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Covid-19

Destaque

COVID-19
41,912

MORTES
1,568 (+4)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

CASOS SUSPEITOS

+ 266 NOVOS CASOS

378,073 (+1,258)

27,066 (+139)

RELATÓRIO da Direcção-Geral de Saúde, de ontem, não apresenta qualquer
novo caso no Minho. No Norte foram 25. O grosso é na zona da capital.

Portugal
Quarenta e quatro
bombeiros infectados
e 265 de quarentena

17501
NORTE

Quarenta e quatro bombeiros estão actualmente infectados com
covid-19 e 265 de quarentena,
revelou à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, garantindo que está
prevista a capacidade de resposta para o combate aos fogos.
Numa resposta enviada à agência Lusa, a Autoridade Nacional
de Emergência e Protecção Civil
(ANEPC) refere que até ao momento foram infectados com covid-19 191 bombeiros.

4100
CENTRO

18977
LISBOA
E VALE DO
TEJO

477
ALENTEJO

529
ALGARVE

92

150

MADEIRA

AÇORES

10,337,208

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 98,921 NOVOS CASOS

5,609,281

CASOS

EUA
BRASIL
RÚSSIA
ÍNDIA
REINO UNIDO

Mais quatro óbitos e
266 casos confirmados

2,656,762
1,352,708
641,156
567,536
311,965

506,150

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

128,592
57,774
9,166
16,904
43,575

1,428,777
561,086
228,560
228,560
N/D

57,448
8,318
2,300
8,944
276

Irão
Maior número de mortos num só dia
As autoridades sanitárias do Irão anunciaram ontem a morte de 162 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais elevado de vítimas mortais da doença num só dia registado no país desde o início da
pandemia. Até ao momento o número de mortos mais elevado registado
num só dia no Irão tinha sido 158, no início do mês de Abril.

NÚMEROS

| Rui Miguel Graça |

Portugal regista ontem mais
quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e
mais 266 infectados, cerca de
85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou ontem a Direcção-Geral da Saúde.
Segundo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de
mortos relacionadas com a covid-19 ascende a 1.568 pessoas
enquanto os casos confirmados
desde o início da pandemia totalizam 41.912 infectados.
Diga-se que, segundo o relatório da Direcção-Geral de Saúde,
no Norte registaram-se mais 25
novos casos, nenhum deles confirmado no Minho. No centro
surgiram mais 6, no Alentejo
mais 6 também, enquanto que no
Algarve foram 2 novos casos.
Nos Açores há a registar um novo infectado. Lisboa e Vale do
Tejo contabilizou 255.
No que diz respeito aos óbitos,
um ocorreu no Norte e os restantes três em Lisboa e Vale do Tejo.
Internados estão 489, 71 dos
quais em UCI.

§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

Sábado
1256
725
404
309
237
192
151
125
118
82
75
67
68 (+1)
50
44
33
20
19
20
15
12
7
9
6

Domingo
1256
725
406 (+2)
309
237
192
151
125
118
82
75
67
71 (+3)
50
44
33
20
19
21 (+1)
15
12
7
9
6

Segunda
1256
725
406
309
237
192
151
125
118
82
75
67
71
50
44
33
20
19
21
15
12
7
9
6

4044 (+1)

4050 (+6)

4050
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§agenda

Ciclo ‘Julho é de Jazz’
arranca esta sexta-feira

Em São Pedro
Assembleia
de Freguesia de Este
reúne esta noite
Hoje, a partir das 21 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia
de Este, em S. Pedro, realiza-se
uma sessão da Assembleia de
Freguesia.
Atendendo à actual situação relacionada com a pandemia da
Covid - 19, a Assembleia não poderá contar com a presença de
público.
Da ordem de trabalhos, entre outros pontos, constam a apreciação e aprovação da Prestação de
Contas e Relatório de Gestão de
2019; a apreciação e aprovação
do inventário do ano 2019; a
apreciação e aprovação da proposta de Projecto de Regulamento de Alienação de Lotes para Habitação.

NO GNRATION, o ciclo ‘Julho é de Jazz’ arranca esta sexta-feira com Andy
Sheppard e Mário Costa. É a partir das 22 horas.
GNRATION

| Marlene Cerqueira |

A sexta edição do ciclo ‘Julho é
de Jazz’, no GNRation, arranca
a 3 de Julho, com o saxofonista
britânico Andy Sheppard a juntar-se ao baterista português Mário Costa para um concerto único e que promete ser memorável.
O ciclo ‘Julho é de Jazz’ vai
apresentar alguns dos melhores
nomes do jazz contemporâneo,
ao longo de quatro sextas-feiras
do próximo mês.
A 10 de Julho, o ciclo receberá
o quarteto de junta em palco Rodrigo Amado (saxofone), Ricardo Toscano (saxofone), João
Lencastre (bateria) e Hernâni
Faustino (contrabaixo). “O colectivo forma uma das mais interessantes formações dos últimos
tempos no jazz nacional”, refere
o GNration, em comunicado.
A 17 de Julho, o GNRation irá
proporcionar um encontro entre
duas diferentes gerações do jazz
português. O pianista João Paulo
Esteves da Silva, “um dos músicos jazz mais activos no país e
possuidor de uma longa e respeitada carreira”, subirá ao palco da
blackbox com baterista Pedro
Melo Alves, “um dos mais promissores nomes do jazz nacional, conhecido também pelo seu
trabalho com o grupo The Rite
of Trio”.
O encerramento do ciclo ‘Julho
é de Jazz’ caberá aos Lokomotiv,
grupo fundado e liderado pelo
contrabaixista Carlos Barretto.
Com mais de 20 anos de carrei-

DR

‘Julho é de Jazz’ marca o regresso à actividade da GNRation com um programa cultural

lll
Também nesta sexta-feira,
a galeria GNRation acolhe
a estreia de uma nova
exposição do artista e
investigador português
Diogo Tudela. A exposição
inaugura pelas 21 horas
e estará patente até 3
de Outubro.
A entrada é gratuita.
ra, os Lokomotiv são uma das
mais antigas formações jazz no
activo em Portugal. Carlos Barretto, Mário Delgado (guitarra) e
José Salgueiro (bateria e percussões) sobem ao palco no dia 24.
Os bilhetes custam sete euros

para cada concerto ou 25 euros
para todos os concertos. Os concertos têm início pelas 22 horas.
Com o ciclo ‘Julho é de Jazz’,
o GNRation marca o regresso à
actividade com um programa
cultural bimestral, ao contrário
da habitualmente adoptada periodicidade trimestral, alteração
imposta pela situação causada
pela pandemia.
Além da sexta edição do ciclo
Julho é de Jazz, do programa para os meses de Julho e Agosto
fazem também parte a quinta
edição do Cinema no Pátio, uma
nova exposição do artista e investigador português Diogo Tudela e oito residências artísticas
dos projectos vencedores do
programa de apoio à criação artística Laboratórios de Verão.

Evento on-line
Fórum termina
hoje com apresentação
de projectos
Transformar o presente, preparar
a mudança e desenhar o futuro
foram os temas analisados no
primeiro dia do Fórum Braga Inovação Social 2020, um evento
on-line que arrancou ontem e
termina esta tarde.
Organizado pelo Município de
Braga em parceria com o Human
Power Hub, o fórum tem como
tema central a ‘Inovação Social e
a Nova Normalidade’. O objectivo
é demonstrar o a forma como o
empreendedorismo social pode
apresentar soluções inovadoras
para o período pós-Covid.
O ponto alto deste Fórum está reservado para as 15.30 horas, com
os pitch dos projectos do Bootcamp Empreendedorismo Social
2020 que decorreu durante o
mês de Fevereiro. Ricardo Rio encerra o evento às 17.30 horas.

Infraestrturas de Portugal

Planos de Acção
de Ruído em
consulta pública
até 11 de Agosto

A partir de 1 de Julho e até 11
de Agosto, vão estar disponíveis para consulta pública os
Planos de Acção de Ruído elaborados pela Infraestruturas
de Portugal referentes aos seguintes troços de estrada no
concelho de Braga:EN 103
(IP1) - Rua do Caires; EN 103
– Este (S. Pedro) - ER 205; e
EN-201 - Prado - Sandarão
(EN 205-4).
Os Planos estão patentes no
Departamento de Ambiente e
Sustentabilidade da Infraestruturas de Portugal, SA, e no
seu website.
Os interessados poderão participar, dentro do prazo da
consulta, através da Câmara
Municipal ou directamente para a Infraestruturas de Portugal, via postal para Departamento de Ambiente e Sustentabilidade ou por e-mail para
ambiente@infraestruturasdeportugal.pt.

Amanhã

Reitores debatem
futuro próximo
do ensino superior
Rui Vieira de Castro, reitor da
Universidade do Minho , e
Paulo Jorge Ferreira, reitor da
Universidade de Aveiro, encerram amanha, as sessões do
‘Partilhando IDEAS’ no presente ano lectivo. ‘O que esperar do nosso ensino superior
num futuro próximo?’ é o mote da conversa que se irá centrar no papel que as universidades podem assumir no
contexto de ensino a partir do
próximo ano lectivo. A sessão
desta decorre a partir das
18.30 horas.
Publicidade
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Trabalhos adicionais continuam
a marcar reabilitação do Mercado
ONTEM foram aprovados mais dois aditamentos relativos a trabalhos a mais na obra do Mercado
Municipal. Até ao final da obra, poderão ainda surgir mais 150 mil euros de intervenções adicionais.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Com conclusão agora prevista
para o final do ano, a obra de
reabilitação e ampliação do
Mercado Municipal de Braga
continua a registar trabalhos adicionais ao projecto adjudicado,
tendo o presidente da Câmara
alertado que ainda poderão surgir mais 150 mil euros de custos
por intervenções não previstas.
A obra do Mercado Municipal
de Braga dividiu ontem os vereadores da Coligação Juntos
por Braga e os da oposição, com
estes últimos a teceram duras
críticas às derrapagens que a
obra tem registado, tanto em termos de custos como temporais.
Ontem, com os votos contra do
PS e da CDU foram votados
mais dois aditamentos relativos
a trabalhos a mais: um com trabalhos a mais no valor de
178.579 mil euros e com a supressão de trabalhos na ordem
dos 17 mil euros; e um segundo
no valor de 350.047 euros, com
a supressão de trabalhos no valor de 89 mil euros.
Contas feitas são mais 422 mil
euros para um projecto que foi
adjudicado por 4,5 milhões de
euros e que tinha a conclusão
inicialmente prevista para Janeiro último.
“Estamos a falar já de 1,3 milhões de euros de trabalhos a

DR

Reabilitação do Mercado Municipal foi o tema que mais controvérsia gerou na reunião de câmara que decorreu por videoconferência

mais, para além da derrapagem
temporal que também é muito
considerável. A obra vai ficar
concluída quase um ano após a
data prevista”, apontou o vereador da CDU, Carlos Almeida.
Para Carlos Almeida, os sucessivos aditamentos relativos à
obra que têm vindo a reunião de
Câmara denotam que “na elaboração do projecto houve bastante
dificuldade e negligência”, o que
“agora está a sair muito caro ao
erário público”.
Já o PS, pela voz do vereador
Artur Feio foi mais duro nas crí-

lll
“A obra do Mercado Municipal é notável. Poucos dias depois
da sua abertura, a generalidade dos bracarenses não estará
preocupada com a dificuldade da obra, mas com os benefícios
para a população.”

Ricardo Rio,
Presidente da Câmara de Braga

ticas, afirmando que “quer politica, quer tecnicamente” já não
há palavras “para descrever o regabofe que esta obra representa”.
“Parece-nos inexplicável o que
se está a passar no Mercado Mu-

Urbanização do Parque Norte

Construções estão legalizadas
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara explicou ontem que os prédios que
estão a ser construído naurbanização do Parque Norte, na União
de Freguesia de Real, Dume e
Semelhe, estão licenciados e estavam já previstos há cerca de
15 anos.
A explciação surgiu depois de

Carlos Almeida, vereador da
CDU, ter dado nota de que os
moradores daquele loteamento
terem sido confrontados com a
construção de mais três prédios
junto aos já existentes.
Carlos Almeida questionou a
legalidade das edificações e denunciou ainda que, na sequência
dessas obras, têm-se verificados
situações como “a supressão de
lugares de estacionamento, “o

abate de árvores em caminhos
públicos” e até “a apropriação
de caminhos de servidão pública”. Rio respondeu que “do ponto de vista do licenciamento dos
prédios não há dúvidas” sobre a
sua legalidade, já relativamente
à execução da obra, prometeu
que os serviços de fiscalização
do Município vão “escrutinar” a
situação no sentido de apurar
eventuais ilegalidades.

nicipal”, afirmou Feio, recordando que, por tradição, o PS
nunca vota contra as propostas
relativas a trabalhos adicionais
às obras. “Mas vamos fazê-lo
agora”, explicou, porque para o
PS não é compreensível que os

trabalhos votados nesta reunião
não estivessem incluídos desde
o início do projecto.
“É absolutamente inexplicável
que uma obra desta natureza tenha derrapagens que já vão ao
nível dos tampos de mármore
dos WC e da espessura da guarda dos vidros”, criticou, aludiu
ainda à “inexistência de separadores dos urinóis, que são obrigatórios no licenciamento”.
Em resposta, o presidente da
Câmara Municipal justificou,
mais uma vez, que os trabalhos a
mais ficam a dever-se às “surpresas inerentes à intervenção
num edifício com décadas”.
Ricardo Rio recordou que este
cenário não é novo, pois também
se verificou na reabilitação do
Theatro Circo, a obra “que nos
últimos 20 anos mais derrapou”
no Município de Braga, tanto em
termos de custos, que foram
“desmesuráveis”, como de prazos de execução, tendo-se prolongado por sete anos.
O edil realçou que após a inauguração do Theatro Circo “ninguém mais se lembrou desses
aspectos, garantindo que o mesmo se irá passar com o Mercado
Municipal, uma obra com especidades derivadas da tipologia e
idade do edifício.
Garantiu ainda que quando estiver pronto e a funcionar, o
Mercado Municipal vai ser “notável” e “uma mais valia para os
operadores, os bracarense e para
a vizinhança”.
Afiançou igualmente que
“quando abrir, a obra estará praticamente paga e seguramente
que nos meses seguintes ficará
completamente paga”.
Antes da votação, Artur Feio
ainda voltou a usar da palavra
para dizer que comparar a obra
do Mercdao ao Theatro Circo “é
menosprezar” a intervenção na
casa de espectáculos.

