
(CEC), que fica do outro lado da
rua, demonstra que foram várias
as alterações pensadas para garantir a segurança e saúde dos
visitantes.
Agora, a visita à Casa-Museu
de Camilo Castelo Branco é
efectuada mediante um circuito
único, ao longo de 45 minutos
sensivelmente, mas que tem que
ser feito, apenas, com duas pessoas de cada vez, dada a limitação de espaço. Seja como for, há
vários horários à escolha que podem facilitar a concertação de
uma visita, até porque há ainda
para admirar a exposição ‘Passos de Camilo’ na galeria onde
podem estar quatro pessoas.
“As pessoas vão pingando
sempre, mesmo que não tenhamos programação”, referiu,
apontando para o cancelamento
da programação prevista para
esta altura no CEC. As actividades do auditório foram todas
canceladas. As portas do centro
abriram na passada segunda-feira, mas a limitação no interior é
de tal ordem que só permite uma
pessoa por cada 20m2.
Seja como for, o director José
Manuel Oliveira diz que já está
orquestrada uma nova programação, regrada, claro está, mas
sobretudo para disponibilizar actividades ao ar-livre nas segundas quinzenas de Julho e de
Agosto.

José Maria Costa
Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo

DR

Na Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em Famalicão, as visitas podem ser feitas ‘a dois’, mas há vários horários à escolha

§novas regras
Muitos espaços culturais abriram portas já em Maio e outros esta semana

Há circuitos únicos, grupos limitados e a máscara é obrigatória
Os vários equipamentos culturais e patrimoniais que dotam a região do Minho já reabriram novamente as suas portas
aos visitantes, mas todos têm rigorosos planos de segurança que seguem as normas impostas pela Direcção-Geral da
Saúde, tal como confirmaram os seus responsáveis ao jornal ‘Correio do Minho’. Os espaços culturais alteraram, sobretudo, as respectivas regras de funcionamento e gestão, proibindo grandes aglomerações de pessoas durante as visitas,
que cada qual restringe à sua medida com a visitação a ser possibilitada mas em grupos mais restritos. Vários municípios, que tinham grandes eventos no Verão como as ‘Gualterianas’ de Guimarães e a ‘Romaria d’ Agonia’ em Viana do
Castelo, reprogramam a agenda cultural e prometem não esquecer as efemérides, embora em moldes mais seguros.

DR

Em Viana do Castelo, o Município abriu portas a vários equipamentos municipais como o Museu do Traje

Na cidade de Viana do Castelo
são muitos os equipamentos culturais que também já reabriram

ao público como é o caso do
Museu do Traje, do Museu de
Artes Decorativas e do Navio-

Museu Gil-Eannes, embora sob
a alçada das medidas de segurança ditadas pela Direcção-Ge-

ral de Saúde, com circuitos únicos, higienização dos espaços e
a obrigatoriedade de regras como o uso de máscara.
José Maria Costa, presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, nota que a oferta cultural está a ser retomada e que já
está a ser desenhada uma “programação especial” para os próximos meses de Verão.
“Neste momento estamos a
preparar novas exposições para
que todos os que nos visitem durante a época veraneia tenham
sempre à disposição oportunidades culturais para desfrutar”,
realçou o edil, avançando, por
exemplo, que, uma vez que a
Romaria d’Agonia não se poderá realizar nos mesmos moldes
que nas edições anteriores, a
própria Câmara Municipal de
Viana do Castelo irá promover
as festas, com todos os seus momentos mais alegóricos e representativos como o cortejo da
mordomia ou a procissão ao mar
através de exposições, com o objectivo de “divulgar” este património cultural, mas também no
sentido de “manter a proximidade” dos festejos em honra de
Nossa Senhora d’Agonia no seio
da população.

lll
A visita à Casa-Museu de
Camilo Castelo Branco é
efectuada mediante um
circuito único, ao longo de
45 minutos sensivelmente,
mas que tem que ser feito,
apenas, com duas pessoas
de cada vez.
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SC BRAGA CONFIANTE PARA A RETOMA
CUSTÓDIO CASTRO afirma que sente os seus jogadores com vontade de jogar e com confiança para conquistar o triunfo. Ambição
é palavra de ordem para os bracarenses que apontam ao terceiro lugar como objectivo a garantir até ao fim da temporada.
25.ª JORNADA

| Carlos Costinha Sousa |

Pronto para o seu segundo jogo
na liderança da equipa principal
bracarense, Custódio Castro não
foi parco em palavras na antevisão à partida com o Santa Clara.
O duelo que marca o regresso à
competição do SC Braga, após a
paragem motivada pela pandemia de Covid-19, vai apresentar
em campo uma equipa composta
por Guerreiros do Minho que estão motivados e com ambição
para lutar pela conquista dos objectivos que estão traçados e que
passam por manter o terceiro lugar até ao final da época.
Para Custódio, a paragem acabou por ser benéfica, porque
permitiu um maior conhecimen-

to entre todos. “Acabámos por
nos conhecer melhor e trabalhar
um ou outro aspecto que queria
ver melhorado, mas isso é tudo
no plano teórico, quero ver isso
agora no plano prático”, disse.
Os minhotos jogam hoje na Cidade do Futebol, que vai ser a
casa do Santa Clara até ao final
da época, a partir das 19 horas, e
apresentam-se com o objectivo
de conquistar o triunfo, para
continuar na luta pelo terceiro
lugar. “Os objectivos no Braga
são claros, e o grande objectivo
é manter o terceiro lugar. Vamos
olhar jogo a jogo, o próximo é o
Santa Clara, não podemos saltar
adversários”, disse.
Confrontado com as derrotas
de FC Porto e Gil Vicente, que
seguiam à frente de Famalicão e

Portimonense, Custódio Castro
entende que a retoma “é uma incógnita”. “Nós estamos confiantes e convictos do que temos que
fazer e, mais do que nos adver-

lll
“Os objectivos no Braga são
claros, e o grande objectivo
e manter o terceiro lugar. Vamos olhar jogo a jogo, o próximo é o Santa Clara, não podemos saltar adversários.”
“Estamos confiantes e convictos do que temos que fazer e, mais do que nos adversários e noutros jogos, temos
que nos concentrar na nossa
missão e ambição.”

sários e noutros jogos, temos
que nos concentrar na nossa
missão e ambição”, disse.
Questionado sobre se jogar na
Cidade de Futebol pode ser uma
vantagem para os bracarenses, o
técnico elogiou em primeiro lugar a opção da equipa açoriana.
“Foi um agente facilitador da retoma e temos que estar agradecidos pelo que fizeram ao optar
pelo jogar no continente. Acho
que não é uma vantagem, tudo é
um pouco incerto, sobretudo
nesta primeira jornada, cabe-nos
a nós jogar o nosso jogo, interpretar o nosso plano, que o temos bem definido, com coragem
e confiança”, disse.
Custódio Castro nota, nos jogos que já viu depois da retoma,
que “o ritmo é um pouco dife-

rente, mais baixo. “Vê-se os jogadores a tomar decisões algo
precipitadas, não vêm o futebol
como vão ver daqui a três semanas, e faltam os adeptos: se pudesse acrescer algo, seriam os
adeptos”, afirmou.
Para o técnico, os adeptos têm
também “um papel determinante” na vantagem de jogar em casa, pelo que caberá aos jogadores potenciar a motivação
intrínseca, “o que vem de dentro
porque não vão ter aquele apoio
das bancadas que pode ajudar, o
fator casa fica mais longe”.
As lesões de Abel Ruiz e Tormena não terão a ver com a paragem longa, mas o técnico diz-se
preocupado com a questão.
“Apoquenta-nos um pouco e
deixa-nos receosos”, assumiu.
Publicidade
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Rolando em estreia nos
convocados do SC Braga
EXPERIENTE central foi convocado por Custódio Castro para o duelo
com o Santa Clara. Abel Ruiz e Tormena são os ausentes por lesão.
25.ª JORNADA

| Carlos Costinha Sousa |

Rolando é a grande novidade na
lista de convocados do Sporting
Clube de Braga para o duelo de
hoje frente ao Santa Clara. O experiente defesa central internacional português chegou a Braga
no passado mês de Fevereiro e
estreia-se agora nos convocados,
depois da interrupção do campeonato, motivada pela pandemia de Covid-19.
Sem Abel Ruiz e Tormena, lesionados, Custódio Castro levou
para Oeiras - o jogo vai disputara-se na Cidade do Futebol, casa

emprestada do Santa Clara até
ao final da presente temporada 22 jogadores, incluindo três
guarda-redes.
Recorde-se que Abel Ruiz não
pode ser opção para o treinador
Custódio para este jogo, encontrando-se a recuperar de uma lesão no reto femoral direito, enquanto Tormena está também
aos cuidados do departamento
médico do clube bracarense, encontrando-se em trabalho específico para tentar debelar uma
contusão na coxa esquerda.
A lista dos 22 atletas convocados por Custódio Castro para este regresso à acção na I Liga é

composta pelos jogadores:
guarda-redes - Eduardo, Tiago
Sá e Matheus; defesas - Pedro
Amador, Rolando, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson,
Ricardo Esgaio, Raul Silva, Diogo Viana e Sequeira; médios André Horta, Fransérgio, João
Novais e João Palhinha; avançados - Wilson Eduardo, Abel
Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho,
Trincão, Rui Fonte e Galeno.
SC Braga, actual terceiro classificado, com 46 pontos, e Santa
Clara, 10.º, com 30, defrontam-se a partir das 19 horas de hoje,
na Cidade do Futebol, em Oeiras.

DR

Rolando estreia-se na lista de convocados de Custódio Castro

Publicidade

MORADIA GAVETO T4 NOVA - BRAGA
Lote com aprox. 288 m2, Painéis Solares,
Fachada em Capoto. Obra concluída em Agosto...
Oportunidade!

240.000 €

Ref. 5955
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Regresso da I Liga já fez
‘estragos’ em Gil e ‘Fama’
DEPOIS do triunfo sobre o FC Porto, o Famalicão apresentará, em Barcelos,
na 26.ª ronda, uma linha defensiva renovada. Gil terá de mexer no miolo.
I LIGA

| Ricardo Anselmo |

Com resultados distintos e, necessariamente, estados de espírito, também eles, diferentes, Gil
Vicente e Famalicão já fizeram
as contas aos estragos provocados pelo regresso do futebol.
Na próxima jornada da I Liga,
as duas equipas defrontam-se
em Barcelos para aquele que será o dérbi minhoto da 26.ª ronda,
com a certeza antecipada de que
os dois técnicos não poderão
apresentar os mesmos onze que
defrontaram FC Porto, no caso
do Famalicão, e Portimonense,
no caso do Gil Vicente.
Começando pela turma orien-

tada por João Pedro Sousa, não
obstante o reforço anímico de
uma vitória sobre o até então líder do campeonato, o técnico famalicense viu duas peças fulcrais do sector defensivo serem
admoestadas com a quinta cartolina amarela: o central, de 19
anos, Néhuen Pérez (emprestado
pelo Atlético de Madrid), internacional sub-23 pela selecção da
Argentina, que esta época já participou em 20 jogos e apontou
um golo; e o lateral-esquerdo
Álex Centelles, de 20 anos, emprestado pelo Valência, que já
foi utilizado em 22 jogos na presente temporada.
Para fazer parelha com Roderick no centro da defesa, Patrick

William perfila-se como a mais
provável opção, já para o lugar
de Centelles, João Pedro Sousa
poderá ser obrigado a alguma
adaptação, isto porque a alternativa natural, Racine Coly, ainda
não é opção para esta partida,
pelo que o central Riccieli poderá ser desviado.
Também no meio-campo a expectativa cresce para se perceber
se Gustavo Assunção já estará
recuperado, ele que falhou o desafio com os dragões por lesão.
No Gil Vicente, Claude Gonçalves também cumpriu uma série de cinco amarelos e deverá
ser rendido no onze por Vítor
Carvalho ou, em último caso,
pelo brasileiro João Afonso.

§I Liga
Moreirense

Testes não apresentaram resultados
positivos. Hoje há nova testagem
O plantel do Moreirense está sem casos de infeção pelo novo coronavírus,
após os resultados negativos nos testes realizados na quarta-feira, confirmou fonte oficial do clube. O emblema ‘cónego' deixou de ter casos, após
um dos futebolistas ter acusado positivo nos testes realizados a 9 de Maio
e apresentado um resultado inconclusivo na segunda quinzena de Maio.
O plantel, a equipa técnica liderada por Ricardo Soares e a restante estrutura do futebol vão ser novamente testados hoje, um dia antes do regresso à competição. Após quase três meses de paragem competitiva devido
à pandemia, a equipa de Moreira de Cónegos, oitava da tabela, com 30
pontos, vai ‘reentrar em campo' amanhã, quando se deslocar ao Estádio
do Bessa para defrontar o Boavista, às 21.15 horas.

Recomendações

Graça Freitas apela à responsabilização
nos ajuntamentos dos adeptos
A directora-geral da Saúde apelou para a “responsabilização”, reiterando
que devem ser evitados ajuntamentos “seja no futebol, seja em outros
(casos) que vão para além do que está previsto na lei”, advertindo contra
a exposição ao contágio pela covid-19. “Todos sabem qual foi o parecer da
Direção-Geral da Saúde [em relação ao regresso das competições de futebol], quais foram as nossas orientações e as orientações do Governo em
geral e são no sentido de evitar aglomerados de pessoas e manter a distância física, manter a distância máxima em relação ao contágio. O não
cumprimento tem a ver com os próprios que se expõem a eles e a outros”.
Publicidade
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No aproveitar tamanhos brindes
é que está o segredo destes dois
DOUGLAS E MAXIMIANO deram duas grandes abébias no primeiro tempo, que Sporar e João Carlos
Teixeira não desperdiçaram. Depois, o equilíbrio manteve-se até final e o Braga pode capitalizar tudo.
ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES

VITÓRIA SC

2

SPORTING

2

Árbitro Carlos Xistra (AF Castelo Branco)
Assistentes Jorge Cruz e Marco Vieira

Douglas
Victor Garcia
Frederico Venâncio
Bondarenko
Florent
Joseph
Pêpê Rodrigues
João Carlos Teixeira
Marcus Edwards
Davidson
Léo Bonatini

LIGA PORTUGAL

João Carlos Teixeira foi um dos melhores elementos do Vitória SC, tendo até marcado o primeiro golo dos vimaranenses

25.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

O Vitória tinha ontem à noite
uma excelente oportunidade para se reaproximar do lugar que
lhe poderá dar acesso à Liga Europa, mas não foi além de uma
divisão de pontos com o Sporting de Rúben Amorim - que três
meses depois realizou o segundo
jogo à frente dos homens de Alvalade.
Nem os vimaranenses se abeiraram do 5.º lugar, nem os leões
colocaram pressão no SC Braga,
que esta noite, em caso de triunfo sobre o Santa Clara, pode adquirir uma vantagem de seis
pontos sobre os verde-e-brancos, algo que pode ser decisivo
nesta fase do campeonato.
Mas focando-nos naquilo que
podemos considerar um interessante desafio disputado ontem à
noite em Guimarães, importa dizer que a preocupação dos atletas foi a de entreter os espectadores. Dos cinco jogos já
disputados na retoma, este foi o
que teve mais golos, mais emoção, intensidade e, por consequência, acabou por ser também

lll
Na primeira parte sobressairam os brindes dos guarda-redes.
Douglas perdeu a noção do espaço e tentou dominar a bola
fora da área perante o incómodo de Sporar, que lha ganhou
e fez o golo mais fácil da carreira. Logo a seguir, Maximiano
tentou fazer uso de um jogo de pés que está muito
desafinado. Joseph recuperou, serviu João Carlos Teixeira,
e este atirou, com naturalidade, para o empate.
o mais disputado, mais que não
seja pelo número de golos, em
muito explicado pelos erros cometidos sobretudo na primeira
parte. Douglas começou por dar
uma fífia daquelas, quando tentou dominar a bola fora da área,
com o peito, deixando-a à mercê
de Sporar marcar aquele que terá
sido o golo mais fácil da carreira. Do outro lado, Maximiano
errou ao tentar sair de forma curta, Joseph apercebeu-se do erro,
tomou a dianteira e serviu João
Carlos Teixeira para o empate.
No segundo tempo a intensidade pouco baixou e Sporar voltou
a ter uma avenida, depois de servido por Jovane, para fazer o 12, ao qual Edwards respondeu
com novo empate após ressalto
ganho dentro da área.

+ apoio
Pese embora a impossibilidade de estarem
dentro do estádio
D. Afonso Henriques a
apoiar a equipa do Vitória
SC, a principal claque dos
vimaranenses, denominada ‘White Angels’ fez notar
a sua presença não só ao
longo do dia, com uma
tarja motivacional no
largo do Toural, como
também durante o jogo,
quando aos 7 minutos
lançou vários foguetes.

Intervalo
1-1

Luis Maximiano
Eduardo Quaresma
Coates
Mathieu
Acuña
Battaglia
Matheus Nunes
Rafael Camacho
Jovane Cabral
Vietto
Sporar

Ivo Vieira
Rúben Amorim
Substituições Doumbia por Matheus N. (66m), B.
Duarte por Bonatini (69m), Plata por Vietto (73m),
L. Evangelista por João C.Teixeira (79m) e Suliman
por Davidson (90+3m).
Disciplina cartões amarelos Bondarenko (21m),
Joseph (23m e 76m), Battaglia (34m), Matheus N.
(40m) e João C.Teixeira (45+1m). Cartão vermelho para Joseph (76m)
Golos Sporar (18m e 54m), João C. Teixeira (32m),
e Marcus Edwards (68m).

lll
“Até podíamos ter ganho,
mas um espectáculo sem
público, não é a mesma
coisa. Há que valorizar o
trabalho dos atletas,
conseguimos empatar
depois de estarmos a perder
duas vezes, mesmo com 15
minutos com menos um.
Demos uma resposta
fantástica, frente a um
Sporting muito forte, a
assimilar as ideias do Rúben.
Isto é uma espécie de pré-época. À medida que o
campeonato vai correndo,
os índices físicos vão aumentando.”
Ivo Vieira
Treinador do Vitória SC

“O empate não nos satisfaz.
Demorámos a entrar no
jogo, conseguimos depois
estabilizar após o primeiro
golo, depois aconteceram

I LIGA

JORNADA 25

RESULTADOS
Rio Ave-P. Ferreira (domingo, 21h)
Portimonense, 1; Gil Vicente, 0
Aves-Belenenses (21.15h)
Marítimo, 1; Setúbal, 1
Boavista-Moreirense (amanhã, 21.15h)
Benfica, 0; Tondela, 0
Famalicão, 2; FC Porto, 1
Vitória SC, 2; Sporting, 2
Sta. Clara-SC Braga (19h)
CLASSIFICACÃO
J