§funcionários municipais
Edil responde esclarecendo teor do acordo

PS questiona pagamento de horas a mais
O PS acusou ontem a Câmara de não estar a cumprir o acordo que fez com
o STAL relativo ao pagamento das horas a mais trabalhadas pelos funcionários municipais. Segundo Artur Feio, a autarquia ter-se-ia comprometido a fazer a devolução por inteiro aos trabalhadores que ganham menos
de 750 euros, “o que não está a ser cumprido”.
Ricardo Rio respondeu que “não é verdade” que tenha sido assumido esse
compromisso. Segundo o edil, o que ficou acordado foi fazer o pagamento por inteiro aos trabalhadores que já estejam em situação de aposentadoria e que recebam até 750 euros por mês, quando solicitado pelos próprios.
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Unanimidade marca alteração ao PDM
e plano de urbanização para as Sete Fontes
ALTERAÇÃO AO PDM para as Sete Fontes e respectivo Plano de Urbanização foram aprovados por unanimidade em reunião
de Câmara, com todas as forças políticas a reconhecerem a complexidade do processo.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

A unanimidade marcou a aprovação, em reunião de Câmara,
da proposta de alteração ao Plano Director Municipal (PDM)
para a área das Sete Fontes e respectivo Plano de Urbanização,
documentos que, após publicação em Diário da República, serão sujeitos a discussão pública.
Está assim dado “um passo
fundamental” para a preservação
das Sete Fontes e para a criação
de um parque que possa ser usufruído pela população.
O vereador Miguel Bandeira
reconheceu que este processo
tem sido “muito complexo”, situação que decorre “da sua própria história e da natureza complexa dos valores ali integrados”, recordando que “toda a
gente sabe que a Câmara preserva e gere todo complexo ecomonumental, todo o sistema hidráulico das Sete Fontes, mas
não é proprietária de um único
metro quadrado de terreno”.
A aprovação das propostas torna possível, segundo explicou
Miguel Bandeira, “fazer a perequação entre os direitos construtivos, que são atribuídos em cerca de um terço e na bordadura de
todo o espaço, relativamente à
necessidade que existe de articu-

DR

Foi dado um passo importante para a implementação do Parque das Sete Fontes

lar com as envolventes, fundamentalmente através de portas
de entrada, mas também igualmente pelo reequacionamento
da própria ‘vertebação’ das infra-estruturas viárias que irão
promover o relacionamento do
parque com a freguesia de Gualtar, com a Escola da Medicina da
Universidade do Minho, com a

zona comercial e com a via de
acesso ao Hospital de Braga”.
Já o presidente da Câmara reconhece que com a aprovação
do PDM para a área das Sete
Fontes e do respectivo Plano de
Urbanização estão criadas as
condições para se conseguir chegar a um equilíbrio de interesses
entre a valor patrimonial daque-

le eco-parque e os direitos dos
proprietários.
O edil referiu ao ‘Correio do
Minho’ que tem existido diálogo
com os proprietários “que querem dialogar”, reconhecendo
que é necessário encontrar o
equilíbrio de interesses, embora
recorde que a autarquia poderá
sempre deitar mão a expedientes
que lhe permitirão implementar
o projecto. Pelo PS, Artur Feio
realçou que este processo “temse arrastado no tempo”, sustentado que “politicamente, parece
que o presidente da Câmara tem
vontade de lançar a primeira pedra do projecto e depois logo se
vê”. O vereador socialista reconhece, porém, que “este é um
processo complexo” porque “envolve os proprietários privados e
também o Estado”.
No entender do PS, sete anos
depois de Ricardo Rio ter chegado à Câmara “não só estamos na
estaca zero” deste processo, como “alguns passos atrás”, recordando que o PS tinha já elaborado um Plano de Pormenor para

aquela zona.
Feio disse ainda que este processo tem de ser “bem explicado, sobretudo é preciso perceber
como vai avançar” quando “tem
a discordância da maior parte
dos proprietários”.
Para Carlos Almeida, da CDU,
os passos que agora estão a ser
dados para concretizar o Parque
das Sete Fontes “só pecam por
tardios”, lembrando que “este é
um processo que se arrasta há
décadas” e que é “legítimo o anseio dos bracarenses” para a sua
constituição.
O vereador da CDU também
está ciente “da complexidade”
deste processo, desde logo porque “estamos a falar de terrenos
maioritariamente privados”.
Carlos Almeida confessa que,
apesar dos passos dados, a CDU
“ainda não está sossegada quanto ao nível do edificado que vai
ser permitido”, embora reconheça que “já houve momentos na
história em que os riscos para o
monumento nacional foram
maiores”.

lll
A discussão pública da alteração ao PDM para as Sete Fontes
e a discussão pública do Plano de Urbanização agora
aprovados terá início cinco dias úteis após a publicação do
aviso em Diário da República, terminando a 30 de Setembro.

Na Praça do Bocage, em Ferreiros

Comerciantes e moradores pedem mais estacionamento
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

As queixas dos moradores e comerciantes na Praça do Bocage,
decorrentes das obras em curso
para implementação da ‘Zona
30’ na zona da Torre Europa, foram levadas ontem a reunião de
câmara pelos vereadores da oposição e pelo munícipe António
Oliveira.
Com as obras a decorrer, os

moradores e comerciantes queixam-se da falta de estacionamento, e de zonas para cargas e
descargas, assim como parques
para condutores com deficiência.
A falta de estacionamento,
aliada ao reforço da fiscalização,
por via da entrada em funcionamento do terceiro turno da Polícia Municipal, tem resultado no
aumento de multas aplicadas
não só a moradores, como a

clientes do comércio local.
António Oliveira é um desses
comerciantes que vê os clientes
fugirem por não terem onde estacionar ou porque são multados
quando deixam o carro no passeio ou em segunda fila.
Oposição e comerciante apelaram à autarquia para que sejam
criadas soluções alternativas que
permitam aumentar a capacidade de estacionamento na zona.
Do lado da autarquia, o verea-

dor Miguel Bandeira explicou
que no final da obra vão existir
ainda mais lugares de estacionamento do que aqueles que existiam antes da intervenção.
O vereador recordou que aquela zona já era caótica antes do
início das obras e pediu paciência até ao rematar dos trabalhos,
garantindo que a espera vai valer
a pana.
No final desta intervenção vai
avançar a requalificação da pra-

ça, que será dotada de parque infantil, mobiliário urbano moderno e nova iluminação, adiantou,
por seu lado, o vereador João
Rodrigues.
Já Ricardo Rio realçou que o
Município de Braga não pode
pactuar com situações ilegais,
pelo que a Polícia Municipal não
vai ser condescendente na aplicação de contra-ordenações a
quem deixar o carro em cima do
passeio ou em segunda fila.
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Limpeza de caminhos, rede viária e área
envolvente de parques industriais ‘prioritária’

A LIMPEZA de caminhos florestais, das áreas envolventes dos parques industriais e da rede viária foram as zonas ‘prioritárias’ de
intervenção do Município de Braga na prevenção dos fogos. O período crítico de incêndios entra em vigor amanhã, 1 de Julho.

DR

Braga geriu as faixas de combustível ao longo dos últimos meses com o objectivo de prevenir os incêndios rurais

PROTECÇÃO CIVIL

| Marta Amaral Caldeira |

A limpeza de caminhos florestais, das envolventes dos polígonos industriais e das faixas da
rede viária limpeza de terrenos
florestais públicos tem sido uma
“prioridade” para o Município
de Braga em matéria de prevenção de incêndios. Depois da limpeza e manutenção de vários
hectares florestais, o vereador da
Protecção Civil, Altino Bessa,
diz ter esperança de que os proprietários de terrenos privados
tenham assumido também a sua
parte, no sentido de prevenir os
fogos florestais.
“A nossa expectativa é que os
proprietários de terrenos em espaço rural tenham aproveitado
também a prorrogação do prazo
estipulado pelo governo e tenham procedido à limpeza e manutenção das respectivas faixas
de gestão de combustível com
vista à prevenção de incêndios”,
destacou o autarca.

§fiscalização
No concelho de Braga há três freguesias ‘prioritárias’

Freguesias ‘prioritárias’
são o foco da fiscalização da GNR

As freguesias de Pedralva, Sobreposta e a União de Freguesias de Guisande
e Oliveira S. Pedro, no concelho de Braga, estão entre as 1114 freguesias
“com risco elevado de incêndio” identificadas pelo Ministério da Administração Interna. As três localidades estão sinalizadas com “prioritárias” em termos de gestão e manutenção das faixas de combustível no âmbito da prevenção de incêndios rurais.
Esta ‘prioridade’ é agora extensível também ao nível da fiscalização levada a
cabo pela GNR, cuja acção fiscalizadora deve incidir precisamente nestas
áreas tidas como “prioritárias”, assim indica o despacho n.º 2616/2020 do
Ministério da Administração Interna. Quem não tiver cumprido, habilita-se
a coimas.
O vereador da Protecção Civil,
Altino Bessa, indica que a nível
municipal foram promovidas várias acções com vista à gestão
das faixas de combustível nas
áreas mais críticas, beneficiando
caminhos florestais, sobretudo
nas freguesias identificadas como “prioritárias”, bem como ao

nível das áreas envolventes dos
parques industriais. Neste momento, a Equipa de Sapadores
Florestais está a ultimar a gestão
das faixas de combustível da rede viária.
O Município de Braga abriu
também um concurso para a
Aquisição de Serviços de Gestão

de Combustível nas Redes Secundárias de Faixas de Gestão
de Combustível em Substituição
dos Proprietários em Incumprimento.
Refira-se que segundo as alterações ao Decreto-Lei 20/2020,
se determinou que, até ao final
deste mês os municípios garantam a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos
proprietários e outros produtores
florestais em incumprimento.
Caso os municípios não cumpram, terão também sanções, ao
nível das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro.
“As intervenções em substituição dos proprietários no âmbito
do DL 124/2006 estão em fase
de execução, com a notificação
aos proprietários e posterior limpeza coerciva”, informa o município.
A lei do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta Contra Incêndios determina, ainda, que

lll
“A nossa expectativa é que
os proprietários de terrenos
em espaço rural tenham
aproveitado também a
prorrogação do prazo
estipulado pelo governo e
tenham procedido à
limpeza e manutenção das
respectivas faixas de gestão
de combustível com vista à
prevenção de incêndios“.
Altino Bessa,
Vereador da Protecção Civil da Câmara
Municipal de Braga
após os prazos decretados e, em
caso de incumprimento, os proprietários ficam sujeitos a coimas que variam entre 280 e
120.000 euros.
A fiscalização já está a ser feita
pela Guarda Nacional Republicana, no âmbito da ‘Operação
Floresta Segura 2020’, que levou a cabo antecipadamente
uma campanha de sensibilização
junto dos proprietários.
Amanhã, dia 1 de Julho, entra
em vigor o período crítico para a
ocorrência de incêndios rurais,
prolongando-se até 30 de Setembro. Ou seja, durante os próximos meses é totalmente proibido
realizar fogueiras, queimar matos, silvas ou qualquer tipo de
sobrantes agrícolas ou florestais
e lançar foguetes e balões com
mecha acesa todos os espaços
rurais.
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Mais de 40 hectares florestais
geridos para evitar incêndios
A ÁREA FLORESTAL gerida pelo Município de Braga em matéria de prevenção de incêndios supera os
40 hectares e os biotrituradores ajudaram. O prazo legal para a limpeza de terrenos termina amanhã.
PROTECÇÃO CIVIL

| Marta Amaral Caldeira |

Ao todo foram mais de 40 hectares de faixas de gestão de combustível que foram limpos pela
‘mão’ do Município de Braga,
abarcando sobretudo os caminhos florestais, bem como as
áreas envolventes dos parques
industriais e a rede viária, com o
objectivo de evitar os fogos rurais nos meses de Verão.
Em Sobreposta, Espinho e Sequeira foram beneficiados os caminhos florestais ao longo de
seis quilómetros. A gestão da envolvente dos polígonos industriais foi também prioritária e

trabalhando-se em faixas de gestão de 100 metros foram limpos,
ao todo, 33,26 hectares, designadamente nas Sete Fontes, Vilaça,
Navarra, Semelhe, Tibães, Este
S. Pedro e Merelim S. Paio.
Em Crespos e Pousada,
Navarra e Sta. Lucrécia de Algeriz, a câmara realizou cinco hectares de faixas de gestão de combustível da rede secundária nas
faixas laterais da rede viária de
atravessamento de espaços florestais (10 metros), somando-se
mais dois hectares de faixas de
gestão de combustível geridas
em Guisande e Oliveira S. Pedro, Celeirós, Aveleda, Vimieiro,
Tadim e S. Paio de Arcos.

DR

+ mais
Os biotrituradores
adquiridos pelo
Município de Braga têm
sido também muito
solicitados, quer por
parte de particulares,
quer por parte das
juntas de freguesia do
concelho. “Já tivemos 37
pedidos a requisitar os
biotrituradores e 32 já
foram executados”,
salienta o vereador da
Protecção Civil,
considerando-os um
apoio extra para os
proprietários tratarem
os sobrantes sem ter que
utilizar o fogo. Os
biotrituradores são
disponibilizados
gratuitamente à
população, basta a
requisição na junta local.