1. Benfica
2. FC Porto
3. SC Braga
4. Sporting
5. Famalicão
6. Vitória SC
7. Rio Ave
8. Moreirense
9. Gil Vicente
10. Sta. Clara
11. Boavista
12. Setúbal
13. Tondela
14. Belenenses
15. Marítimo
16. P. Ferreira
17. Portim.
18. Aves

25
25
24
25
25
25
24
24
25
24
24
25
25
24
25
24
25
24

V

E

D

M

S

P

19
19
14
13
11
10
10
7
7
8
7
6
6
7
5
6
3
4

3
3
4
4
7
8
8
9
9
6
8
11
8
5
10
4
10
1

3
3
6
8
7
7
6
8
9
10
9
8
11
12
10
14
12
19

52
51
41
39
40
42
32
34
25
19
19
18
20
19
23
18
17
23

14
18
26
28
41
27
23
32
30
26
23
28
30
38
33
34
34
47

60
60
46
43
40
38
38
30
30
30
29
29
26
26
25
22
19
13

PROXIMA JORNADA
FC Porto - Marítimo
Belenenses - Vitória SC
Moreirense - Rio Ave
Setúbal - Sta. Clara
SC Braga - Boavista
Sporting - P. Ferreira
Tondela - Aves
Portimonense - Benfica
Gil Vicente - Famalicão

golos algo fortuitos.
Tentamos manter a matriz
e após a expulsão tivemos
o domínio do jogo, que foi
bem jogado de ambos os
lados.”

Emanuel Ferro
Treinador-adjunto do Sporting

“Este prémio não significa
muito porque não
ganhámos. A equipa está
em primeiro lugar e fico
desapontado por não
termos conseguido mais.
Temos de trabalhar mais.”

Sporar
Jogador do Sporting

“Para quem gosta de
futebol, foi um jogo de alta
intensidade, com muita
qualidade. Neste jogo os
detalhes vieram ao de cima.
Reagimos sempre bem.
No final, acho que foi um
resultado justo.

Frederico Venâncio
Jogador do Vitória SC
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§breves

Avançado André Martins
regressa ao Berço SC

CC Taipas
Tiago Rodrigues
recandidata-se
à presidência

Tiago Rodrigues prepara-se para
ser reconduzido na presidência
do Taipas, para mais um mandato de dois anos. O dirigente terá
de apresentar a sua candidatura
entre as 21 e as 22 horas do dia
de hoje, com as eleições a decorrerem na Assembleia-Geral do
próximo dia 13 de Junho, nas
quais Tiago Rodrigues não deverá ter oposição.

MANUEL MACHADO recebeu o quarto reforço para a nova época,
que se junta aos 15 atletas que já renovaram contrato para 2020/2021.

Operário Campelos
Três renovações
e um reforço para
o sector defensivo

O Operário de Campelos anunciou mais quatro movimentações
no seu plantel para a nova temporada... e todas elas para o sector defensivo. Às renovações dos
defesas Marco, Rocha e Lima, o
clube anunciou a contratação do
ex-Serzedelo Vilas.

DR

André Martins apontou 29 golos nas últimas duas épocas (não completas) no Taipas, tendo despertado a atenção do Real SC, do CdP

BERÇO SC

| Ricardo Anselmo |

O Berço Sport Clube, orientado
na próxima temporada pelo professor Manuel Machado, assegurou o regresso do avançado
André Martins, que passa a ser o
quarto reforço da turma vimaranense, que voltará a disputar o
Campeonato de Portugal.
Trata-se de um jogador que já
havia passado pela formação vimaranense, em 2018/19, contribuindo na altura para a subida ao
Campeonato de Portugal, com

quatro golos em 11 jogos.
Aos 24 anos, o jogador natural
de Guimarães, chega proveniente do Taipas, clube onde actuou
nas duas últimas épocas, marcando 29 golos em 41 jogos.
Antes, como sénior, André
Martins já havia representado
Atlético dos Arcos, Mondinense,
Torcatense e Limianos. Já na
formação, que foi feita maioritariamente no Desportivo das
Aves, o avançado representou
também os juniores do Vitória
SC.
Com André Martins o plantel

do Berço passa então, até ao momento, a contar com quatro reforços, depois do médio Mário
Dias (Marinho), o lateral-direito
Dani Coelho e o guarda-redes
Pedro Freitas.
Em matéria de renovações, são
já 15 os atletas confirmados para
2020/21: Mota, Rocha, Sérgio,
Welton, Luís, Aponza, Marcelo,
Jota, Remy, Joca, Joyce, Felipe,
Figueiras, Coltro e Danielson.
Neste momento, o plantel conta já com 19 atletas, pelo que deverá registar, ainda, mais uma
mão-cheia de entradas.

§GD Porto d’Ave
Experiente guardião estava ao serviço do GD Joane

Sérgio Gomes é nome de ‘peso’
para a baliza portodavense

A Direcção do Porto d’Ave garantiu a contratação do experiente guarda-redes Sérgio Gomes, de 40 anos, que nas últimas duas temporadas esteve ao
serviço do Grupo Desportivo de Joane. O guardião, que já passou por Amarante, Felgueiras, Fafe e Moreirense, é o segundo reforço da temporada para
o técnico Jorge Pereira, depois do médio Maurício.

PORTO D’AVE

Sérgio Gomes tem 40 anos

Pousa
Central Lopes,
ex-Cabreiros,
é o primeiro reforço

O Grupo de Futebol Clube da
Pousa, que milita na Divisão de
Honra, anunciou o primeiro reforço para a nova temporada.
Trata-se do defesa-central, exCabreiros, Lopes, de 27 anos, que
integra o plantel que voltará a
ser orientado pelo técnico Lelo.
O clube já anunciou também seis
renovações de contrato: Gil, Deco, Pedro Teixeira, Diogo, João
Pedro e Keko.

Pico de Regalados
Apresentadas
as primeiras dez
caras do plantel

O Pico de Regalados, que volta
este ano a ter uma equipa sénior
em competição, já apresentou as
primeiras dez caras novas do
plantel: os guarda-redes Diogo
Sousa (ex-Rib. Neiva), André
Azevedo (júnior) e André Teixeira
(júnior); os defesas João Duarte
(Caldelas), Luís Pereira (Moreira
Lima), Pedro Pimenta (Rib. Neiva) e Miguel (T. Bouro); os médios Paulo Machado (Aboim) e
Tiago Pereira ‘Rancho’; e o avançado Rafael Martins (Atlético dos
Arcos). Nos próximos dias surgirão mais novidades.

DR

Hugo Neto é o quarto reforço

Maria da Fonte

Avançado Hugo
Neto, ex-Caldas,
é reforço para
a nova temporada
O avançado Hugo Neto, de 23
anos, é o mais recente reforço
do Maria da Fonte, que voltará
a disputar o Campeonato de
Portugal sob a orientação do
técnico Dinis Rodrigues.
Contratado ao Caldas, clube
ao serviço do qual marcou 19
golos em 38 jogos nas duas últimas temporadas, Hugo Neto
rubricou com os marifontistas
um contrato válido por uma
época, até ao final de 2020/21.
Hugo Neto, que fez a formação no Benfica e já representou o Tondela na I Liga em
2015/16, alinhou ainda nos
moldavos do Zimbru. Depois
de Dinis Sousa, Tico e Zé Xavier, é o quarto reforço para a
nova temporada.

Dumiense

Nuno Almeida
deixa o Taipas para
reforçar a turma
de Ruca Sá
O Dumiense anunciou ontem
o terceiro reforço para a nova
temporada. Trata-se do médio
de 27 anos Nuno Almeida, que
a formação de Dume resgatou
ao Taipas.
Nuno Almeida, que na última temporada alinhou em 19
jogos no campeonato da PróNacional, também já representou as equipas do Arões, Operário Antime, UGA Lyon
Décines (equipa amadora
francesa), Vizela, São Martinho e Vilarinho. É o terceiro
reforço depois de Miguel Coelho e Tanela.
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Reabertura das instalações

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA ALICE DUARTE RODRIGUES
Seus filhos, noras, genro, netos e demais família
cumprem o doloroso dever de participar a todas as
pessoas de suas relações e amizade o falecimento da
sua ente querida SRA. D.ª MARIA ALICE DUARTE
RODRIGUES, de 87 anos, viúva do Sr. Domingos
Quinteiro da Silva.
O seu funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 5,
pelas 11 horas, na Igreja Paroquial de Gondizalves Braga.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres irá a
sepultar no cemitério da Freguesia.
As exéquias fúnebres serão reservadas à família
e amigos mais próximos.
Braga, 5 de Junho de 2020

DESPORTO

| Redacção |

A FAMÍLIA

A Funerária de Martim, Lda. - Tlf. 253 911 285 ⁄ Tlm. 968 010 049 • ww.afunerariademartim.pt

UNIÃO DE FREGUESIAS
DE FERREIROS E GONDIZALVES
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA ALICE DUARTE RODRIGUES
Cumpre-nos o doloroso dever de participar o falecimento da SRA. D.ª MARIA ALICE DUARTE RODRIGUES,
avó do Primeiro Secretário Sr. José Domingos Rodrigues
da Silva Gomes.
Mais informamos, que o seu funeral se realiza hoje,
dia 5, sexta-feira, às 11 horas, na Igreja Paroquial de
Gondizalves.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres irá a
sepultar no cemitério da Freguesia.
As exéquias fúnebres serão reservadas à família
e amigos mais próximos.