Biotrituradores são ajuda a proprietários para tratar sobrantes sem usar fogo
Publicidade
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Real: moradores revoltados com
ajuntamentos na Travessa do Milhão
BARULHO, consumo de álcool que se verifica até alta horas da madrugada junto a um café situado na zona está a gerar
contestação entre moradores que denunciam ainda o consumo e tráfico de droga.
FREGUESIAS
| Paula Maia |

Os moradores da Travessa do
Milhão, que conflui com a Rua
Costa Gomes, estão indignados
com os ajuntamentos que se têm
verificado naquele local da freguesia de Real onde está localizado um estabelecimento comercial.
Os moradores afirmam que a
situação se torna mais visível à
noite, sobretudo a partir das 23
horas, com os frequentadores a
permanecerem na rua até de madrugada.
Os moradores revelam ainda
que o local é “um centro de droga e consumo”, com a PSP a ser
constantemente chamada ao local. Com medo de represálias reservam-se a não sair de casa.
Há dois anos a PSP procedeu à
detenção de um jovem nesta local por ter sido interceptado na
posse de estupefacientes, mas a
situação parece-se ter-se arrastado no tempo, gerando o sentimento de insegurança a todos os
que vivem não nesta rua, mas

DR

Autarca local diz que a PSP e Polícia Municipal têm intensificado rondas no local

também nos seus arredores
Contactado pelo CM, o presidente da União de Freguesias de

Real, Dume e Semelhe confirma
que à junta têm chegado queixas
dos ajuntamentos que ali decor-

rem diariamente, mas que se
agravam ao fim-de-semana, não
dispondo de condições para afirmar que esta é uma zona de consumo ou até de tráfico de estupefacientes. “Não sei porque nunca
vi. A situação está sinalizada por
causa dos ajuntamentos de muitas pessoas, sobretudo jovens,
até altas horas da noite que incomodam efectivamente os moradores com o consumo de bebidas e barulho”, explica Francisco Silva, adiantando que já comunicou a situação à PSP e à
Polícia Municipal, duas entidades que estão a efectuar rondas
no local.
“Uma das situações que os moradores alegam relaciona-se com
as entradas e saídas de um estabelecimento comercial localizado nessa zona, um café que abriu
há pouco tempo na Rua Costa
Gomes. O estabelecimento está
licenciado, tem tudo em ordem.
Mas o que está a provocar grande contestação é o facto das pessoas, sobretudoa partir das 23
horas, meia-noite, ficarem fora
das instalações a falarem, a faze-

rem barulho, a consumirem álcool”, continua o autarca de
Real, Dume e Semelhe, acrescentando que o problema agravou-se depois do desconfinamento.
“Neste momento, com a nova
legislação, consumir álcool na
via pública é crime e dá multa.
Tem de ser por aí para que, de
uma vez por todas, esta situação
se resolva”, remata o autarca de
Real.

lll
“Não sei porque nunca vi. A
situação está sinalizada por
causa dos ajuntamentos de
muitas pessoas, sobretudo
jovens, até altas horas da
noite que incomodam
efectivamente os moradores
com o consumo de bebidas
e barulho”, explica Francisco
Silva, autarca da União de
freguesias de Real, Dume e
Semelhe.

§nota
Apelo ao sentido de responsabilidade

Jovens em ajuntamentos
nos Parques de Lazer da freguesia
Com bares e discotecas fechados, o presidente da União de Freguesias de Real,
Dume e Semelhe adianta que muitos jovens têm-se juntado em parques de lazer
da freguesia de Real, “às vezes em grande número”, em pleno convívio. “Juntamse para comer, beber. Às vezes deixam os locais num estado desagradável. Estamos constantemente a limpar ”, diz ao Correio do Minho Francisco Silva.
O parque localizado junto ao Externato Carvalho Araújo, que integra também
um parque infantil e um campo de jogos, ou ainda no Monte do Barral, são os locais onde, segundo o autarca, se tem verificado estes ajuntamentos.
Apesar de não estarem vedados, o edil refere que estes ajuntamentos são desaconselhados e que devem ser utilizados com sentido de responsabilidade de civismo.
Também a utilização indevida dos parques infantis - que continuam fechados ao
público - está a preocupar o autarca de Real que teve já, por várias vezes, de proceder à sua vedação.

DR

O Monte do Barral é um dos locais onde se têm registado ajuntamentos de jovens
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Minho

Alunos foram premiados em concurso
PLATAFORMA+ CIDADANIA lançou o desafio e várias turmas do ensino pré-escolar do Agrupamento de Escolas Gonçalo
Sampaio, na Póvoa de Lanhoso, foram premiadas no concurso ‘Ser rei por um dia’.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

Os alunos e as alunas do ensino
pré-escolar do Agrupamento de
Escolas Gonçalo Sampaio, na
Póvoa de Lanhoso, aceitaram o
desafio lançado no âmbito da
plataforma + Cidadania e várias
turmas foram premiadas, tendo
conseguido alcançar o 1.º, 4.º e
5.º lugares do concurso ‘Ser Rei

por um dia’.
“O projecto +Cidadania, destinado ao ensino pré-escolar e ao
1.º ciclo do ensino básico, tem
como missão promover a igualdade de acesso a uma educação
de qualidade e prevenir e reduzir
o abandono escolar precoce e insere-se no Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave”, informa
o documento enviado pelo Mu-

nicípio da Póvoa de Lanhoso.
O projecto proporciona “um
ambiente facilitador da aprendizagem, do trabalho colaborativo
e da partilha de ideias através do
acesso à tecnologia e ganhou
uma maior dimensão no período
de confinamento a que os alunos
e as alunas estiveram sujeitos e
sujeitas”, acrescenta a mesma
nota.
Ao longo do ano lectivo, foi

possibilitado o acesso a diversas
acções de capacitação dirigidas
aos educadores e às educadoras
e aos professores e às professoras para que pudessem, junto dos
mais novos e das mais novas, dinamizar e rentabilizar a referida
plataforma.
O Plano Integrado e Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar está integrado no Plano de
Desenvolvimento e Coesão Ter-

ritorial do Ave.
O documento tem como objectivo “definir novas abordagens
educacionais” a implementar
nos estabelecimentos escolares
do concelho da Póvoa de Lanhoso e restantes municípios do
Ave.
Visa reflectir a estratégia educativa para a NUT III Ave, desenhada no âmbito da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave.
Publicidade

§Cávado
Apresentação no dia 3 de Julho

Peregrinos ganham guia dos Caminhos
de São Bento da Porta Aberta

DR

São Bento da Porta Aberta

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado e os Municípios do Cávado, em parceria com a Irmandade de São Bento da Porta Aberta, promovem no próximo dia 3, pelas 15 horas, na Cripta de São Bento da Porta
Aberta, a apresentação do ‘Guia do Peregrino dos Caminhos de São Bento
da Porta Aberta no Cávado.’
A sessão enquadra-se no projecto promovido pela CIM Cávado designado
por ‘Valorização e Promoção dos Caminhos de São Bento da Porta Aberta
no Território do Cávado’, em que o desafio passou por definir um caminho
principal que unisse o território do Cávado, com origem em Esposende
até São Bento da Porta Aberta, com cerca de 70 km, e três trajectos variantes, unindo assim os seis concelhos da NUT III Cávado.
Este Guia do Caminho pretende ser um elemento de apoio ao peregrino e
caminhante, dando-lhes orientação geográfica, informação sobre pontos
de interesse e de apoio, e na interpretação do património religioso e cultural ao longo da rede definida. Este suporte juntamente com a sinalização implantada no terreno permitirão reforçar a segurança do peregrino,
promovendo assim a qualidade da caminhada e também a valorização do
território.
Este projecto surge da formalização de uma candidatura ao programa Interreg España-Portugal (POCTEP), que a CIM Cávado viu aprovada, e na
qual permitiu o desenvolvimento de uma imagem de marca do caminho,
e várias soluções de sinalética direccional.
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Município vai apoiar o Banco Alimentar

ACORDO DE COLABORAÇÃO com a Associação de Recolha de Excedentes Alimentares foi aprovado na última reunião. Executivo
aprovou ainda o mapeamento do sector artístico-cultural do concelho.
BARCELOS

+ UMinho

| Redacção |

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou, na última reunião
do executivo, o acordo de colaboração com a Associação de
Recolha de Excedentes Alimentares (Banco Alimentar contra a
Fome), que inclui uma comparticipação do Município de Barcelos no valor de 12 mil euros.
“Devido à pandemia do Covid19 e consequente agravamento
do cenário social, o Banco Alimentar manifestou ao Instituto
da Segurança Social a sua incapacidade logística e financeira
na resposta a estas famílias, uma
vez que o aumento de bens alimentares exige um maior número de equipamentos de refrigeração e de recursos humanos, situação que não estava prevista”,
justifica, em comunicado, o município.
Nesse sentido, o Instituto da
Segurança Social propôs que,
num período transitório de quatro meses, fossem celebrados estes acordos de colaboração com
a referida associação.
Ainda na mesma reunião, a Câmara Municipal de Barcelos
aprovou a implementação da
plataforma ‘Mapeamento do
Sector Artístico-Cultural’, tendo
em vista o levantamento da comunidade artística barcelense
através de uma plataforma digi-

No âmbito da pandemia
de Covid-19, a Câmara
Municipal de Barcelos
aprovou a aceitação
de duas mil viseiras
de protecção individual,
cedidas
pelo Departamento
de Engenharia da
Universidade do Minho.
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Estes equipamentos
oferecidos serão
distribuídos pelas
instituições do concelho
e de acordo
com as necessidades do
Município de Barcelos.

Município de Barcelos vai apoiar Banco Alimentar

tal de recolha de dados, como
forma do município promover e
valorizar este sector e todos os
seus intervenientes.
“Esta iniciativa tem como objectivos: recolher informação
sobre os intervenientes nas diversas áreas da cultura; tratar os
dados recolhidos para potenciais
apoios e/ou contratações e candidaturas; conhecer de forma
aprofundada a composição do
tecido cultural e artístico barce-

§Montalegre
Concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular

‘Sexta 13 - Noite das Bruxas’
e Ponte de Misarela estão a votação
O concelho de Montalegre apresenta dois trunfos no concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. Estão abertas as linhas de votação para eleger a
‘Sexta 13 - Noite das Bruxas’ e a Ponte da Misarela. Esta é, de acordo com
o Município de Montalegre, “a oportunidade para os barrosões darem
uma demonstração de força e vaidade pela identidade”.
Parte da tradição oral da ‘Sexta 13 - Noite das Bruxas’ foi recuperada pelo
padre Fontes no início da década de 1980, e, posteriormente, transposta
para os restaurantes e espaços públicos de Montalegre.
Já a Ponte da Misarela ou ‘Ponte do Diabo’ situa-se na freguesia de Ferral.
“Esta construção erigida sobre o Rio Rabagão é berço de duas das mais
inusitadas lendas de Portugal. Crê-se que foi construída pelo próprio Diabo”, adianta o município.

lense; incentivar os artistas
apoiando-os no seu processo
criativo e encorajando-os à permanência no tecido cultural do
concelho; reconhecer o trabalho
desenvolvido em diferentes
áreas culturais”, adianta a mesma nota.
O sector artístico-cultural será
mapeado por áreas temáticas,
nomeadamente artistas e outros
agentes culturais, naturais ou residentes ou que exerçam activi-

dades culturais regulares no concelho há pelo menos um ano, naturais do concelho de Barcelos
que residam fora do concelho.
Ainda na mesma reunião o
executivo municipal aprovou
seis contratos de desenvolvimento desportivo com desportistas e dez contratos de desenvolvimento desportivo com clubes
do concelho, que incluem uma
comparticipação financeira municipal no valor global de

32.800,00 euros.
Foram, também, aprovados na
última reunião apoios e subsídios a cinco freguesias, no valor
global de 57.905,00 euros, subsídios a dois agrupamentos escolares, no valor global de
11.272,00 euros, um subsídio à
Associação Amigos de Barcelos
e Remelhe D. António Barroso,
no valor de 10 mil euros, e o
apoio à renda de 11 agregados
familiares.

Concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular

Município com três ‘maravilhas’ a concurso
BARCELOS

| Redacção |

A organização das 7 maravilhas
de Portugal e a RTP abriram votações telefónicas para apurar os
finalistas das 7 Maravilhas da
Cultura Popular.
Município de Barcelos “está na
linha da frente deste concurso,
promovendo o património material e imaterial, apresentando
três nomeações entre as sete finalistas do distrito de Braga: o
Figurado (na categoria Artesanato), a Banda Plástica (na catego-

ria Músicas e Danças) e a Lenda
do Galo (Lendas e Mitos)”, informa o município em comunicado.
Estas três nomeações foram seleccionadas para a fase final do
distrito e vão agora ser sujeitas à
votação do público: Banda Plástica; Figurado de Barcelos e a
Lenda do Galo de Barcelos.
O programa começou com 504
candidaturas avaliadas por um
painel de especialistas composto
por sete elementos de cada um
dos 18 distritos de Portugal continental e das regiões autóno-

mas. Posteriormente, passaram
pelo escrutínio de um júri de especialistas que reduziram para
140 finalistas regionais, onde
Barcelos concorre com três nomeações.
O concurso 7 Maravilhas da
Cultura Popular tem por objectivo a valorização e reconhecimento daquilo que caracteriza o
país e assenta, nesta edição, no
património cultural material e
imaterial das várias regiões e localidades do país, contribuindo
para a diferenciação e promoção
territorial.
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Famalicão

Katia Guerreiro e Noiserv abrem o Anima-te
PROGRAMA de Verão de Vila Nova de Famalicão, que decorre entre os meses de Julho e Setembro, arranca com um concerto de
Katia Guerreiro, este sábado, no Parque da Devesa. Noiserv é o primeiro nome do Devesa Sunset e actua dia 10.
+ mais
Katia Guerreiro, o primeiro
nome do fado a actuar no
palco do Anima-te, traz a
Famalicão o seu último
trabalho, ‘Sempre’.
O concerto está agendado
para as 19 horas.

DR

Além de Noiserv, o fim-de-semana de 10, 11 e 12
de Julho integra ainda
actuações dos ‘Sons do
Minho’ e de Nuno Campos
Quarteto, concerto
inserido no ciclo de Jazz.

Katia Guerreiro é um das maiores embaixadoras do fado nacional

FAMALICÃO
| Redacção |

A fadista Katia Guerreiro, uma das mais
famosas embaixadoras do fado em Portugal e no estrangeiro, e Noiserv, um dos
mais criativos projectos musicais portugueses, são os grandes nomes da semana
de arranque do ‘Anima-te’, o programa de
Verão promovido pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão para os meses
de Julho, Agosto e Setembro.
O primeiro concerto acontece já nesta
sexta-feira com o fadista Rodrigo Rebelo
de Andrade.
No dia seguinte, dia 4, às 19 horas, o
palco do Anima-te no Parque da Devesa
recebe Katia Guerreiro, o primeiro nome
da edição deste ano do Festival de Fado
de Famalicão. A fadista apresenta o seu
último álbum ‘Sempre’. O seu nono projecto discográfico conta com direcção
musical do compositor José Mário Branco e segue a corrente tradicionalista típica
do seu fado. No domingo, dia 5, a música

lll
A entrada nos espectáculos, incluindo
cinema, só será permitida mediante
a apresentação de bilhete.
Os ingressos são gratuitos e poderão
ser levantados, no local do evento
(Parque da Devesa), no período
das três horas que antecede
o espectáculo e uma pessoa
poderá levantar até seis ingressos.

continua no palco do Anima-te com Domenico Lancellotti, num concerto em que
o cantor, compositor, violonista, percussionista e baterista brasileiro irá recordar
alguns dos temas que compõem os seus
três álbuns, mas também apresentar temas
inéditos.
Para o dia 8 de Julho está agendado o arranque do Cinema Paraíso. A abrir o programa do cinema ao ar livre na Devesa será exibido o filme ‘Variações’ de João
Maia. O fim-de-semana de 10, 11 e 12 de
Julho será de muita música.
Para o dia 10 está agendado o primeiro
concerto da edição deste ano do Devesa
Sunset, com Noiserv.
A música dos Sons do Minho promete
animar o dia de sábado, 11 de Julho, e no
dia 12 o programa do Anima-te apresenta
Nuno Campos Quarteto, num concerto inserido no Ciclo Porta-Jazz promovido pela Associação O Eixo do Jazz.
Refira-se ainda que a partir de amanhã
arrancam as aulas de desporto ao ar livre
do programa Move-te no Parque da Devesa e nas freguesias e abrem também o
Mercado Artesanal, na Praça D. Maria II,
e os espaços de Street Food.
Os espectáculos do programa Anima-te
estão condicionados à observância das
normas impostas pela Direção-Geral da
Saúde devido à pandemia da Covid-19.
A entrada nos espectáculos, incluindo
cinema, só será permitida mediante a
apresentação de bilhete. Os ingressos são
gratuitos e poderão ser levantados, no local do evento (Parque da Devesa), no período das três horas que antecede o espectáculo e uma pessoa poderá levantar até
seis ingressos.

DR

Compositor, cantor, multi-instrumentista. Noiserv promete um espectáculo único
Publicidade

D
DE
E TTERÇA
ERÇA A SEGUNDA-FEIRA
SEG UN DA -FEI RA

BACALHAU GRAÚDO DE 1ª
DA NORUEGA
49€
€
9,49

49 €
8,49€

BRAGA
BRAGA PARQUE
PARQUE
Q

DE
DE 330
0D
DE
E JUNHO
JUNHO A 06
06 DE
DE JULHO
JULHO

poupe 25%
ou mais

kg

kg

em todos
os vinhos
do tejo

M
MAIS
AIS D
DE
E

25
5

%

EM TODOS OS
GRELHADORES
NÃ
ÃO ELÉCTRICOS

P
POUPE
OUPE

€
1199
,

40
0%
1,19€

Unid.

Unid.

19
9,99€

29
9,99€

Unid.

Unid.

Promoção
ç válida de 30 de Junho a 06 de julho
j
de 2020 nas lojas
j de Aveiro
Av
– Hiper/Braga
p
g – Hiper/Gaia
Hipe
per/Gaia – Avenida
Av
da República/
p
Rio TTinto
Ri
into
i
– Infante
I f
D.Henrique/Santo
D H iq /S
TTirso
irso
i
– Lugar
L g de
d Fontiscos.
F i
Salvo
S l ruptura
p
de
d stockk ou erro
o tipográfico.
ip g áfi
Não
N acumulável
lá l com
outras promoções
p
ç
em vigor.
Alguns
g
destes artig
ig
gos p
poderão
não estar di
disponíveis
p í i em todas
Pingo
g D
Doce. A venda
de alguns
ig Al
d
artigos
d
d as lloj
lojas
jjas Pi
d d
lg
ig poderá
li i d a quantidades
id d es
b
d Decreto
D
L i N.º28/84.
N º28/84 As
As acções Poupa
P
M i são exclusivas
l i
artigos
ar
tigos
p d á estar limitada
q
específicas,
specíficas,
p ífi
ao abrigo
do
Lei
Mais
para clientes
li
com car
cartão
tão Poupa
P
Mais
M i registado.
registado
i do.

12 Minho

30 de Junho 2020 correiodominho.pt

Praia Norte ganha nova
Capela de São Pedro
A CONSTRUÇÃO da nova Capela de S. Pedro no Bairro dos Pescadores,
em Viana, está incluída nas intervenções do Programa Polis Litoral Norte.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |
DR

Centro de Vila Nova de Cerveira

Dados do Instituto Nacional de Estatística

Cerveira vê ‘sinal positivo’ no
ligeiro aumento populacional
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

O concelho de Vila Nova de
Cerveira é um dos três concelhos do Alto Minho a registar
um ‘ligeiro aumento’ da população. Um “um pequeno, mas
positivo” sinal demográfico, refere a autarquia, liderada por
Fernando Nogueira.
Respeitando à última década,
note-se que só entre 2018 e
2019, dos 10 concelhos do Alto
Minho se registam três com ligeiros aumentos de população,
sendo que Vila Nova de Cerveira aquele que apresentou uma
variação positiva mais interessante, de 0,37 por cento, correspondente a 8.910 habitantes.
“São dados interessantes por
terem invertido a tendência de
diminuição de população, mas
ainda pouco relevantes, pois infelizmente a queda da demografia é um problema muito
abrangente, e cuja resolução
não pode ser única e exclusivamente localizada, mas antes

num contexto mais geral, de
âmbito nacional”, sublinha o
presidente da Câmara de Cerveira.
Fernando Nogueira revela que
é precisamente a actual demografia do concelho que a Câmara Municipal encomendou um
estudo à Universidade do Minho que possa ajudar na adopção futura de medidas mais
convincentes para prosseguir o
caminho da recuperação demográfica.
O caso concreto de Vila Nova
de Cerveira não ficou à margem dos impactos nacionais,
mas é o concelho do distrito
com o registo menos negativo.
Ou seja, entre 2011 e 2018, há
variações percentuais negativas
(2011: -3,56 por cento e 2014: 1,43 por cento) de perda de população (o que equivale à variação menos negativa do Alto
Minho). A tendência de melhoria culmina, em 2019, com um
crescimento de 0,37 por cento
(o melhor resultado do Alto
Minho).

A nova Capela de São Pedro,
construída de raiz no Bairro dos
Pescadores, junto à Praia Norte,
em Viana do Castelo foi inaugurada domingo passado numa cerimónia onde esteve o presidente
da Câmara Municipal de Viana,
José Maria Costa e o executivo
camarário e do bispo da diocese,
D. Anacleto Oliveira.
A construção acontece no âmbito da empreitada de valorização do espaço público no núcleo
habitacional do Bairro dos Pescadores, que confina com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo.
Os trabalhos no núcleo consistiram na redefinição do espaço
público com objectivo de melhorar as condições de vivência e usufruto pela população e
visitantes, através da repavimentação e ordenamento viário a
fim de melhorar a segurança
dos peões e ordenar a circulação e estacionamento automóvel.
A nova capela junta-se assim à
renovada Praia Norte, obra promovida no âmbito da empreitada
de Defesa Costeira, Proteção de
Pessoas e Bens e Requalificação
da Frente Marítima da Praia
Norte, uma obra da Polis Litoral
Norte orçada em 3.1 milhões de
euros e comparticipada pelo POSEUR (Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos).

DR

Nova Capela de São Pedro foi inaugurada no passado domingo no Bairro dos Pescadores

Recorde-se que a empreitada
da Polis Litoral Norte teve duas
fases distintas: a primeira das
quais relativa à ‘Defesa Costeira
e Protecção de Pessoas e Bens
na frente Marítima da Praia Norte’ e, numa segunda fase, a ‘Re-

qualificação da Frente Marítima’, que pretendeu assegurar a
manutenção equilibrada desta
faixa da orla costeira particularmente ameaçada pelo efeito do
mar e pela ocorrência de ocupação densificada.

lll
O projecto de construção da nova Capela de São Pedro,
no Bairro dos Pescadores, está incluído nas intervenções
do Programa Polis Litoral Norte, que contemplaram ainda,
no local, um parque de estacionamento com capacidade
para 152 lugares e uma zona de lazer e merendas junto
ao edificado, sito na Praia Norte.

Tradições

‘Vira do Alto Minho’ é candidato a ‘Maravilha’
MONÇÃO

| Redacção |

O ‘Vira do Alto Minho’ é um dos
sete finalistas regionais do concurso ‘7 Maravilhas da Cultura
Popular’. A eliminatória distrital
realiza-se no próximo dia 16 de

Julho, em Ponte da Barca, passando à semifinal o primeiro
classificado.
A candidatura é promovida pela Junta de Freguesia de Merufe,
com a colaboração de vários
grupos folclóricos do distrito de
Viana do Castelo.

O ‘Vira do Alto Minho’ é dançado em toda a região, não sendo específico de um território
em concreto. Ao comando de um
marcador, todos os alto-minhotos, de imediato e espontaneamente, dançam sobre a mesma
coreografia, como se tivesse si-

do ensaiado.
Em algumas das principais romarias da região, ainda é possível observar-se estas danças.
Os grupos folclóricos têm sabido manter este património imaterial, que passou de geração em
geração, até aos dias de hoje.

DR

O ‘Vira do Alto Minho’ é dança secular
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Um dos segredos

Facilidade
de utilização

Três décadas de referência
no sector das novas tecnologias

EMPRESA celebrou o seu 30.º aniversário com casa renovada, no passado dia 27 de Junho. Fundada
em 1990, a Eticadata Software é hoje em dia uma empresa de enorme prestígio.
ECONOMIA

| Redacção |

Fundada em 1990 a Eticadata
Software é hoje em dia uma das
referências das novas tecnologias nacionais, contando para tal
com mais de 50.000 aplicações
instaladas, distribuídas por diversas áreas de negócio nos quatros cantos do globo pelos mais
de 200 parceiros de negócio.
Ao longo destes 30 anos de
constante aposta na inovação, a
Eticadata tem estado na linha da
frente na utilização das tecnologias mais recentes o que tem
permitido alargar os limites na
utilização destas ferramentas de
apoio à gestão.
Com a oferta renovada de software de gestão, o ERP Eticadata
tem vindo a consolidar a aposta
da software house não só no
mercado nacional como internacional com destaque para Angola, Moçambique, Cabo Verde,
Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Chile, Colômbia e Peru.
A Eticadata está a apostar fortemente no recrutamento de novos colaboradores para reforçar
as equipas de consultoria e desenvolvimento de software, para
o mercado nacional e internacio-

nal, de forma a responder às
crescentes exigências dos mercados onde atualmente atua.
A Eticadata oferece hoje uma
ampla gama de soluções standard desenhadas para cobrir as
necessidades das mais diversas
empresas independentemente da
sua dimensão e área de atuação.
Comercializado em modo on
premises e subscrição, o software Eticadata está traduzido em 4
línguas (português, espanhol, inglês e francês ).

Desde as soluções transversais:
gestão comercial (gestão de encomendas, compras, stocks,
vendas, contas correntes e tesouraria, faturação eletrónica ), passando pela parte administrativa
(contabilidade, gestão de recursos humanos e investimentos) e
Aliando tecnologia aos mais
modernos conceitos de gestão, a
Eticadata dispõe de três linhas
de soluções completas e inovadoras que abrangem os mais diversos segmentos empresariais.

§José Gonçalves
CEO da Eticadata software

“Estamos no caminho certo”
“Estamos no caminho certo, a implementar as
medidas necessárias para ocuparmos o lugar de
destaque que merecemos ocupar . Na Eticadata
a inovação sempre fez parte do nosso ADN, em
todos os processos funcionais e produtivos. Ser
uma das empresas referência é o melhor reconhecimento dos 30 anos de trabalho e dedicação no desenvolvimento de práticas de inovação e qualidade no sector das TI e tal é resultado
da conjugação do talento e do esforço de toda
uma equipa que permitiu avançarmos com determinação e confiança no rumo que havíamos
definido”.

Independentemente da linha ou
da solução em questão, a experiência e o know how da Eticadata em tecnologia e em negócios
são garantia de retorno do seu
investimento.
Gestão comercial composta
por módulos de gestão de encomendas, compras, stocks, vendas, contas correntes, tesouraria
e fatura eletrónica, a gestão comercial responde às necessidades das empresas comerciais e
de serviços em geral.
Gestão administrativa eficaz
no tratamento de todos os processos inerentes às obrigações
fiscais e legais, de forma simples
e abrangente, rápida e muito prática, os módulos de contabilidade, gestão de recursos humanos
e investimentos, fornecem às
empresas úteis indicadores de
gestão, assim como respondem
às exigentes necessidades dos
gabinetes de contabilidade.
Para além das soluções transversais, o ERP Eticadata também possui módulos verticais
com vista a satisfazer as necessidades específicas de determinados segmentos de mercado (desde o POS Gourmet no universo
da restauração ao Autogest no
segmento automóvel).

Uma relação próxima do utilizador aliada à experiência de
mais de 30 de anos possibilitou o desenvolvimento de um
ERP intuitivo e realmente
simples de usar.
O ERP Eticada foi concebido
para que o utilizador consiga
executar, de forma intuitiva,
as suas tarefas com o mínimo
de esforço e dificuldade.
Desta forma, menos erros serão cometidos na introdução
de dados permitindo uma
maior fiabilidade e qualidade
da informação.
A disposição das opções está
pensada de forma a que o gestor aceda rapidamente à informação que realmente lhe interessa permitindo assim decidir
em tempo útil e responder melhor às mudanças do mercado.

Customização

À medida
do seu negócio
Juntando o melhor dos dois
mundos, a Eticadata apresenta
ainda uma poderosíssima ferramenta que permite ir de encontro às necessidades individuais de cada empresa dotando o sistema de funcionalidades específicas durante a sua
implementação.
Assim é possível beneficiar
de todas as vantagens de um
ERP standard sem prescindir
das vantagens de um software
à medida.
Estamos a falar da customização, que só é possível uma
vez que o ERP Eticadata foi
desenvolvido com recurso às
mais recentes tecnologias de
programação permitindo criar
uma plataforma altamente
customizável e adaptável.
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“SINTO A EQUIPA FELIZ POR AQUILO
QUE FEZ NO ÚLTIMO JOGO”

SC BRAGA joga, esta noite, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, em duelo da 29.ª jornada da I Liga. Custódio Castro antevê um
bom jogo e admite que a equipa está mais motivada em termos anímicos após o regresso aos triunfos no dérbi com o Vitória SC.
SC BRAGA

+ jogo

| Joana Russo Belo |

Mais felizes depois do regresso
às vitórias. Em termos anímicos,
o triunfo no dérbi minhoto da
28.ª jornada da I Liga, frente ao
Vitória SC, deixou a equipa do
SC Braga mais solta e feliz, sobretudo pelo efeito após um ciclo negativo de duas derrotas e
um empate. Custódio Castro admitiu a importância da vitória
para a motivação do grupo, em
vésperas da deslocação a casa do
Rio Ave - outro dos concorrentes
aos lugares europeus - jogo
agendado para esta noite, às
21.30 horas.
“Senti a equipa feliz por aquilo
que fez no último jogo, principalmente, pelo resultado, senti-os focados na recuperação, porque o tempo é curto. Senti-os
mais soltos e focados no próximo jogo”, sublinhou o técnico
arsenalista, acrescentando que
“independentemente dos jogos e
dos adversários” o SC Braga
quer “ganhar sempre”, por isso,
“quando isso não acontece a
reacção não é boa em termos do
que é o estado anímico”.
“Vencemos o jogo, sabemos
que foram três pontos que já
passaram. Importante é o que

SC Braga joga esta noite
em Vila do Conde, frente
ao Rio Ave. Jogo da
29.ª jornada da I Liga
está agendado para
as 21.30 horas e terá
arbitragem de Nuno
Almeida.