Braga, 5 de Junho de 2020

União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves

UNIÃO DE FREGUESIAS
DE FERREIROS E GONDIZALVES
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA ALICE DUARTE RODRIGUES
Cumpre-nos o doloroso dever de participar o falecimento da SRA. D.ª MARIA ALICE DUARTE RODRIGUES,
sogra do nosso Tesoureiro Sr. Raúl da Silva Gomes.
Mais informamos, que o seu funeral se realiza hoje,
dia 5, sexta-feira, às 11 horas, na Igreja Paroquial de
Gondizalves.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres irá a
sepultar no cemitério da Freguesia.
As exéquias fúnebres serão reservadas à família
e amigos mais próximos.

Braga, 5 de Junho de 2020

Tempo Livre prepara regresso
em condições de segurança

União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves

Após a publicação da resolução do Conselho de Ministros do passado dia 29 de
maio e do Despacho do presidente da Câmara Municipal de Guimarães do passado
dia 1 de Junho, a Tempo Livre está a ultimar as acções necessárias para a reabertura das suas instalações desportivas, no escrupuloso cumprimento das orientações
da Direcção-Geral da Saúde, nomeadamente em relação às regras de ocupação,
permanência, distanciamento físico e de
higiene.
Todas as instalações estão a ser alvo de
obras de adaptação à nova contingência,
garantindo todos os requisitos de higiene
e segurança para os utilizadores e para os
colaboradores em serviço, numa operação complexa que inclui a requalificação
das zonas de receção e acolhimento de
utentes, a digitalização e implementação
de novos sistemas de controlo de acessos
sem contacto físico, a rigorosa definição

de fluxos de circulação e a criação de novos sistemas de sinalização e informação
sobre as novas regras de permanência no
interior das instalações, com o objectivo
de minimizar o contacto físico com pessoas e superfícies e de garantir a máxima
segurança a todos os nossos utentes.
Essa operação complexa ainda não está
totalmente concluída, pelo que o Complexo de Piscinas de Guimarães e as Piscinas
de Brito e Moreira de Cónegos só reabrem ao público no próximo dia 15 de junho, enquanto a Pista de Atletismo Gémeos Castro retoma já no próximo dia 8 o
acesso geral (não restrito a atletas federados. O Multiusos de Guimarães abre novamente as suas portas para espectáculos
de natureza cultural e artística, estando
também prevista para breve a divulgação
do calendário de eventos para os próximos meses.
Nos termos do despacho referido, permanecem encerrados os pavilhões da
Fundação Inatel / Almor Vaz e de Creixomil / Escola EB 2,3 D. Afonso Henriques.

GRUPO ARCADA NOVA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA ALICE
DUARTE RODRIGUES
Cumpre-nos o doloroso dever de participar
o falecimento da SRA. D.ª MARIA ALICE DUARTE
RODRIGUES, mãe do nosso jornalista Sr. José
Paulo Silva.
Informamos que o seu funeral se realiza hoje,
sexta-feira, dia 5, às 11 horas, na Igreja Paroquial
de Gondizalves.
Depois de celebradas as exéquias fúnebres irá
a sepultar no cemitério da Freguesia.
As exéquias fúnebres serão reservadas
à família e amigos mais próximos.
Braga, 5 de Junho de 2020
A Administração
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MARGARIDA PROENÇA Professora da Escola de Economia e Gestão da UMinho

Ideias

Ecos de uma crise
O

Instituto Nacional de Estatística
criou uma página especial, de
acesso a informações de natureza económica, sobre o impacto do Covid19. A última síntese foi publicada a 2 de
junho, portanto já esta semana. As boas
notícias, primeiro – aparentemente, a
confiança dos consumidores está a dar sinais de uma clara recuperação, indicando
que a economia está a começar a responder novamente. Parte do incremento deveu-se ao comportamento dos consumidores on-line; este tipo de procura
cresceu, traduzindo a adaptação e abertura dos consumidores, e que contou também com o incentivo de muitas empresas
disponibilizando transporte. Trata-se de
uma alteração que se vem tornando cada
vez mais clara, mas que se baseia na confiança. Muitas empresas ainda não o perceberam, e mantêm comportamentos
oportunistas não cumprindo prazos nem
justificando atrasos, não respondendo a
reclamações, etc. O consumidor é agarrado, paga em avanço, e fica sem o produto
– até que dê jeito ao vendedor fazer a respetiva entrega… E é pena, porque esta seria uma forma de ultrapassar, pelo menos
em parte, as quebras no mercado a retalho. E vai ser preciso consumir mais.
As perspetivas das empresas começam
também, lentamente, a melhorar, ainda
que indiciando forte preocupação com a
procura global. Mas estas indicações têm
de ser entendidas de forma cautelosa, porque a queda foi tão significativa, tão
abrupta, que não é preciso muito para encontrar melhorias relativas… Os preços
baixaram, e provavelmente assistir-se-á
ainda durante algum tempo a esse movimento, as empresas tentando obviamente
incentivar o consumo; vale a pena aproveitar, porque a inflação virá.
Durante muito tempo, queixamo-nos do
turismo que nos invadia as ruas e que fazia aumentar o preço das habitações, que
desvirtuava a nossa cultura, etc, etc. O
impacto setorial do Covid-19 foi terrível:
as dormidas de residentes, ou não residentes, caíram entre 92,7% e 98,3%. De-
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sapareceram.
A maior queda no número de dormidas,
em estabelecimentos turísticos, foi exatamente dos ingleses, talvez o mercado de
maior relevância para o setor em Portugal. Quando se olha para uma diminuição
de 99,3%, torna-se real o impacto, impressionante. Os outros países andam por
lá perto. Compreende-se que mais de
80% dos hotéis e outros estabelecimentos
de alojamento tenham estado encerrados.
No Norte do país – apenas como exemplo, porque o quadro é geral – mais de
73% dos mesmos foram confrontados
com cancelamentos de reservas que tinham sido feitas. As fronteiras com Espanha abrirão a 22 de junho, haja esperança;
mas os cancelamentos respeitam julho e
agosto, na maioria dos casos … E dificilmente a procura portuguesa alterará este

quadro de forma significativa, uma vez
que também neste mercado os cancelamentos foram muito elevados. Por quebra
nos rendimentos, e ou por medo, parece
que este verão muita gente optará mesmo
por ficar em casa.
Entretanto, a taxa de desemprego situava-se, em abril, nos 6,3%, e a subutilização do trabalho - desempregados, subemprego e inativos - aumentou mais de 12%.
A vulnerabilidade é obviamente muito
mais elevada nos setores que mais sofreram com o impacto do Covid 19, e tanto
mais significativa quanto mais baixos são
os níveis de formação académica e profissional e os níveis salariais, e mais precários os contratos. Finalmente, a prevalência do teletrabalho, é em geral baixa por
toda a União Europeia, mas é-o em particular nos países do Sul. Um estudo acaba-
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do de publicar pela Comissão Europeia
distingue entre a Holanda ou a Finlândia
onde atingia , antes da pandemia , um indicador de 40 e a Itália, Espanha ou Grécia, onde não chegava sequer aos 10, e isso explica também a assimetria nas
respostas que foram dadas nos países.
Neste contexto, o impacto da pandemia é
especulativo, na minha opinião. Provavelmente, as empresas vão voltar aos métodos de trabalho tradicionais, e às formas
tradicionais de responderem à procura
que lhes é dirigida, mantendo a sua dependência das cadeias globais de valor.
As políticas paliativas atuais terão mesmo
que ser integradas em políticas estratégicas e de investimento de muito maior alcance , permitindo e incentivando a mudança.
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CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

Escreve quem sabe

Uma Flor no 97º Aniversário do CNE

N

este, tempos em que os contactos
sociais estão limitados, por força
das circunstâncias que todos conhecemos, o CNE tem aproveitado este enquadramento para promover diversos momentos de reflexão sobre os mais variados
temas, proporcionando a participação dos escuteiros: sejam eles crianças, jovens ou adultos, através de uma plataforma de videoconferência.
Numa destas ações, realizada no passado
dia 27 de maio, data em que o Escutismo Católico Português celebrava o seu 97º aniversário, foram convidados para oradores os dirigentes, ainda vivos, que já exerceram a
missão de chefe nacional: Vítor Faria, Luís
Lidington, Carlos Alberto Pereira, Norberto
Correia e Ivo Faria (o atual chefe). Também
foi também feito um convite aos Guias das
quatro Secções para colocarem perguntas a
este painel, através de pequenos vídeos. Permitam-me recordar que os Guias são os elementos chave na metodologia escutista.
O Assistente Nacional, que moderou a sessão, informou os cinco oradores que pensava
«orientar a conversa em duas vertentes: memória e sonhos» e que tinha organizado o
guião das intervenções/vídeos dos guias com
a seguinte sequência, resumindo assim as
suas questões:
«1 - Carolina Rodrigues: Qual o sentimen-

to quando foram eleitos? Melhor memória
enquanto escuteiros?
2 - Tiago Marabuto: escutismo e o contacto com a natureza; Estrutura em rede versus
hierarquia
3 - João Floriano
4 - Francisca (estes dois tocam o mesmo
tema): CNE pós Covid e lugar da tecnologia
5 - Ivo Alves: Escutismo Católico e não Católico: possibilidades de fusão entre movimentos? Integração de escuteiros com necessidades educativas especiais
6 - Hugo Oliveira: os jovens que partem
para o estrangeiro e em especial a situação
dos jovens dos Açores e Madeira».
No decurso da tertúlia mais três ou quatro
elementos colocaram questões que de certa
forma estavam abrangidas pela síntese do
nosso moderador, com a exceção da motivação (do próprio e dos outros).
Mais do que as repostas dos convidados, há
que realçar a oportunidade educativa criada
para que crianças e jovens pudessem questionar, sob o “chapéu” dos 97 anos do CNE,
os antigos chefes nacionais bem como a
atualidade e excelência dos temas escolhidas
pelos Guias:
a) O sentimento ao ser eleito e as boas recordações bem como a motivação (auto e hétero) para continuar;
b) O escutismo e a natureza;

c) Estrutura em rede versus hierarquia no
CNE;
d) O escutismo no pós Covid-19 e o lugar
das tecnologias;
e) Escutismo católico versus não católico a fusão ou não numa única associação;
f) Escutismo com pessoas portadoras de
deficiência;
g) O escutismo e a imigração portuguesa
bem como a insularidade dos açorianos e dos
madeirenses.
Uma nota para os oradores que, de um modo geral, estiveram sintonizados e procuraram complementar-se, enriquecendo, deste
modo, a resposta coletiva.
Já no debate pedi licença à Francisca Flor
para poder citar a sua intervenção quando me
fosse oportuno: «Para o futuro do CNE eu
espero valorizar e dar a conhecer o papel
dos escuteiros, reinventar novas formas de
ajudar o próximo. No futuro, o CNE vai ter
de ter um papel ativo na ajuda das pessoas
que nesta pandemia ficaram fragilizadas. No
futuro nós precisaremos de nos adaptar às
novas tecnologias para futuras reuniões que
não sejam presenciais, mas espero que voltem a haver reuniões presenciais tomando as
medidas necessárias de segurança e espero
que o CNE se adapte a esta nova vida.»
Antes de mais, porque a Francisca Flor é
uma lobita, sendo que a faixa etária dos lobi-

tos é dos 6 aos 10 anos, depois por ela expressar uma vivência genuína do escutismo e
ter consciência que o movimento é um ente
coletivo, mas que o “eu” na sua relação com
ele próprio, com os outros, com o ambiente e
com Deus, é que é o promotor do seu desenvolvimento. A Francisca Flor assume-se como protagonista na sua própria educação,
com os olhos postos no futuro, como muito
bem dos lembra Baden-Powell na célebre
frase: «Impele a tua própria canoa».
Além disso, esta criança tem a visão que,
quando estes tempos passarem nada será como dantes, que temos que aprender com estes tempos, mas no futuro teremos que ajudas aqueles que continuarão a sofrer. Que
bela afirmação para nos explicar as palavras
de São Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios: «Agora existem três coisas: fé, esperança e amor. Mas a mais importante é o amor»
(13, 4-1)
Finalmente, porque este pequeno texto encerra e si a essência do projeto do Escutismo,
de 1907 (ano da fundação, em Inglaterra), de
hoje e de amanhã, materializado pela ideia
mestra “Construir um mundo melhor”.
Obrigado, Francisca Flor, pela tua beleza e
perfume de “flor” e pela tua simplicidade e
sabedoria de Francisco (de Assis) – o patrono dos lobitos.

Redes Sociais. Um novo vírus epidémico

E

m Portugal, no ano de
2019, 6,2 milhões de
Portugueses encontravam-se registados e activos no
facebook, onde diariamente cada Português registado passou
em média 93 minutos online.
Se retirarmos as faixas etárias
com idades superiores aos 75
anos que por motivos óbvios
não serão utilizadores, isto significará que 67% da população
estará registada no facebook e
diariamente absorve e/ou carrega informação para o mesmo.
Falo do Facebook como poderia falar de outras redes sociais,
mas considero ser esta a mais
expressiva em número de utilizadores registados, e por ser a
que me pareceu mais expressiva no transporte e disseminação
do contágio a que se assistiu

nas últimas semanas.
Durante a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), a evolução dos meios de desinformação
foram testados e explorados ao
limite. Sobre a premissa do controlo das massas que precisavam
ser transportadas para os ideais
políticos mais extremos, houve
um verdadeiro “sequestro” da
consciência da população.
Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda da Alemanha
Nazi, que através da Rádio e da
emissão de filmes fabricados
pelo regime, levou a que a população Alemã acreditasse na
superioridade Ariana e em todas as falsas informações disseminadas. Foi tão eficaz que a
menos de um ano da capitulação de Berlim, a população
acreditava que a frente de leste

RICARDO SANTOS
AdminIstrador

Escreve quem sabe
(Rússia) estava totalmente conquistada e que o Terceiro Reich
iria durar mil anos.
Nos últimos dois meses, a situação de emergência de nível
Mundial que a todos alterou o
quotidiano, a ponto de nos vermos no nosso próprio “Big
Brother”, foi um verdadeiro
teste ao estado psicológico de
cada um. Durante este período,
o País viu-se invadido por uma
outra epidemia que se propagou
e a quase todos atingiu com

mais ou menos gravidade.
As redes sociais sempre foram
alvo de comentários mais ou
menos comedidos sobre futebol
e política. Com este inesperado
paradigma de isolamento e confinamento quase geral da população, onde os tempos mortos e
a ansiedade dispararam, o Facebook foi palco de um verdadeiro debate sobre economia e saúde. Debate este que na maior
parte das vezes teve o governo
como alvo onde a desinformação e as teorias da conspiração
foram as estirpes mais perigosas deste novo vírus.
É factual que muita desinformação foi habilmente lançada
para a sociedade com claro intuito de prejudicar o atual executivo, contribuindo para o aumento do medo e da revolta das

massas que no meio da desinformação assumiram a posição
de “Tudólogos”. Estes, num
verdadeiro upload de informações que recebiam pelas redes
sociais e em grande parte pelo
WhatsApp (que foi uma via rápida de vídeos alterados e provenientes de fontes desconhecidas), talvez pela falta de
capacidade de análise critica,
foram os grandes infetados e
hospedes deste vírus que mina a
democracia, a liberdade e a serenidade que todos nós precisamos num momento inédito que
ficará para a história.
Conforme Goebbels afirmou:
“Uma mentira dita cem vezes
torna-se verdade”, não será certamente isso que nós Portugueses queremos e acreditamos para o nosso País.
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FABÍOLA LOPES Escritora

Voz aos escritores

R

etiro a tampa do doseador com algum esforço, para o encher com o
detergente da loiça. É cinzento, como cinzentos têm sido os dias para a humanidade. Quando o estado de emergência teve início fiz o mesmo gesto. Normalmente dura
cerca de dois meses e pensei eu que quando tivesse necessidade de o encher novamente já
estaríamos num regresso à normalidade, fosse
pela descoberta de um tratamento ou de uma
vacina. Fosse pela morte do vírus com o elevar
das temperaturas. Fosse por outra arte mirabolante de sucesso científico. Era a força do querer, mais do que outra coisa qualquer.
Na realidade já é a terceira vez que faço este
gesto desde o dia catorze de Março. Estamos
mais em casa. Estamos só em casa, na realidade, com fugazes saídas para tratar de essencialidades. Lavamos muito mais as mãos, loiça e
bancadas. Só não conseguimos lavar a vida da
maldade e da mesquinhez que sobejam a cada
esquina, desde alguns dirigentes políticos à
plebe da plebe.
As notícias não são animadoras, apesar de
serem positivas para o que poderiam ser no
nosso país à beira-mar plantado. Há quem se

N

os últimos tempos, têm
proliferado nos media estudos de opinião e sondagens sobre o grau de erotismo e sexualidade dos políticos nacionais e
internacionais. Por todo o mundo,
são muitas as listas dos políticos
mais sexys feitas por órgãos de comunicação mais ou menos respeitáveis do panorama internacional.
Sabendo que cada vez mais a política é também saber seduzir os
eleitores, decidi estudar e investigar, em tese de doutoramento, a
problemática do erotismo nas relações dos políticos com o eleitorado. Parti então para as seguintes
questões: O erotismo é uma fonte
de comunicação utilizada pelos políticos? O erótico é o quarto capital
dos políticos? Está a política, à semelhança da publicidade, a utilizar
o corpo como objeto de culto? Os
políticos portugueses exploram,
consciente e deliberadamente, o
seu capital erótico para comunicar
e relacionar-se com o eleitorado? E
o eleitorado português deixa-se, de
alguma forma, influenciar por esse
capital erótico, quer seja no voto
ou, simplesmente, na preferência?
É ainda interessante estudar as diferenças entre homens e mulheres,
enquanto emissores e recetores
desse capital erótico. Ou seja, as
mulheres e os homens políticos do
nosso país utilizam de forma diferente o seu capital erótico? E como
esse é percecionado pelo eleitorado