DR

Custódio considera que a equipa do SC Braga está cada vez melhor com o desenrolar desta fase final do campeonato

vem e o que vem é um jogo difícil, mas temos plena confiança
no que é a nossa qualidade e
qual será a nossa abordagem ao
jogo”, frisou.
Em Vila do Conde, Custódio
está à espera de “um bom jogo,
entre duas boas equipas que procuram jogar um futebol positivo
e de ataque”.
Questionado sobre que SC

Braga se vai apresentar em campo, o treinador foi peremptório:
“a nossa ideia é clara, queremos
ter bola, futebol de ataque, e vamos ser uma equipa que vai entrar para ganhar e que eu quero
bastante equilibrada”.
Pela frente vai estar um adversário que irá complicar a tarefa
dos guerreiros. “O Rio Ave é
uma belíssima equipa, esteve

9/10 jogos sem perder, tem um
treinador com provas dadas,
com grande experiência. O mister Carvalhal já era treinador e
eu ainda estava a começar a jogar. Vamos encontrar uma equipa que, para além de ter jogadores com qualidade, tem um
treinador de qualidade e experiente”, elogiou.
Custódio analisou ainda este

momento do campeonato após a
paragem de quase três meses e
diz sentir as equipas no geral a
evoluírem: “sinto a equipa cada
vez melhor, principalmente, uma
equipa como a nossa que gosta
de ter bola, onde a gestualidade
é importante e a dinâmica é fundamental. Somos uma equipa
que gosta de pressionar, então a
condição física é parte fundamental na nossa forma de jogar”.
Quanto às mudanças no onze
fruto da lesão de Sequeira, Custódio não abriu o jogo quanto à
possibilidade de Pedro Amador
ser titular.
“Temos várias hipóteses para o
jogo de amanhã [hoje] e, realmente, o Amador é uma delas.
Vamos ver o que se vai passar”,
rematou.

Convocados

Central Bruno Wilson de regresso
PLANTEL

| Joana Russo Belo |

Há apenas uma novidade na lista
de convocados do SC Braga para o jogo desta noite em Vila do
Conde. Bruno Wilson está de regresso aos eleitos de Custódio
Castro, ocupando o lugar deixado vago pelo lateral Sequeira,
que se lesionou no último duelo,
com o Vitória SC, e fica de fora
devido à lesão muscular na coxa

esquerda.
O defesa central começou a
época no Tondela, mas o clube
bracarense resgatou o jovem jogador de 23 anos em Janeiro.
Com a camisola dos guerreiros
cumpriu três jogos - um a titular
- e apontou um golo no duelo caseiro com o Vitória de Setúbal,
na 22.ª jornada.
Para além de Sequeira, Custódio continua sem poder contar
com o lesionado Tormena.

A lista dos 22 convocados do
SC Braga é a seguinte: guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá; defesas: Pedro Amador,
Rolando, David Carmo, Bruno
Viana, Esgaio, Bruno Wilson,
Raul Silva e Diogo Viana; médios: André Horta, Fransérgio,
João Novais e Palhinha; avançados: Abel Ruiz, Wilson
Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.

SC BRAGA

Bruno Wilson soma três jogos com a camisola do SC Braga e um golo
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“Vamos trabalhar para
encurtar distâncias”

IVO VIEIRA admitiu efeitos negativos pela derrota diante do SC Braga, mas
ressalva ‘obrigatoriedade’ de vencer Setúbal para ainda sonhar com Europa.
VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

No sétimo lugar do campeonato,
com 40 pontos, a cinco do Famalicão, que está em quinto e
em posição de aceder à Liga Europa, o V. Guimarães tem hoje
(19.15 horas) um desafio no qual
não tem qualquer margem de erro, a recepção ao V. Setúbal.
“Não temos de fugir à realidade. As coisas estão-se a distanciar. Vamos trabalhar para encurtar distâncias. Um resultado
como aquele contra um rival
[Braga] a que queríamos muito
ganhar tem um peso grande. Não
tivemos a felicidade de somar
pontos. Há uma tristeza enorme
no seio do grupo, mas isso já está ultrapassado para nos focarmos no jogo com o Setúbal”, garantiu o técnico Ivo Vieira, que
não espera facilidades para este
duelo com a formação sadina.
“O Vitória de Setúbal já não
ganha há algum tempo, mas todas as equipas encaram o jogo
contra o Vitória com um foco
muito grande de ganhar, porque
é um jogo motivante, com visibilidade. Esses jogadores crescem emocionalmente nos jogos
contra nós. Mas temos de assumir o jogo e de contrariar a motivação com que os adversários
chegam aqui. Vamos ter um Vitória de Setúbal a criar problemas”, salientou, confirmando a
indisponibilidade do defesa-central ucraniano Bondarenko. Ain-

LIGA PORTUGAL

Ivo Vieira ainda procura a primeira vitória após a retoma

da assim, o técnico prometeu encontrar soluções para contraria
as ausências, admitindo que a
equipa ainda não conseguiu exibir o “mesmo rendimento” que
apresentara antes da paragem.

lll
“Um resultado como aquele
contra um rival [SC Braga]
a que queríamos muito
ganhar tem um peso
grande. Vamos trabalhar
para encurtar distâncias.”

Ivo Vieira puxou a si a responsabilidade pela quebra física que
a equioa tem demonstrado, acima de tudo nas segundas partes
com Belenenses SAD e Moreirense, recusando sentir “conforto” nas ‘vitórias morais’.
“São mais um ‘chavão' ou desabafo para se ter algum conforto quando não se ganha. Mas isso não me dá conforto. A
responsabilidade [do insucesso]
é minha. Não é dos jogadores,
nem dos adeptos. É exclusivamente minha. Não vou fugir às
minhas responsabilidades.”

§FC Famalicão

S

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

29.ª jornada

Minhotos recebem algarvios ‘aflitos’
e querem reforçar o 5.º lugar
O Futebol Clube de Famalicão é o primeiro dos três representantes minhotos no dia de hoje a entrar em campo. Às 17 horas, a turma orientada
por João Pedro Sousa recebe um ‘aflito’ Portimonense, que luta por não
descer. No 5.º lugar, com 45 pontos, o Famalicão pode, em caso de triunfo, dar mais um passo importante no sentido de reforça o posto que ocupa e que lhe dará acesso às eliminatórias da Liga Europa.

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

Envie para
FC FAMALICÃO

‘Fama’ soma dois triunfos e dois empates

contaoleitor@correiodominho.pt
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Devagar, devagarinho... para
este Aves chegou perfeitamente

MOREIRENSE confirmou um triunfo fácil, curto e justo, perante o pouco (mas suficiente) que fez frente
a um Aves, que acabou despromovido. Inspiração de Aurélio e assertividade de Abreu foram decisivas.

I LIGA

JORNADA 25

RESULTADOS
Belenenses-Tondela (19h)
Boavista, 1; Sta. Clara, 0
Vitória SC-Setúbal (19.15h)
Aves, 0; Moreirense, 1
P. Ferreira, 0; FC Porto, 1
Maritimo, 2; Benfica, 0
Rio Ave-SC Braga (21.30h)
Famalicão-Portimonense (17h)
Sporting-Gil Vicente (amanhã, 21.15h)
CLASSIFICAÇÃO
J

ESTÁDIO DO CD AVES

DESP. AVES

0

1

Árbitro Claúdio Pereira (AF Aveiro)
Assistentes Bruno Trindade e Tiago Mota

Fábio Szymonek
Yamga
Diakhité
Buatu
Ricardo Mangas
Cláudio Falcão
Estrela
Varela
Rúben Macedo
Pedro Soares
Mohammadi
Nuno Manta Santos

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

MOREIRENSE

Intervalo
0-0

Pasinato
João Aurélio
Iago Santos
Rosic
Abdu Conté
Sori Mané
Filipe Soares
Alex Soares
Luís Machado
Gabrielzinho
Fábio Abreu

E

D

M

S

P

22
20
16
15
12
12
10
9
10
10
8
7
9
6
8
7
4
4

4
4
4
5
9
8
10
11
8
8
9
10
4
12
6
8
12
2

3
5
8
8
7
8
8
9
11
11
11
12
16
10
14
13
12
23

57
59
45
46
44
38
46
38
24
29
30
29
26
22
24
23
23
23

18
23
29
32
43
29
32
35
29
35
35
38
40
35
44
35
39
55

70
64
52
50
45
44
40
38
38
38
33
31
31
30
30
29
24
14

PRÓXIMA JORNADA

Ricardo Soares

Substituições Marius por Rúben Macedo (64m),
Banjaqui por Estrela (64m), Bilel por Luís Machado
(64m), Nuno Santos por Alex Soares (65m), Luther
Singh por Gabrielzinho (81m), Halliche por Sori
Mané (81m), Jailson por Yamga (86m), Nênê por
Fábio Abreu (86m), Boateng por Pedro Soares
(88m) e Afonso Figueiredo por Mangas (88m).
Disciplina cartões amarelos para Estrela (36m),
Abdu Conté (44m) e Jaílson (90+7m).
Golo Fábio Abreu (52m).
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Fábio Abreu foi o autor do únigo golo da partida e chegou ontem ao seu 12.º tento na temporada, onze deles na I Liga
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29.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

A entregar
as encomendas
num máximo
de 60 minutos

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

www.pecadoreal.com

Um momento de inspiração do
lateral-direito João Aurélio, que
foi por ali fora aos 52 minutos,
antes de servir com um passe genial o ponta-de-lança Fábio
Abreu, que empurrou a bola para
o fundo da baliza, foi dos poucos, senão mesmo o único, momento de qualidade que se viu
ontem à tarde na Vila das Aves e
que acabou por fazer toda a diferença num duelo entre vizinhos,
que confirmou uma tendência:
três jogos entre estes ‘rivais’ para a I Liga na casa do Aves, três
triunfos para os de Moreira de
Cónegos.
A turma de Ricardo Soares,
que queria obter os três pontos
depois de três jogos sem ganhar,
passa a somar 38 pontos, juntouse a Boavista e Santa Clara e está ‘estacionado’ de forma tranquila no oitavo lugar, a apenas
dois pontos do Vitória SC, que
entra em campo apenas hoje.
O intenso calor que se fez sentir já não deixou antever uma

partida de granfe intensidade levou, inclusive, a que se procedesse a uma paragem de um minuto, em cada uma das partes,
para que os jogdaores das duas
equipas se pudessem refrescar e
hidratar.
Ainda assim, pese embora a alta tmperatura, esperava-se bem
mais qualidade, essencialmente
por parte do Moreirense, que
tem jogadores e dinâmicas estabelecidas para isso mesmo. O
próprio Ricardo Soares, no final
da partida, reconheceu que a exibição da equipa foi bem abaixo
das suas possibilidades, enaltecendo, contudo, o carácter e o
brio dos atletas. Nisso, há que
concordar, os cónegos foram
exímios e controlaram todos os
momentos do jogo. Não se abeiraram do golo em mais nenhum
momento em todo o jogo para
além do tal minuto 52 (ah!, aos
90+6, Filipe Soares, numa carambola, atirou ao poste), mas
também mantiveram bem debaixo de olhos as parcas e muito limitadoras tentativas dos cada
vez mais condenados avenses.

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

+ 29.º jornada
FC Porto mais líder, após
triunfo em Paços de
Ferreira e derrota do
Benfica na Madeira.
lll
“Não foi um jogo bem
joado, não vou muito
satisfeito pelo jogo, mas
gostei do carácter e empenho dos meus jogadores.
Tenho um grupo fantástico,
que trabalha muito. ”

Ricardo Soares
Treinador do Moreirense

lll
“Criámos varias situações de
finalização. A equipa está a
ter intensidade. A bola não
está a entrar e isso cria
desconfiança.”

Nuno Manta Santos
Treinador do Aves

correiodominho.pt 30 de Junho 2020

Publicidade 17

TERTÚLIA BRACARENSE
HOJE
Das 19 às 20 horas
na Rádio Antena Minho

António Duarte

Artur Correia

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

(106.0 FM)

José Machado
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§AF Braga

Experiência de Fábio Pimenta
é trunfo para ataque à subida

AVANÇADO, ex-Merelinense, é o primeiro reforço da AD Os Limianos para a
época 2020/21. Projecto e ambição do clube motivaram o jogador.
AF VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Está oficializado o primeiro reforço da AD Os Limianos para a
nova temporada desportiva. Fábio Pimenta, experiente avançado de 31 anos, é a primeira cara
nova do plantel e assume-se como um trunfo importante para o
ataque à I Divisão da AF Viana
do Castelo.
O clube luta pelo regresso aos
nacionais e na época 2020/21
mantém o objectivo de subida ao
Campeonato de Portugal, depois
de uma temporada em que as
metas acabaram prejudicadas
pela pandemia e interrupção prematura das competições.
“O projecto do clube e a ambição das pessoas que o rodeiam
fez com que fosse uma decisão
breve. Ansioso por começar e
não tenho a mínima dúvida que
todos juntos iremos colocar o
clube no lugar que lhe pertence”,
sublinhou o avançado nas redes
sociais.
Natural de Barcelos, Fábio Pimenta chega do Merelinense e
tem um currículo recheado de
experiência, fruto de nove temporadas consecutivas a disputar
os campeonatos nacionais.

Época em preparação

Pedro Lomba
mantém-se
no comando
do SC Valenciano
Pedro Lomba prepara-se para liderar o SC Valenciano pela terceira época consecutiva.
O técnico vai manter-se no comando da equipa na I Divisão
da Associação de Futebol de
Viana do Castelo, na nova
temporada 2020/21.
O anúncio foi feito, ontem,
pelo clube nas redes sociais no
dia em que o treinador comemorou o aniversário.
Pedro Lomba assumiu o SC
Valenciano na época 2018/19
e, desde então, contabiliza 59
jogos na liderança da equipa,
conquistando 38 vitórias, 12
empates e apenas nove derrotas. Com o treinador, a equipa
totaliza 139 golos marcados
(2,36 por jogo) e tem 79 golos
sofridos (1,34 por jogo).

ADOSLIMIANOS

Avançado Fábio Pimenta chega do Merelinense

lll
AD Os Limianos acertou a
renovação de 13 jogadores
e mantém a aposta na
equipa técnica liderada
por José Carlos Fernandes
para a época 2020/21.

Já representou os seguintes
clubes: Santa Maria FC, Gil Vicente FC, FC Roriz, ARC
Águias De Alvelos, GD Porto
d'Ave, Vilaverdense FC, CC Taipas, Amarante FC, FC Tirsense,
CD Mafra, SC Coimbrões, GD
Gafanha, AD Oliveirense e Merelinense FC.

DR

Pedro Lomba está no clube desde 2018

I Divisão Distrital

Cajó é o novo treinador da ACD Serzedelo
AF BRAGA

| Joana Russo Belo |

Está definida a nova equipa técnica da ACD Serzedelo para a
época 2020/21. Carlos Pereira conhecido como Cajó no mundo
do futebol - é o treinador escolhido pela direcção do clube.
Trata-se de um regresso a casa,
depois de já ter vestido a camisola como jogador e treinador
adjunto. Passou pelo Emilianos
no cargo de adjunto, seguindo-se
Guilhofrei e CD Ponte, aquele
que foi o último desafio.
“Um treinador da casa, com

muita ambição no seu primeiro
projecto como treinador principal. O novo técnico mostrou-se
muito motivado, prometendo
trazer a sua experiência acumulada nos últimos anos para a
ACD Serzedelo”, escreveu o
clube nas redes sociais, dando
conta do “orgulho” neste novo
projecto “no clube da terra”.
Cajó vai ter como adjuntos
Carlos Micael e Fábio Veloso,
ambos antigos atletas da ACD
Serzedelo. Com a época já em
preparação, o plantel conta já
com 20 jogadores, mas ainda
não se encontra fechado.

Divisão de Honra
GD Caldelas renova com
Cannigia e Pedro Reis
O GD Caldelas acertou a renovação
do médio Cannigia e do avançado
Pedro Reis, atletas que continuam a
vestir a camisola do clube na Divisão de Honra da AF Braga na nova
temporada 2020/21. Os dois jogadores juntam-se a uma lista de renovações que conta com nove atletas: guarda-redes Lima; defesas
Bruno Dias e Gusto; médios Falcão e
Caniggia e avançados Fugaça, Tekla,
Pedro Reis e Simão.

Divisão de Honra
Impasse directivo
continua na UD Airão
Mantém-se o impasse directivo na
UD Airão depois da assembleia geral em que foi discutido o futuro do
clube. Até ao momento não apareceu nenhuma lista, nem o número
de elementos suficientes para uma
comissão administrativa, para o
mandato época 2020/2021. Relatório de contas da época desportiva
2019/20 foi aprovado por maioria,
assim como a proposta da composição da comissão administrativa e
número de elementos. O presidente
da mesa da assembleia angariar
elementos para uma comissão administrativa e caso necessário o
presidente da mesa da assembleia
abdica de qualquer cargo como
membro da comissão administrativa ou lista. Foi ainda aprovada a
pré-inscrição das equipas na AF
Braga para a época 2020/21. Clube
apela à população para não deixar
arrastar o impasse directivo.

Formação
GD Joane abre inscrições

ACDSERZEDELO

Nova equipa técnica composta por Cajó, Carlos Micael e Fábio Veloso

O GD Joane prepara o regresso dos
treinos com as melhores condições
de higiene e segurança, apontando
o regresso às actividades do futebol
de 11 a partir do dia 24 de Agosto e
do futebol de 7 a partir do dia 7 de
Setembro. As inscrições para a nova
época já podem ser efectuadas com
o preenchimento da matrícula através do site https://www.gdjoane.pt.
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“Sucesso abre portas a novos desafios”
AKUAFIT cumpriu o desafio que tinha lançado aos seus sócios e amigos e, em três dias, o grupo completou o trajecto entre Braga
e Fátima, em bicicleta. Prova superada, expectativas ultrapassadas, o sucesso foi real e para o ano já há um novo projecto.
BTT

| Carlos Costinha Sousa |

É uma iniciativa que começa já a
ser tradição no health clube
Akuafit, não só pela realização
da mesma, mas também pelo sucesso que tem granjeado, ano
após ano. O passeio btt organizado pelos responsáveis do clube teve como destino, neste ano
de 2020, o Santurário de Fátima
e, em três dias, os 17 elementos
que compuseram o grupo de
aventureiros completou o trajecto que cumpriu praticamente
300 quilómetros de serras e estradas portuguesas.
Foram muitas horas em cima
de duas rodas (praticamente 28
horas nos três dias que demorou
a realizar o trajecto) para cum-

prir o percurso e alcançar a meta
traçada. E o sucesso foi uma realidade. “Foi um sucesso, sem
dúvida alguma. Os 17 que embarcaram nesta aventura consegui- ram, com maior ou menor
dificuldade, cumprir aquilo a
que se propuseram”, considerou
Rui Pinho, sócio-gerente do espaço desportivo, que foi um dos
participantes no evento.
“Felizmente correu tudo bem.
Todos conseguirem chegar ao
destino, sem mazelas - que foi o
mais importante - para além de
uns músculos doridos. Foi um
percurso de praticamente 300
quilómetros, muito difícil, mas
em que felizmente apanhámos
bom tempo e fomos sempre
muito bem recebidos nos sítios
em que parámos”, considerou o

participante que recordou um
pouco o que foram estes três
dias de viagem: “na primeira
etapa fizemos 130 quilómetros
em cerca de 12 horas, na segunda foram 118 km em 10.30 horas
e na terceira foi um pouco menos: 52 quilómetros que cumprimos em cerca de cinco horas”.
E face ao sucesso que esta iniciativa granjeou, ficou no ar a
promessa de que para o ano haverá mais e uma grande novidade. “Na próxima edição deste
passeio/aventura estamos a pensar em fazer a costa portuguesa
até Setúbal. Serão cerca de 500
quilómetros, num desafio bem
mais complicado. Mas já estamos a trabalhar nisso e, o que é
certo, é que já tenho praticamente 20/25 inscrições feitas”.

DR

Depois do sucesso da viagem a Fátima, o Akuafit já está a preparar o desafio de 2021
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Ponte de Lima atribui apoio
de 16 mil euros à ED Limiana

“este apoio seja um estímulo para continuarem a fazer o vosso
trabalho”.
Olivério Soares, presidente da
direcção da Escola Desportiva
Limiana, agradeceu o apoio da
Câmara Municipal de Ponte de
Lima e revelou que “é fundamental para ajudar a melhorar o
parque automóvel da Escola
Desportiva Limiana, numa altura em que é necessário substituir
uma carrinha com mais de 16
anos”.

AUTARQUIA celebrou contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Escola Desportiva
Limiana, com o intuito de ajudar na aquisição de uma nova viatura de transporte.
PONTE DE LIMA

lll
“Este contrato-programa de
desenvolvimento desportivo
insere-se na política da autarquia de dotar os nossos
clubes de equipamento
adequado que lhes permita
dar resposta às suas necessidades.”

| Redacção |

A Câmara Municipal de Ponte
de Lima e a EDL - Escola Desportiva Limiana assinaram, no
passado dia 24 de Junho, um
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, cujo objectivo é a atribuição de um
apoio financeiro à colectividade
limiana, no valor de 16 mil euros.
A comparticipação concedida
ao abrigo de um contrato-programa, previsto nos artigos 46 e
47 da Lei n.º 5/2007, de 16 de
Janeiro - Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, no
que se refere ao apoio financeiro
ao associativismo desportivo, e
com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, aprovado pelo DecretoLei n.º 273/2009, republicado
pelo decreto-lei n.º 41/2019, tem
como objectivo ajudar a colectividade desportiva limiana na
aquisição de uma viatura de nove lugares, para o transporte dos
seus atletas.
A celebração deste contrato-programa de desenvolvimento

Victor Mendes

DR

Presidentes da autarquia de Ponte de Lima, Victor Mendes, e da ED Limiana, Olivério Soares, assinaram o contrato-programa

desportivo insere-se “na política
da autarquia de dotar os nossos
clubes de equipamento adequado que lhes permita dar resposta
às suas necessidades” considerou o presidente da Câmara Mu-

nicipal de Ponte de Lima, Victor
Mendes.
Considerando que as autarquias locais tem um papel fundamental no incentivo à prática
desportiva e à divulgação de há-

bitos de vida saudável, o autarca
reconheceu o trabalho efectuado
pela Escola Desportiva Limiana,
agradecendo à direcção da entidade de Ponte de Lima, afirmando-se ainda esperançoso de que

No AAB Challenges+Provas de Preparação

EARO regressa à competição e conquista bons resultados
ATLETISMO
| Redacção |

Após praticamente três meses de
paragem em que a competição
foi também nula, a Escola de
Atletismo Rosa Oliveira (EARO), coltou a entrar em acção
com um total de 32 atletas a conseguirem destacar-se entre os
muitos que participaram na
AAB Challenges+Provas de
Preparação, que se realizaram no
Estádio 1.º de Maio, em Braga.
Numa prova com caracterísicas
especiais e bem diferentes daquilo a que os atletas estavam
habituados, os 32 participantes
da Escola de Atletismo Rosa

DR

Jovens atletas da EARO estiveram em bom plano no regresso à competição

Com trinta e três anos de existência, a Escola Desportiva Limiana tem como finalidade principalm a promoção e o desenvolvimento cultural, desportivo
e recreativo da comunidade limiana, contribuindo, em conjunto com outras entidades, para um
melhor desempenho dos seus
atletas, nas diversas modalidades que permite que os jovens
atletas pratiquem e que vão desde o basquetebol, ginástica, ténis
de mesa, voleibol e canoagem,
até ao xadrez, natação e andebol
e passando ainda pelo futsal e
atletismo.

Oliveira não deixaram os seus
créditos por mãos alheias e conquistaram resultados de relevo,
com três primeiros lugares em
benjamins a infantis 600 Metros
femininos; dois em benjamins a
infantis 600 metros masculinos;
dois primeiros lugares em iniciados a juvenis 800 metros femininos; três em iniciados a juvenis
800 metros masculinos; um em
juniores a seniores 800 metros
femininos; e dois primeiros lugares em juniores a seniores 800
metros masculinos.
Para além destes resultados de
relevo, a que se juntaram outros
de não menor importância, também vários atletas estiveram em
destaque com a conquista de
tempos que permitiram bater os
seus recordes pessoais que estavam fixados até ao momento da
paragem das provas.
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Opinião
JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo

Opinião

Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

Frei Tomás dos tempos modernos
S

e eu acreditasse em bruxarias, diria
que as obras de requalificação do
Mercado Municipal de Braga estão
a ser vítimas de mau-olhado ou de qualquer outro golpe de magia negra, tantas e
tais são as “surpresas” que vão surgindo.
Como não acredito em feitiçarias, sou obrigado a procurar as razões em áreas mais
terrenas, mais reais.
O propósito de intervir no velho edifício
da Praça do Comércio foi avançado no lá
longínquo ano de 2013, na campanha
eleitoral que conduziu Ricardo Rio à presidência do Executivo Municipal. Na realidade, entre as 20 linhas de acção para os
primeiros 100 dias de mandato, o programa apresentado a sufrágio dos bracarenses incluía justamente essa mais que justificada operação. Infelizmente, porém,
muitas centenas de dias se passaram até
se poderem ver os primeiros trabalhos
palpáveis no terreno.
De facto, a empreitada relativa à requalificação do mercado viria a ser adjudicada apenas em Abril do ano passado, ou
seja, quase seis anos após Rio se tornar
presidente da Câmara. Na consignação da
obra o prazo inicial de execução foi fixado em 300 dias e o seu montante em
4.588.772,41 Euros. Acontece, porém,
que os atrasos também têm vindo a influenciar a normal execução dos trabalhos de construção, neste particular com a
agravante de as sucessivas prorrogações
de prazos serem acompanhadas por um
brutal aumento dos custos.
Na verdade, falhadas sucessivamente as
previsões de reabertura do “novo” Mercado Municipal, primeiro em Janeiro passado e depois na semana passada, por alturas do S. João, as conjecturas decorrentes
da última prorrogação apontam agora o
final do corrente ano como data provável
para a abertura de portas. Como é óbvio,
teremos que esperar para ver se tais expectativas se confirmam.
Mas mesmo que se pretendesse desvalorizar a questão dos prazos, o que não é desejável dado tratar-se indiscutivelmente
de uma questão demasiado séria, dema-
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siado relevante para ser secundarizada,
outros problemas subsistem. É o caso, nada despiciendo, de as contínuas dilações
se ficarem a dever à execução de um volumoso conjunto de trabalhos a mais, sendo certo que esse facto, além de poder colocar dúvidas quanto à qualidade do
projecto, representa um pesado acréscimo
de custos para o erário público.
Aquando do último adiamento (o segundo, por mais 154 dias), "motivado por 34
trabalhos a mais elencados no relatório",
segundo denunciou na reunião do Executivo o vereador socialista Artur Feio, os
custos da empreitada já tinham aumentado cerca de um milhão de euros. Montante esse que ainda não inclui, como é óbvio, a expectável indemnização ao
empreiteiro, a apurar no final tendo em
conta variáveis como o prazo adicional de
execução, nem tão pouco o valor respeitante à sobrecarga do aluguer das tendas
onde funciona provisoriamente o mercado municipal.
Acontece que na reunião de ontem a Câmara de Braga aprovou dois novos aditaCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
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mentos, com um novo conjunto de trabalhos a mais, a que corresponde um acréscimo orçamental da ordem dos 425 mil
euros. Assim sendo, e se não surgirem novas adições até à conclusão dos trabalhos,
o que não é garantido, o erário público
despenderá pela obra que marcará o segundo mandato de Ricardo Rio mais de
seis milhões de euros. A este montante
acrescem, naturalmente as verbas relativas ao aluguer das tendas provisórias
(1,15 milhões até agora), à indemnização
ao empreiteiro (a apurar no final), e aos
arranjos exteriores (o projecto referia cerca de 1,1 milhões de euros).
Convenhamos que o inusual volume de
trabalhos a mais não se coaduna com as
boas práticas de uma gestão eficaz, exigente e competente, atributos que Ricardo
Rio reclamava para si quando, ainda como líder da oposição, se apresentou ao
eleitorado. Poder-se-á dizer, em abono da
verdade, que parte dos trabalhos suplementares correspondem a “surpresas”
surgidas no decurso de uma obra complexa de requalificação, portanto impossíCORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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veis de prever. Mas muitos outros decorrem de erros ou omissões do projecto.
Como quer que seja, a requalificação do
Mercado Municipal vai sofrer um considerável incremento de custos, situação
que aliás já tinha ocorrido na empreitada
de recuperação do antigo Parque de Exposições. Para uma câmara que vive com
fortes constrangimentos, uma câmara que
aumentou exponencialmente a sua dívida
a curto prazo e que tarda a pagar aos seus
fornecedores, este não é, com toda a certeza, um paradigma de boas práticas de
gestão. Entretanto, por estas e outras intervenções na cidade, ou pela ausência
das mesmas, o edil bracarense pode perfeitamente assumir o papel de Frei Tomás
dos tempos modernos e clamar alto e bom
som: olhem para o que eu digo e não para
o que faço! De certo modo foi essa noção
que deixou transparecer na reunião da Assembleia Municipal da passada sexta-feira, numa intervenção coroada com a ideia
de que “Braga é um exemplo em todas as
áreas da gestão municipal”.
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ANALISA CANDEIAS Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho

Escreve quem sabe

A Ecologia, a Enfermagem e a Magia do Harry Potter
A
s redes sociais têm coisas maravilhosas. Também têm coisas menos
boas, mas, em geral, se bem utilizadas, as redes sociais podem ser fonte de
grande aprendizagem. Há cerca de ano e
meio comecei a seguir no Instagram uma
colega enfermeira (irmã de uma pessoa que
conhecia já há alguns anos) e que tornou o
seu perfil público, no sentido de dar a conhecer as suas opções de vida mais ecológicas e mais humanas. Ter conhecido as suas
escolhas produziu uma transformação gigante na minha vida: a partir desse momento comecei, também eu, a optar por uma vida
mais
sustentável,
assente,
principalmente, numa vivência livre do uso
de plástico.
Os primeiros meses foram de procura e
habituação, com grande ênfase na reciclagem. Procurar aquilo que é de uso diário e
que não «podia» ter plástico na sua constituição ou, se tivesse, tinha de ser reutilizável: escova de dentes, pasta dos dentes,
champô, gel de banho, … … … Encontrei
tudo isto. E habituei-me. Alguns exemplos:
as minhas escovas de dentes passaram a ser
as de bambu, a minha pasta dentífrica passou a vir num boião (que depois podia usar
para guardar as compotas, as sobras ou o
que quisesse), o meu champô passou a ter a

A

radiação solar apresenta
benefícios para a saúde,
não só por promover a síntese de vitamina D, como pelo efeito a nível do humor. No entanto, a
exposição excessiva e desprote- gida pode ter consequências negativas, relacionadas com os efeitos da
radiação ultravioleta (UV). A radiação ultravioleta B (UVB) representa 5% da radiação UV que atinge a
superfície terrestre e é responsável
pelas queimaduras solares e cancro
da pele. Por outro lado, a radiação
ultravioleta A (UVA), que representa os restantes 95%, parecem
estar mais associados ao envelhecimento prematuro da pele, apesar de
não se poder negligenciar o seu papel no desenvolvimento de cancro
da pele.
Para que consigamos usufruir do
sol de forma segura, torna-se imperativo conhecer e respeitar algumas
regras. Vários estudos científicos
demonstram a eficácia do uso de
protetor solar na prevenção do aparecimento de danos na pele. O fator

forma de um sabonete e o sabonete passou a
fazer parte, novamente, da minha vida. Esta
foi a primeira fase. Estou mais do que habituada a estes novos produtos de higiene em
formato algo peculiar para os dias que correm. A segunda fase foi a da cozinha e dos
alimentos: comprar a granel, valorizar o
mercado local e utilizar sacos de pano para
a compra da fruta e legumes (em vez daqueles de plástico transparentes que são um
horror). E fazer pão em casa, iogurtes e bolachas. Encontro-me agora na fase de adotar
uma forma de vestir e calçar também mais
sustentável – até ao momento, tem sido a
etapa menos fácil. Tudo é estabelecido com
tempo, peso e medida. Com hábito.
Esta transformação não foi/é simples. Primeiro, e talvez antes de alguém começar,
sugiro que haja uma reflexão sobre a importância destes novos hábitos nas rotinas diárias. Não podem ser feitos apenas porque a
ecologia está na moda, mas sim porque
existe o desejo de compromisso com o Outro – que pode ser o planeta, obviamente.
Talvez a minha formação em enfermagem
tenha ajudado ao exercício dessas escolhas
na minha vida, visto que a minha profissão
me ensinou a olhar o bem desse Outro que
precisa de ajuda. Ensinou-me sobre a vulnerabilidade, sobre a compaixão, sobre a pa-

ciência. E ainda sobre passos seguros, que
podem ser dados de forma lenta, mas que
trazem frutos a longo termo. Neste aspeto,
admiro as diferentes Greta Thunberg deste
mundo que, passo a passo, marcam ritmos
importantes.
As mudanças não se cingiram apenas às
que referi anteriormente. Vão muito mais
além, implicaram alterações do estilo de vida, numa flexibilidade que a enfermagem
também me tem vindo a ensinar e ajudar a
praticar. Não são fáceis de manter, exigem
disciplina. Tento viver de uma forma ecológica perfeitamente imperfeita, respeitando
os meus espaços e ritmos.
Sou, igualmente, uma enfermeira imperfeita, que todos os dias aprende coisas novas que podem ser úteis para melhorar o
mundo que me rodeia – ou, pelo menos, tenho feito a tentativa de. Penso que por vezes
era bem mais fácil ter uma varinha de condão e colocar tudo ao jeito que poderá ser
melhor, tal qual como nos filmes do Harry
Potter. Todavia, nem o Harry Potter conseguiu colocar tudo perfeito de uma vez e nem
no final a coisa correu de forma linear. Foi
perfeitamente imperfeito. Existem sempre
curvas, seja na ecologia, na enfermagem ou
em Hogwarts.
A enfermagem também me ensinou que o

pouco que damos pode ter um enorme impacto a médio e longo prazo. Assim funciona o mundo ecológico, em que, se cada um
de nós fizer o pouco que lhe cabe, contribuiu para uma transformação massiva e global. É bom que existam dez pessoas a serem
ecologicamente perfeitas, mas será muito
melhor que um milhão de pessoas sejam
ecológicas de forma perfeitamente imperfeita. E, tal como o Harry Potter tinha a sua
Hermione e o seu Ron, também nós, os que
enveredamos por estes caminhos, podemos
encontrar ecos de apoio na comunidade –
tal como eu encontro nas equipas de enfermagem a que vou pertencendo e que me
ajudam a modelar a postura perante a profissão.
Estas foram escolhas muito pessoais e que
se encontram, diariamente, a serem confirmadas. A partilha deste percurso poderá ajudar outros a refletirem sobre os hábitos e estilos de vida e, quem sabe, a optarem por
uma vivência do dia-a-dia mais ponderada,
mais lenta e mais integrada no planeta que
nos acolhe. Ou não. As escolhas poderão ser
diferentes, e também estão bem, se não forem prejudiciais ao Outro. Na verdade, o
Harry Potter também optou por caminhos
distintos para salvar o mundo e, no fim, tudo correu bem.

Proteção solar: que cuidados ter?
de proteção solar (FPS) representa
a relação entre a dose de radiação
UVB que causa queimadura solar,
numa pele com proteção solar e numa pele desprotegida. Se a pele
sem protetor apresentar uma queimadura após 10 minutos de exposição solar, a mesma pele com a aplicação de um protetor com FPS 10,
terá uma queimadura após 100 minutos (multiplicando o tempo necessário para queimadura numa pele desprotegida, pelo FPS). Em
relação à avaliação da proteção
contra os raios UVA, ainda não
existe um método padrão, por isso
deve procurar na embalagem um
símbolo que refira essa caraterística. Está recomendada a utilização
de um protetor solar com FPS igual
ou superior a 30, que proteja das
radiações UVA e UVB. O protetor
deve ser espalhado por todas as
áreas expostas, incluindo nariz,

ANA SOFIA PINHEIRO

Interna de Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar

Voz à saúde
orelhas e dorso das mãos e dos pés.
A aplicação deve ser feita 15 a 30
minutos antes da exposição solar e
deve ser repetida a cada 2 horas e
sempre que nadar ou transpirar. Importa realçar que a radiação UV é
refletida na maioria das superfícies,
por isso, mesmo à sombra, a proteção solar é indispensável.
Nenhum protetor garante uma
proteção completa, uma vez que
nenhum consegue filtrar na totalidade a radiação UV. Assim, facil-

mente se percebe que a proteção
solar deve englobar diversas medidas, além do uso do protetor solar.
Durante o período de maior calor,
das 12 às 16 horas, deve evitar a
exposição solar, permanecendo em
locais com sombra. É aconselhável
usar roupa larga e fresca, que impeça a exposição direta da pele ao sol,
e utilizar chapéu de abas largas. Os
olhos e lábios não devem ser descurados, estando indicado o uso de
óculos de sol e proteção labial adequados. Em relação à alimentação,
prefira refeições leves e reforce a
hidratação com água, evitando bebidas alcoólicas ou com elevado
teor de açúcar. Por outro lado, é importante saber que há alguns medicamentos que tornam a pele mais
sensível, podendo desencadear
uma reação tipo queimadura ou
alergia, mesmo com exposições
moderadas ao sol.

Uma queimadura solar na infância duplica o risco de vir a desenvolver um cancro de pele, daí ser
essencial uma proteção solar eficaz
na criança. A pele dos bebés apresenta uma elevada sensibilidade
aos efeitos da radiação, pelo que as
recomendações são de evitar a exposição solar direta durante o primeiro ano de vida. Nas crianças,
aplicam-se os mesmos cuidados referidos para os adultos, mas o protetor solar deve apresentar, preferencialmente, um FPS 50+. Dos 6
meses aos 2 anos de idade, deve
optar por um protetor com filtro físico/mineral. Embora estes possam
ser mais difíceis de espalhar, atuam
de forma mais imediata, formando
uma “barreira física”, e têm menor
potencial de provocar reações na
pele.
Lembre-se que os cuidados de
proteção solar devem ser mantidos
durante todo o ano: embora a exposição à radiação UV seja mais intensa no Verão, esta ocorre durante
todo o ano e em todos os locais.

correiodominho.pt
30 de Junho 2020
22

23
2 de Junho 2020 correiodominho.pt

Opinião
Ideias

XOAN MAO Secretário Geral do Eixo Atlântico

Vamos mesmo continuar a cometer os mesmos erros?

O

centro histórico de Varsóvia, atualmente visitado por milhares de turistas, na realidade é uma reconstrução
cuidadosa e fiel, após a passagem das hordas
nazistas que a reduziram a uma montanha de
escombros. Reconstrução realizada pelo próprio povo de Varsóvia com apoio financeiro
americano durante o breve período de democracia que existiu entre a barbárie nazista e a
ditadura comunista. Recordo uma anedota desse processo, que me ficou gravada desde que
me foi explicada pelos presidentes polacos numa série de sessões de formação em que participei, para os preparar para a entrada na UE.
Historicamente existia um muro, que impedia
a vista magnífica do rio desde a praça do castelo. Naturalmente, os polacos não consideraram
reconstruí-lo. Mas acabou por ser construído
para demonstrar aos nazis que não tinham conseguido destruir a história de Varsóvia. Não sei
se a história é totalmente verdade, mas assim
ficou escrita e assim me foi contada.
E isto ilustra perfeitamente o que pode acon-

A

s empresas de produção de
malas ter-se-ão instalado
em Braga, segundo os documentos disponíveis, nos inícios
de 1900, com a laboração de unidades de baixo preço revestidas por
couro ou chapa, tendo conhecido
um grande incremento com a instalação em 1926 da “Indústria Alemã” que passou pouco tempo depois para filial da firma Manuel
João de Faria, situada no Largo de
São Francisco.
À sua frente estava um homem
prático, de rasgada iniciativa e forte mentalidade profissional, Gregório Goold. A fábrica atingiu um assinalável aumento e aperfeiçoamento das suas malas, carteiras, artigos de viagem, alguns de invenção própria, constituindo peças formosas da indústria nacional.
Benjamim Coutinho, proprietário e
diretor da “Indústria Alemã”, foi,
além de tudo, um bracarense de alma e coração. A sua firma de Manuel José Rodrigues, seu tio, fora
fundada em 1870 para produção de
cabedais e malas, sediando-se em
Dezembro de 1925, na Rua dos Pelames e, seis meses volvidos, no
Largo dos Remédios.
Inicialmente, as malas e carteiras
saíam em pequena escala, bastante
simples. Como o desenvolvimento

tecer a partir desta semana, em que se reabre a
fronteira luso-espanhola, com um ato institucional presidido por ambos os chefes de estado. Além do simbolismo, a verdade é que a situação que vivemos, agravada em zonas como
o Minho, com maior densidade populacional e
portanto maior inter-relação económica, deveria impulsionar uma reflexão séria e a adoção
de medidas que transformem a cooperação
transfronteiriça entre os dois países, e especialmente entre as regiões vizinhas que partilham vida e economia diariamente. Quando
dois países partilham a fronteira mais longa e
estável da Europa, estão obrigados a uma diplomacia dual. A tradicional entre as de ambos
os governos e a quotidiana entre as comunidades adjacentes, a qual chamamos politicamente de Euro-região.
Há anos que temos vindo a alertar sobre a
necessidade de um novo tratado bilateral que
dê cobertura jurídica a novas figuras que foram surgindo estes anos, como as Eurocidades, fruto do dinamismo e permeabilidade de

uma fronteira de referência em toda a Europa.
As Eurocidades são consórcios de serviços,
que procuram criar massa crítica para favorecer o crescimento económico, mas pelo facto
de pertencerem a dois estados precisam de um
enquadramento jurídico que dê cobertura a essas competências. Tão simples quanto isto.
Tudo o resto são fogos-de-artifício de aspirantes a político, que procuram um lugar ao sol. O
maior dos quais é a afirmação, enganosa e generalizada, de que criar Eurocidades ou determinadas formas jurídicas garante o acesso a
fundos europeus, o que além de falso é também juridicamente impossível, tal como estão
concebidos os regulamentos que regem a distribuição de fundos europeus. Fundos, que,
certamente, também deveriam redefinir os critérios de aplicação territorial dos citados regulamentos para garantir não só a utilização dos
mesmos sem ter de os devolver a Bruxelas por
má gestão, como também o seu carácter estruturante para acrescentar valor e não apenas para financiar ideias.

Por último, é necessário a reconversão de estruturas institucionais, dotadas de enquadramento jurídico e competência, como as denominadas Comunidades de Trabalho, entidades
propagandísticas e fantasmagóricas, que não
devem ficar em mãos de burocratas acéfalos e
constringentes que destroçaram todas as possibilidades de cooperação, esquecendo um papel
extraordinariamente importante que deveriam
ter no desenvolvimento dos territórios fronteiriços. E foi isto mesmo que propusemos ao Primeiro-ministro do Governo de Portugal, para
promover na sua presidência da UE que começa em janeiro. Clarificação, ordenamento e estruturação de competências das novas figuras:
Eurocidades, euro-região e macrorregião.
Em suma, tudo isto requer urgentemente um
novo Tratado Bilateral. O seu lançamento seria A NOTÍCIA no próximo dia 1, daria conteúdo a um ato até agora simplesmente simbólico e seria a prova de que tínhamos aprendido
com os erros do passado e não voltarmos a levantar um muro que separa a praça do rio.