As medidas da distância
aproveite dos mais frágeis para esmagar algum sopro de sobrevivência, qual George
Floyd. Sem qualquer perturbação ou interrupção do sono. Falo dos recibos verdes deste
país, nomeadamente dos que estão afectos às
atividades culturais. O que se passou esta semana com a Casa da Música no Porto é uma
vergonha nacional. Mas poderia falar de muitos outros desvalidos, desde as empregadas
domésticas que viram os seus rendimentos desaparecerem, às entidades patronais que se
aproveitam do contexto para desestabilizarem,
despromoverem ou despedirem os seus funcionários.
Há uma verticalidade que não é para todos e
a perspetiva do que podem fazer para que o
mundo seja mais humano, que nem sempre
quererá dizer mais justo mas não andará muito
longe, não está em nenhum horizonte ao virar
da esquina. Vem de dentro, criado em raízes

de carinho e respeito lá atrás, muito atrás, na
infância.
Damos três voltas e voltamos sempre lá, a
esse espaço idílico que determina que caminhos escolhemos para deixar as nossas pisadas, com rebordo mais ou menos definido e
com pouco mais do que areia e terra por baixo
dos calos que vamos acumulando na planta
dos pés. Para poucos, cada vez menos, não haverá pele, nem carne, nem sangue de outrem.
Nem lágrimas que não as nossas pelo que tivemos que despir pelo trajeto. Ou pelo que nos
foi arrancado.
E entretanto um jarro brota por entre folhas
verdes, enormes, numa afirmação de vida e resistência. Foi um inverno rigoroso e o frio
queimou qualquer vestígio da planta que a minha comadre me ofereceu. Lembro muitas vezes o jantar último, em presença, antes deste
confinamento. Hoje, um transplante de vaso,

rega e um calor que me abençoou todos os poros depois, nasce a flor alilasada para me lembrar que há sempre quem resista e surpreenda
contra toda a adversidade.
Raios de cor definem o regresso de alguns
alunos. Esta semana, em presença, os olhos vivos, os sorrisos, as vozes e gargalhadas, alguns abraços impulsivos às pernas, impossíveis de evitar por não os conseguir prever. A
compreensão, o respeito, a capacidade que as
crianças têm de nos surpreenderem e serem
mais adultos que muitos. As saudades que eu
tinha das aulas com olhos nos olhos e a constatação de que as soluções encontradas para o
contexto em que vivemos foram as possíveis,
com as melhores das intensões e o empenho
de professores, alunos, pais, profissionais das
novas tecnologias e políticos. Foi o que permitiu um contacto e um trabalho contínuo sem
perda total do resto do ano letivo. Mas não é,
de forma nenhuma, uma substituição da escola
real, do que nela se faz e constrói diariamente,
desde o que se consegue narrar e descrever, ao
que é indizível e só é significativo para quem
por lá anda.
E vê. E ouve. E cresce. E sente.

O erotismo na política
feminino e masculino?
A reflexão sobre o erotismo, como forma privilegiada das relações
interpessoais, nasce com a civilização. Já em Platão, está presente um
dos aspetos mais relevantes da reflexão erótica: a função libertadora
de Eros, problema que foi retomado pela psicanálise ao descrever o
seu aspeto libertador para o indivíduo (Freud) e para a sociedade
(Jung e Reich), bem como para ressaltar o seu caráter de confronto
com o sistema (Marcuse, Bataille).
Convém destacar que as motivações eróticas de um indivíduo ou o
interesse sexual que um objeto pode criar em alguém é, habitualmente, qualificado com “objeto sexy”.
Segundo Octávio Paz, erotismo é
aquilo que a imaginação acrescenta
à natureza.
Assim, erotismo é uma manifestação de sexualidade, que provoca
ou motiva interesse sexual, sentimento de desejo, de liberdade, noutros indivíduos e cujas caraterísticas variam segundo a sociedade
que se escolhe como modelo de
análise em determinada época de
existência.
A investigadora Olivia MunõzRojas, publicou um artigo no “El
País”, com uma
reflexão sobre o atrativo estético

CARLOS CARDOSO
Comunicólogo
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e sexual do então ministro grego
das Finanças, Yanis Varoufakis,
aquando da sua visita oficial à Alemanha, no ano 2015. “Pobre, mas
sexy” foi um dos títulos que mais
circulou na imprensa internacional,
em referência a Yanis Varoufakis,
que seduziu os alemães nesta sua
deslocação. Escreve a investigadora espanhola que, “independente de
concordarmos ou não com as suas
posições na negociação sobre a dívida grega, a imprensa alemã não
poupou elogios para descrever o
seu físico (“irradia uma masculinidade clássica que associamos normalmente às estátuas gregas”) ou o
seu caráter carismático e ao mesmo
tempo informal. Os elogios continuaram na imprensa de outros países, conforme Varoufakis se reunia
com os diferentes líderes políticos

europeus”.
Varoufakis não é o único político
considerado pelos media como “sexy” e “atraente”. Na verdade, de
acordo com estes, seria possível dizer que, hoje, proliferam os homens e as mulheres atraentes na
política europeia, especialmente no
sul do continente: o grego Alexis
Tsipras; o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi; o primeiro-ministro francês Manuel Valls; o primeiro ministro espanhol, Pedro
Sánchez, o deputado da Esquerda
Unida, Alberto Garzón, o líder de
Ciudadanos, Albert Rivera e o porta-voz do PP no Parlamento basco,
Borja Semper; a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der
Leyen; são alguns exemplos. Em
parte, isso pode acontecer por uma
simples mudança de geração, que
permitiu o surgimento de rostos
mais jovens e frescos. No entanto,
se aplicamos a teoria de Hakim, esta não será a única explicação.
Em 2010, Catherine Hakim
acrescentou o capital erótico aos
capitais apresentados pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, que
afirma que para vivermos em sociedade, devemos usar, essencialmente, os nossos capitais económico, social e cultural, ou seja, o
nosso poder aquisitivo, a nossa re-

de de contactos e amizades e o nosso conhecimento da cultura e da arte. Ora, Hakim sugere que é preciso
acrescentar um quarto tipo de capital: o erótico (a mistura de charme,
elegância, beleza e sex appeal), que
deverá ser usado sem ressalvas para avançar na vida e na carreira.
Segundo a mesma autora, estamos habituados a valorizar o “capital humano”, como um conjunto de
habilidades que envolvem qualificações, instrução e experiência para um bom desempenho profissional. Mas, segundo ela, todos estes
indicadores são insuficientes para
avaliar pessoas que obtêm sucesso,
tanto na vida social como profissional. Razão pela qual cunhou a
expressão “capital erótico”, que leva em conta “a união de atrativos
físicos e sociais que torna alguns
homens e mulheres companhias
agradáveis e bons colegas, atraentes para todos os membros da sua
sociedade e, especialmente, para o
sexo oposto.”
Talvez esteja aqui parte da justificação para que a apresentação do
Plano de Recuperação Económica
da Europa, na voz da Ursula Von
der Leyen, tenha parecido muito
mais interessante. Nos dias que
correm, podemos perguntar ainda
se as máscaras higiénicas interferem no processo? Claro que sim, a
uns ajudam, a outros prejudicam!
Voltarei novamente a este tema, em
próximos artigos.
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VILAÇA
MORADIA TÉRREA ISOLADA

Referência: 260 200 029

298.000€

12 ???????????
correiodominho.pt
5 de Junho 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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9 Garagem Fechada;
9 Excelente Áreas
9 Pavimentos Madeira;

AMI 7630

9 Vistas Desafogadas

Go alo Silva
Gonç

www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391042-1 -

470.000 €

C.E.:(C) Moradia individual única, situada
em uma das melhores zonas de Braga, Nogueira,
servida de ótimos acessos ao centro de Braga
e à auto estrada.

ID:124391044-55 -

59.000 €

C.E.:(NC) Lote de terreno com 540 m2,
em Escudeiros. Para construção de moradia
individual, com boa exposição solar, numa zona
muito sossegada. Venha conhecer!

ID:124391011-93 -

115.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3 em S. Victor.
Em bom estado de conservação, próximo do Braga
Parque. Com boas áreas e garagem individual.
Excelente oportunidade!

ID:124391001-1127 -

127.000€

C.E.:(C) Excelente T2 na zona do Braga Parque,
próximo de todo o tipo de comércio e serviços.
Venha conhecer!
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ADMITE-SE

Nortinloc

ENGENHEIRO CIVIL
para obras de
reabilitação públicas
e particulares.
Entrada imediata.

Investimentos & Locação, Lda.

Tlm. 961 655 541

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.

PRECISA-SE

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE AMARES

CHURRASQUEIRO
E EMPREGADO/A
DE MESA/BALCÃO
Telef. 253 609 180
Tlm. 967 200 625

COMPRO!!!

CONVOCATÓRIA
JOÃO JANUÁRIO TOMÁS DOMINGUES VELOSO DE BARROS, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Amares, convoco V. Exa, nos termos do Art° 41 alínea c) dos
Estatutos, para participar na próxima Assembleia Geral desta Instituição
que se realiza no Salão Polivalente do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Amares, no próximo dia 18 de Junho de 2020, pelas 21 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

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

VENDO
Terreno com cerca de

ARRENDA-SE

1. - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS
DE GERÊ̂NCIA DO ANO DE 2019

16.000 metros quadrados, com

ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO

2. - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA ASSOCIAÇÃO

de construção, poço de água

Edificio da Clinica de São Lázaro.
Central, de facil acesso
e com muita luz direta. Visite!!!

parte da área com viabilidade

na propriedade e tanque

Se a hora designada não comparecer a maioria dos Associados, a mesma
funcionará meia hora mais tarde com qualquer número, nos termos do n.º 1
do artº 43 dos Estatutos

antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas

ESCRITÓRIO

Amares 28 de Maio de 2020

com excelentes acessos

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

O presidente da Assembleia Geral
João Januário Tomás Domingues Veloso de Barros

Cervães - Vila Verde.

e exposição solar.

€ 90.000
“Correio do Minho”, 05/06/2020

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

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

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

assinaturas@correiodominho.pt

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio
Processo: 315/20.1T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 168354332
Data: 02-06-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria do Rosário de
Sousa Duarte
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerida Maria do Rosário de Sousa
Duarte, nascida em 10-10-1928, filha
de José Duarte e de Maria do Rosário
de Sousa, natural de: Carreiras S.
Miguel, Vila Verde; nacional de Portugal, com domicílio: Travessa 13
Santo André, Moure, 4730-304, Vila
Verde, com vista a serem definidas
medidas de acompanhamento.
A Juiza de Direito,
Dr(a). Ângela Lemos Vale
O Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

“Correio do Minho” 05/06/2020

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA
DE VIANA DO CASTELO
JUÍZO CENTRAL CÍVEL
TIMÓTEO ANDRADE, UNIPESSOAL,. representada
pelo gerente António Miguel Timóteo Teixeira de Andrade
Machado instaurou o presente procedimento cautelar de
restituição provisória da posse contra:
- MAFALDA SOFIA FERREIRA CERQUEIRA DAS
NEVES e AVELINO JOÃO PALHARES NEVES.
1. Em face do exposto, justo procedente a presente providência cautelar, consequentemente ordeno a restituição
imediata à Requerente da posse do prédio identificado no
artigo 2.º do requerimento inicial à custa imediata da requerente se for necessário proceder a despesas.
2. Mais se decide condenar os Requeridos a pagar o valor
de 300.00 € a titulo de sanção pecuniária compulsória
sempre que seja violada a posse da requerente na sequência da restituição ora ordenada - cf. artigo 365.º n.º2
CPC.
3. Custas a cargo da requerente, caso não haja oposição cfr. Art.ª 539.º. n.º1 do C.P.C.
4. Notifique, sendo os requeridos nos termos dos artigos
366.º, n.º6 e 372.º, n.º1 do C.P.C., dando cumprimento ao
artigo 375.º do C.P.C.
VC, ds (em substituição legal por impedimento de Exm. Sr.
Juiz Colega do processo).

€€€€ 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
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!!

Escritório c/ casa de banho,

O CM reserva-se o
direito de não publicar
conteúdos de
anúncios que violem
a Lei em vigor.

ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

IW Enterprise
Empresa em expansão com mais de 15 anos de atividade,
está a recrutar

VENDEDOR DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS
PRETENDE-SE:

OFERECE-SE:

• Comercial (f/m) com experiência
mínima de 5 anos

• Vencimento base;
Subsídio de alimentação.
• Plano de comissões e prémios sobre
os resultados e objetivos atingidos.
• Viatura.
• Telemóvel.
• Seguro Saúde.

(valoriza-se Carteira de clientes ativa)

• Disponibilidade imediata.
• Abrangência em todo território
nacional.

Contactos: info@iw-enterprise.com - +351 253 117 081
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

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 5 de Junho 2020
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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

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

Apenas 14.900€ - 12 meses garantia
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

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Publicidade

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Terá tendência para andar mais
misterioso. Evite preocupar o seu par.
Saúde: Possíveis dores nos joelhos.
Verifique se não tem peso a mais. Se
tiver, feche já a boca!
Dinheiro: Está estável com as finanças.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47

TELEVISÃO
RTP 1
23:31
00:31
01:58
02:22
02:45
03:28
05:59
06:30
10:00
13:00
14:30
14:48
15:31
17:30
19:08
19:59
21:00
21:51
23:43

RTP 2

5 Para a Meia-Noite
A Mãe é Que Sabe
De Mal a Pior
Magazine Rtp Arena...
O Sábio
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
À Roda da Ali...
Um Lugar para Viver
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Joker
Em Casa D´ Amália

00:47
01:04
02:11
02:33
03:01
03:32
05:46
06:32
07:02
14:00
15:03
15:41
16:08
17:03
21:30
22:04
22:14
23:57

Cinemax
Sociedade Civil
Universidade Aberta
Clube da Europa
Turma das Ciências
Euronews
Os Nossos Dias
Repórter África - 2.ª Edição
Programação infantil
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Esec-Tv
As Mais Famosas Estações
Da Europa
Programação infantil
Jornal 2
Folha de Sala
Aber Bergen
Shaft - Máfia em Nova Iorque

SIC

TVI

00:20 Quem quer namorar com o
Agricultor?...
01:00 Passadeira Vermelha
01:55 Capitão Roby
03:00 Televendas
06:00 Edição da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta
15:15 Amor Maior
16:00 Júlia
18:00 Amor à Vida
19:00 Quem quer namorar
com o Agricultor?...
20:00 Jornal da Noite
21:30 Nazaré
22:15 Terra Brava
23:15 Quem quer namorar
com o Agricultor?...

23:50
00:10
01:50
03:25
04:30
06:00
06:30
10:12
13:00
14:45
16:15
18:00
19:00
19:57
21:55
23:45

Espírito Indomável
Big Brother - Extra
Autores - José Cid /Tozé Brito
Mar de Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Diário da Manhã
Você Na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde É Sua
Big Brother - Extra Tarde
Big Brother - Diário
Jornal Das 8
Quer o Destino
Espírito Indomável

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

R. Montenegro, 191

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Quinta Andorinhas Loja 9/10

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DELÃES T. 252 931 223

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

Av. das Lameiras, 19

R. da Corredoura, 50

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. de Santo António, 70

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
SILVA T. 253 262 571
Largo Sra. A. Branca, 29

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Pare de pensar no que
aconteceu. Rompa com o passado e
comece uma nova vida.
Saúde: Beba água mais vezes por dia
para evitar a prisão de ventre.
Dinheiro: Hoje pode receber uma
crítica. Se tem a consciência tranquila
não se incomode.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 28, 29,
42
Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa Glória,
Honra.
Amor: No amor, aconselha-se tratar do
seu companheiro com mais carinho.
Saúde: Se anda com vontade de comer
doces opte pela gelatina. Não engorda e
faz bem ao cabelo e às unhas.
Dinheiro: A nível profissional poderá ter
grandes alegrias. Dedique-se de corpo
e alma.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43
Caranguejo
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: É importante que seja mais
tolerante e saiba ouvir o seu
companheiro. Evite um desgosto.
Saúde: Pode andar com menos energia.
Mexa-se mais, faça passeios ao ar
livre.
Dinheiro: Aconselha-se prudência na
gestão das finanças.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Viva o presente com confiança.
O momento mais importante da sua
vida é o agora.
Saúde: Modere o consumo de doces.
Dinheiro: Poderá concretizar um
objetivo importante a nível profissional.
Números da Sorte: 1, 9, 11, 29, 37, 44
Virgem
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Conseguirá acertar os ponteiros
com a sua cara-metade. Será um
período de grandes alegrias.
Saúde: Corte nas carnes vermelhas e
prefira a carne branca.
Dinheiro: O poder de comunicação será
um trunfo para atingir os seus
objetivos.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28, 46

Balança
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Dê ouvidos ao seu coração e não
permita que alguém interfira na sua
relação.
Saúde: Se sofre de retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Controle o espírito
consumista. Se poupar moedas vai
amealhar notas.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: A felicidade está presente na sua
vida sentimental. Brinde ao amor.
Saúde: O seu humor anda instável,
como reflexo da tensão acumulada.
Saiba descomprimir.
Dinheiro: Terá o poder necessário para
dar a volta a uma situação complicada.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36, 45
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Aceite os erros do seu amor.
Saber perdoar é uma virtude.
Saúde: Procure dormir oito horas por
noite. É importante descansar bem.
Dinheiro: Pode sentir que está a falhar
no trabalho. Mude a sua atitude. Encare
as coisas com otimismo e tudo
melhorará.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Um amigo pode precisar de
conselhos a nível sentimental.
Saúde: Cuidado com o stress. Faça
meditação para relaxar.
Dinheiro: Para manter a estabilidade
financeira não gaste de mais. Quem
ganha um e gasta dois, falta-lhe para
depois.
Números da Sorte: 7, 14, 27, 35, 37,
47
Aquário
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Se está sozinho e conheceu
alguém, tenha cuidado e não se
exponha a riscos. Vá com calma!
Saúde: Logo pela manhã abra as
janelas para renovar o ar na sua casa.
Dinheiro: Os nativos de Aquário são
versáteis e comunicativos. Saberá
expressar as suas ideias.
Números da Sorte: 9, 19, 20, 24, 24,
31
Peixes
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Período propenso a
desentendimentos com o seu
companheiro. Controle a impulsividade.
Saúde: Combata a angústia
desabafando com os seus amigos.
Dinheiro: Fase de alguma instabilidade
financeira. Tudo se resolverá.
Números da Sorte: 1, 12, 17, 19, 27,
43
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Olá meus amores!
Sou a Brenda,
cheguei, e espero
por vocês.

964 131 762

SUDOKU

SUPER NOVIDADE

Portuguesa. Mãos poderosas
e macias. Massagem relaxante,
sensual. Dores e contraturas
musculares, cervicalgia,
ciática, tendinite, etc.

914 219 521

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

920 509 879

***
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Portuguesa
Massagista
Faço uma boa massagem
de relaxamento e outras. Venha disfrutar
da minha companhia e passar um bom
momento num bom ambiente discreto.
Espero por si. Não atendo privados.

915 176 325

QUEBRA
CABEÇAS
Descubra a lógica e complete o
próximo elemento:
a) 1, 3, 5, 7, ___
b) 2, 4, 8, 16, 32, 64, ____
c) 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ____
d) 4, 16, 36, 64, ____
e) 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____
f) 2,10, 12, 16, 17, 18, 19, ____

Solução:

1ª Vez em Braga
20 aninhos

Massagista
Profissional

a) Sequência de números ímpares ou + 2
b)Sequência baseada na multiplicação por 2
c)Sequência baseada na soma em uma outra
sequência de números ímpares (+1, +3, +5,..)
d) Sequência de quadrados de números pares
(22, 42, 62, 82, 102).
e) Sequência baseada na soma dos dois elementos anteriores
f) Sequência numérica baseada em um elemento não numérico, a letra inicial do número
escrito por extenso: dois, dez, doze...

BRENDA

Passatempos 31

PALAVRAS CRUZADAS

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – prestadio; quadro. 2 - os; trabalhar.
3 - ocorrer; palaciano. 4 - perfeito; ca-chaças. 5 - desgostosas; zombar. 6 - nível. 7 - abismo; falso. 8 - estafas;
cachari. 9 - asse-xuados; até. 10 - estevas; não. 11 - mudos; remenda.

Soluções: 1-Falta uma árvore atrás do lado direito 2-Falta um tufo de erva em baixo
ao meio 3-Falta uma nuvem do lado direito 4-Gola da camisola do homem 5-Côr da
coleira do cão 6-Posição do pau atirado 7-Falta um raio de Sol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – específicas; estômago. 2 - cortam; soldado. 3 - ides; bagaceira. 4 - igual; galeria. 5 - ocultar; enseada. 6 - mesmo; excepto; mealheiro. 7 - escolher; murchos. 8 - concordar; bazófia. 9 - expulsar; enlace.
10 - lanígero; doutrinas. 11 - anilhas; majestoso.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – unicas; mala. 2 - toram; magal. 3 - is; bagaçada. 4 - par; ramal. 5 - calar; sino.
6 - tal; sem; cos. 7 - amar; secos. 8 - betar; gas. 9 - eliminar; no. 10 - lanar; ritos. 11 - aros; solene.
Verticais: 1 – util; tabela. 2 - nos; camelar. 3 - ir; palatino. 4 - cabal; ramas. 5 - amaras; rir. 6 - res.
7 - mar; megaro. 8 - maças; caril. 9 - agamicos; te. 10 - ladanos; non. 11 - alalos; cose.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.ª VEZ
Menina greluda, peluda,
bom rabo, cabe tudo.
Mamas naturais, linda
e carinhosa.
Massagens + Acessórios
c/amor

912 665 988

HUMOR
Fui convidado para um jantar
com um meu grupinho de velhos amigos. Jurei à minha
mulher que estaria de volta
pela meia-noite. Ela não
acreditou mas eu acabei por ir
ao jantar. A refeição foi estupenda, as horas passaram
rápido, o sangue já escasseava no meio do álcool e
depressa fiquei a ver tudo de
pernas para o ar. Por volta de
3 da manhã, bêbado que nem
um cacho, fui para casa. Mal
entrei e fechei a porta, o cuco
no hall disparou e cantou 3
vezes. Rapidamente,
percebendo que a minha mulher podia acordar, fiz cu-cu
mais 9 vezes. Fiquei realmente orgulhoso de mim
mesmo, por ter uma ideia tão
brilhante e rápida, mesmo
com uma bebedeira de caixão
à cova, para evitar um possível conflito com ela. Na manhã
seguinte, a minha mulher perguntou a que horas tinha
chegado e disse-lhe que pela
meia-noite. Não pareceu nem
um pouquinho desconfiada.
Ufa! Daquela já me tinha
escapado! Então ela comentou:
– Amor! Precisamos de um
cuco novo!
Quando perguntei porquê,
respondeu:
– Bom, esta noite o nosso
relógio fez cu-cu 3 vezes e
depois disse alto: "Porra! Tou
tramado!" Fez cu-cu mais 4
vezes, resmungou e arrotou,
cantou cu-cu mais 3 vezes,
mandou uma grande gargalhada e cantou mais 2 vezes!
Depois bateu com a cabeça
na porta do corredor que deixei entreaberta. Entrou no quarto, tropeçou no gato, e só se
deitou depois de cair duas
vezes ao tentar despir-se! Não
achas melhor trocar o cuco
enquanto está na garantia?

Uma menina de sete anos
admitiu aos seus pais que o
Joãozinho lhe tinha dado um
beijinho depois da aula.
- E como é que isso aconteceu? - perguntou a mãe
assustada.
- Não foi fácil - admitiu a
pequena rapariga - mas três
meninas me ajudaram a
segurá-lo.

JOGOS
Segunda 1/06/20

Sorteio 22/2020

38 727
2.º Prémio 63 516
3.º Prémio 10 573
1.º Prémio

Terça 02/06/20

Sorteio 44/2020

10 12 22 26 49
*7 *11
Quarta 23/06/20

Sorteio 45/2020

1 9 14 35 48
+1
Quinta 04/06/20

Sorteio 23/2020

01 956
2.º Prémio 88 462
3.º Prémio 04 683
4.º Prémio 82 950
Terminação 6
Série sorteada 5.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

Publicidade

C
m

Estudo
Cerveira e Tomiño prejudicados
com controlo de fronteiras

Um inquérito promovido pelas provedoras da eurocidade Cerveira-Tomiño, que recolheu 250 testemunhos, constatou que quase metade dos inquiridos disse sentir o impacto da reposição de
fronteiras entre Portugal e Espanha devido à covid-19.
De acordo com as conclusões daquele estudo,ontem divulgado, pela Lusa, as provedoras destacam que, “em mais de 30 anos, nunca a vida quotidiana dos habitantes do território
transfronteiriço galego-português foi tão prejudicada como nestes últimos meses, com uma redução para metade de toda a sua dinâmica económico-social”.
“Esta realidade é corroborada com a partilha, em
apenas quatro dias, de mais de duas centenas de
histórias e experiências vividas por cidadãos de
ambas as margens do rio Minho, em resposta a
um desafio lançado pela provedoria da eurocidade”, frisam Maria de Lurdes Cunha (Vila Nova de
Cerveira) e Zara Pousa (Tomiño).

SEXTA, 5 JUNHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Viana do Castelo
Templo de Santa Luzia
elevado a Santuário diocesano

A Diocese de Viana do Castelo informou que o templo
do Sagrado Coração de Jesus, no monte de Santa Luzia, vai ser elevado, no dia 19, a santuário diocesano
por decreto do bispo Anacleto Oliveira.
Projetado pelo arquiteto Ventura Terra, o templo de
Santa Luzia, cuja construção decorreu entre 1904 e
1959, é hoje um ex-libris da capital do Alto Minho.
As obras de construção do templo iniciaram-se em
1904 e foram interrompidas em 1910 com a Implantação da República e a consequente Lei da Separação
do Estado da Igreja. A construção foi retomada em 1926, sendo que os trabalhos exteriores prolongaramse até 1943 e os interiores até 1959, tendo sido benzido em junho desse ano. A confraria de Santa Luzia,
zela pelo templo-monumento desde 19 de março de 1884.

Vila Verde
Relação suspende pena a homem que aterrorizou outro

O Tribunal da Relação de Guimarães baixou e suspendeu a pena de um homem de Vila Verde que agrediu
outro com uma barra de ferro e pontapés e lhe atou uma corda ao pescoço, para lhe extorquir dinheiro.
Por acórdão de 25 de Maio, ontem consultado pela Lusa, a Relação refere que “não se percebe” que a tranquilidade da vítima e a reparação do seu sofrimento exijam o encarceramento do arguido.
Assim, considera “mais adequado” que o arguido cumpra a pena em liberdade, com a obrigação de pagar à
vítima a indemnização decidida pelo tribunal.

Vizela
Presidente de junta
acusado de participação
económica em negócio

O Ministério Público deduziu acusação
contra um presidente de junta do concelho
de Vizela pela alegada prática de um crime
de participação económica em negócio, informou ontem a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, na sua página na Internet.
“Indiciou o Ministério Público que o arguido, presidente de uma junta de freguesia
do município de Vizela, no ano de 2018,
atuando nesta qualidade, adjudicou por
ajuste direto uma obra de demolição a
uma sociedade, pelo preço de 9.500 euros”,
refere a Procuradoria. Ainda segundo a
Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o autarca sabia que, “para levar a cabo essa
obra, iria contratar o aluguer de uma máquina e de um camião pertença de uma
outra sociedade de que ele, arguido, era
único sócio e legal representante, como
veio a suceder pelo valor de 2.000 euros”.

DR

Publicidade

PORTO Edifício da Comissão de Vinhos Verdes, na sua sala nobre e biblioteca, acolhe uma exposição de arte.

VÁLIDO DE 4 A 10 DE JUNHO
LOMAR - BRAGA

JUNTOS PELO MELHOR
E MAIS BARATO

- DOURADA DE VIVEIRO 600 A 800GR:....... 6.49€/KG
- BACALHAU GRAÚDO DA NORUEGA:.........8.49€/KG
- FRANGO DO CAMPO INTEIRO C/MIÚDOS:.......2.38€/KG
- BIFE DE PERU: .........................................4.75€/KG
- FIAMBRE DA PÁ IZIDORO:.........................5.49€/KG