Indústria das malas Ferreira
dos métodos e as novas técnicas,
porém, tudo mudou, tanto na quantidade da oferta como na sus qualidade e nos preços praticados. O
ano de 1927 foi o de maior impulso
com o aumento da produção, de
forma a satisfazer o mercado já
conquistado e revelador de uma
boa aceitação. Chegou mesmo a
verificar-se que havia dificuldades
em corresponder à procura, apesar
dos números impressionantes para
a época: nesse ano, por exemplo, a
empresa colocou à venda uma média de 700 malas por mês.
Com a instalação do Largo dos
Remédios se foram tornando demasiado exíguas, fez-se uma mudança para a Rua Cândido Reis, em
Janeiro seguinte, um prédio com
três andares, ficando a frente do estabelecimento destinada aos negócios de balcão e as traseiras, numa
parte considerável, à confeção de
malas e calçado. Fabricavam-se à
época a mala-cómoda, a guarda-fatos e a escrivaninha, de entre outras, sendo a de fibra a mais importante. Com a introdução de processos mecânicos na linha produtiva,
aumentou o número de unidades,
mais baratas, numa escala de

FERNANDO MENDES
Associado Nº 13 da Braga +

Escreve quem sabe
500/600 em cada mês. A empresa
chegou assim, com naturalidade, a
participar numa feira de amostras,
onde exibiu peças de honravam a
cidade e os seus artistas pelos progressos e perfeição atingi- dos. Por
essa altura, de acordo com os dados
ao nosso alcance, empregava 47
mestres e 300 operários.
Braga assiste então a um notório
desenvolvimento nas áreas do comércio e da Indústria, pelo que foi
criada uma Associação Comercial
em 1863. Neste contexto surge um
novo empreendimento, da responsabilidade de um operário oriundo da
Fábrica Alemã, Francisco José Ferreira, que iniciou a atividade em
1929 com quatro trabalhadores, na
Rua de São Vicente, diante da Rua
Júlio Lima, onde funcionava a Tipografia de S. Vicente, tendo em de Ja-

neiro de n1937 – feito a sua inscrição naquela Associação, denominada Grémio por força de lei salazarista de 1938. Passou a firma de Francisco José Ferreira a ser a detentora
do nº 41, como sócio fundador. Entretanto, por 1975, extinto o regime
corporativo, o Grémio regressou à
designação de origem e, com os arquivos e listagens ordenados conforme a realidade de facto existente,
procedeu-se a uma renumeração que
substituiu o nº 41 por 14, o que lhe
conferiu maior antiguidade e peso
no meio em que se inseria.
Em 1939 transferiu-se para a Rua
do Souto, muito próximo da Casa
Carneiro, embora a situação fosse
de crise económica e de guerra,
com poucos operários e apenas
quatro dias de trabalho por semana,
ajudado pelos três filhos, António,
João e Armindo, o excelente profissional Francisco José Ferreira, dotado de invulgares méritos e força
de vontade, conseguiu, após trinta
anos de crescimento, ser reconhecido como uma das melhores do país.
A sua estrutura industrial de referência surgiu em 1952, Rua de Infantaria 8, na base de uma sociedade com os filhos, noras e esposa, a

que foi dado o nome de Francisco
José Ferreira & Filhos, Ld.ª, que
chegou a possuir nos seus quadros
300 trabalhadores, dos quais metade eram mulheres. 60% da obra fabricada ia para a exportação, sendo
o restante para consumo interno.
Esta casa foi reputada, no seu ramo, a mais moderna e automatizada e carpintaria para laboração exclusiva nas diversas componentes
das malas. Os espaços de trabalho
tinham diariamente, durante as horas ativas, um fundo musical que
visava criar entre todos um ambiente acolhedor e propício. Anotese, a presença de três gerações da
mesma família, em diferentes funções, no interior da fábrica que,
com o fim da guerra colonial e as
profundas transformações sociais
de 1974, não resistiu às alterações
do mercado, tanto na ordem da
economia como na esfera das mutações dos gostos. Francisco José
Ferreira veio a falecer em 12 de
Novembro de 1997.
Malas Ferreira, sobre a orientação
de Francisco José Ferreira, foi uma
importante realização da indústria
portuguesa, tendo dela saído algumas dos fabricantes com destaque
na cidade e para além dela, como é
o caso, sem desvalorizar outras, da
Francor e a Modarte.
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ID:124391044-64 -

99.900€

C.E.: (C) T2+1 no centro da cidade.
Prédio com elevador e garagem.
Apartamento arrendado por 250€/mês,
com contrato de 1 ano, renovável.

ID:124391009-70 -

139.000 €

C.E.:(C) - T3 renovado a 3 min. da Estação
de Comboios, caixilharia termolacada, cozinha
mobilada e equipada e garagem individual
para uma viatura.

ID:124391005-489 -

119.500 €

C.E.:(D) Apartamento T2
Localização no centro da cidade.
Com Cozinha equipada, sala com lareira,
elevador e lugar de garagem.

ID:124391005-488 -

122.500 €

C.E.:(C) Apartamento T2 Totalmente remodelado
no centro da cidade!
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PRECISA-SE
Manobradores
de Giratórias
C/experiência na função.
Entrada Imediata.

Tlf. 253 286 306
VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

Publicidade 27

PRECISA-SE
EMPREGADA DOMÉSTICA INTERNA
Sr.ª dos 50 aos 60 anos, que conduza, não fumadora, livre,
que queira fazer vida em comum, com sr. que necessita
duma certa ajuda e lida da casa em Braga.
Alojamento, alimentação e salário garantido de 900€.
Responder só com mensagens escritas
e com referências para o n.º 968 651 479

COMPRO!!!

Tlm. 967 200 625

Cavalheiro livre
deseja encontrar
senhora para uma
relação séria e honesta,
com muito respeito.

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

Tlm. 967 896 520

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

Construção Civil e Obras Públicas

EMPRESA DE CLIMATIZAÇÃO DE BRAGA

PROCURA

CONTABILISTA (TOC)
com experiencia na área a tempo inteiro.
Enviar curriculum para : rjfavac@gmail.com

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* 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...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

Correio
do Minho.pt

Faça a sua
assinatura
Nome

CAVALHEIRO Livre,
educado, honesto e sem vícios,
procura SENHORA
nas mesmas condições,
entre os 60 e os 65 anos.
Caso não se reveja neste
anúncio por favor não responda.

Tlm. 915 520 738

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
- Braga

OS
RECEPCIONAM
S
IA
TODOS OS D
O
O SEU PEQUEN
ANÚNCIO

Localidade
C. Postal

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

Nortinloc
antenaminho.pt

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA

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

Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João)

Morada

E-mail

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.

106.0 FM

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

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte

ARRENDA-SE

Junto envio o cheque n.º .................................................................................,

ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO

sobre o Banco...................................................................................................

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

• 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

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

28 Publicidade

30 de Junho 2020 correiodominho.pt

MARCA/MODELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO----------PREÇO
Audi A6 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Tronic - Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva, Estacionamento Frente e Atrás, Sensor Pressão Pneus, Isofix + extras---------------Nacional 2015--------26,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Line - Full Extras - Novo Modelo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacional 2016--------23,500€
BMW 525d 218cv Aut. Sport M - Full Extras - Interior M Sport - Tecto de Abrir GPS Grande, Bancos Sport em Pele ---------------------------------------------------------------------------Nacional 2015--------28,500€
BMW 123d Coupé 204cv Pack M - Tecto de Abrir, Sensores Frente e Atrás, Interior Desportivo M, Som Porfessional - Pack M Original - 1 Dono -----------------------------------------Nacional 2008--------18,500€
Fiat Tipo SW 1.6 M-Jet 120cv Louge Tech - GPS, Bluetooth, JLL, Interior Desportivo, USB, CB, 4 VE, JLL, Isofix + Extras -------------------------------------------------------------------Nacional 2018--------13,990€
Fiat Grand Punto 1.3 Mjet 75cv Dynamic - Farois Nevoeiro, Volante Desportivo em Pele Multifunções, JLL, FCC, Ar Condicionado, DA + Extras ------------------------------------------Nacional 2009 ---------4,990€
Ford Focus SW 1.5 Tdci 120cv Titanium X - GPS Grande, Vidros Escurecidos, estacionamento Automático, Chave Mãos Livres, Sensor de Luz e Chuva - Igual a Nova----------------Nacional 2017--------16,500€
Nissan Leaf Acenta Zero Emissions - GPS, Cruise Control, Vidros Escurecidos, Chave Mãos Livres, Apenas 50 mil Km, Baterias SEM Aluguer, Garantia até 2023 - Igual a NOVO ----Nacional 2015--------14,990€
Opel Astra K Sport Tourer 1.6 CDTi 110cv Dynamic - GPS Grande, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, NOVO MODELO -----------------------------Nacional 2016--------17,490€
Opel Astra 1.6 CDTi 110cv Executive - GPS, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, Interior Desportivo em Pele/Tecido ----------------------------------Nacional 2015--------12,990€
Peugeot 308 SW 1.6 Hdi 120cv Allure - Tecto panorãmico, GPS, Farois em Led, JLL 17, Vidros Escurecidos, Bluetooth, Cruise Control, Sensores Frente e Atrás + Extras------------Nacional 2015--------13,990€
Peugeot 208 1.6E-Hdi 75cv Style- JLL, Vidros Escurecidos, Volante em Pele Multifunções, Bluetooth, Cruise Control, Isofix, ABS, Leds, + extras ----------------------------------------Nacional 2016--------12,500€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv Limited - GPS, Bluetooth, Ac Auto, Chave Mãos Livres, Cruise Control, Sensores de Luz, Chuva e Estacionamento + Extras------------------------Nacional 2015--------11,990€
Renault Megane Van 1.5DCi 110cv - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 ---------4,500€
Smart For Two 0.8 Cdi 54cv Passion - Caixa Auto + Sequencial, JLL, Tecto Panorâmico, Farois Nevoeiro, Relogio + Conta Rotações, Ar Condicionado, Radio CD + USB ----------Nacional 2011 ---------7,990€
Skoda Superb Break 2.0 Tdi 150cv DSG - Full Extras - Interior Desportivo em Pele, Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Bancos Elect.Memória, Gancho Reboque, est. Auto --------------Nacional 2016--------18,990€
Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras, Garantia de Fábrica---------------------------------------------------Nacional 2017 --Sob Consulta
Toyota Prius 1.8 Hsd Hybrido +GNC- Câmara de Marcha Atrás, Bluetooth, 4 VE, AC Automatico,Com Kit de Gás Natural Comprimido BRC, Garantia de Fábrica Sistema Hibrido----Nacional 2014--------12,490€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 150cv ConfortLine - GPS Grande, Drive Assist, AC Auto, 4 VE, FCC, Radio CD, + Extras- Novo Modelo----------------------------------------------------------Nacional 2017--------18,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 110cv ConfortLine - AC Auto, 4 VE, FCC, Cortinas Nos Vidros Laterais, Radio CD, + Extras -----------------------------------------------------------------------Nacional 2009 ---------7,500€

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

TELEVISÃO
RTP 1
06:30
10:00
13:00
14:15
14:32
15:02
17:30
19:08
19:59
21:00
21:36
22:22
22:46
22:58
23:56
00:44
01:26
02:02

RTP 2

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
À Roda da Alimentação
Mesa Portuguesa...
Com Estrelas Com Certeza!
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Príncipes do Nada
Joker
Fabrico Internacional
3 Minutos a Inspirar Portugal
A História da Europa
Crimes Graves
Longmire
Idiotas, Ponto
Europa Minha

07:01
07:02
13:53
14:00
15:03
15:35
16:06
17:00
17:01
20:47
21:15
21:23
21:30
22:04
22:10

Banda Zig Zag
Programação infantil
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Visita Guiada
Os Barcos e os Homens
Espaço Zig Zag
Programação infantil
Herdeiros da Noite
Quaranteens
Athleticus
Jornal 2
Folha de Sala
Wild Bill - Um Polícia
Americano em Inglaterra
22:56 Nada Será Como Dante
23:25 Onde os Livros São o Mundo
23:53 Philharmonia: A Orquestra

SIC
06:00
09:10
10:15
13:00
14:55
16:15
18:15
19:00
19:57
21:50
22:20
23:15
23:25
00:15
01:30
01:55

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
O Programa da Cristina
Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Amor à Vida
Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Quem Quer Namorar
com a Agricultora?
Amor de Mãe
Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
Passadeira Vermelha
O Crime do Padre Amaro

06:30
10:10
13:00
14:45
16:15
18:15
19:57
21:57
22:57
00:10
02:00
03:20
04:30

Diário da Manhã
Você na TV!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Quer o Destino
Espírito Indomável
Big Brother - Extra
1000 à Hora
Mar de Paixão
TV Shop

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

Av. Abade Tagilde, 901

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

R. Barão de Trovisqueira, 71

R. da Corredoura, 50

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Guimarães Shopping-loja 101/2

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

BRAGA
ROMA T. 253 262 031
Rua dos Chãos, 111

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

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

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Se discorda do seu par numa
situação, tente chegar a um acordo.
Saúde: Prolongue a saúde do cérebro
incluindo ovos na alimentação.
Dinheiro: Evite ser tão teimoso no
trabalho, saiba quando deve ceder. Não
compre guerras desnecessárias.
Números da Sorte: 7, 19, 32, 39, 41,
48
Touro
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Evite que terceiros interfiram na
sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça.
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Pode estar mais depressivo.
Não deixe que o trabalho seja afetado.
Números da Sorte: 7, 9, 14, 19, 23, 28
Gémeos
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Confie no seu par. Uma relação
saudável só se consegue com
confiança.
Saúde: Para prevenir a osteoporose
coma maçãs. Tome um suplemento de
cálcio.
Dinheiro: Um colega poderá tentar
interferir no seu trabalho. Proteja-se.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 35, 38, 42
Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Evite prender demasiado o seu
par. Amar é dar liberdade.
Saúde: Para diminuir o colesterol e
melhorar a circulação sanguínea coma
mais amêndoas.
Dinheiro: Possibilidade de fracassar
numa tarefa. Com esforço e dedicação
conseguirá resolver a situação.
Números da Sorte: 11, 21, 25, 38, 39,
47
Leão
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Pode receber a visita de um
amigo. Ficará feliz.
Saúde: Pense de forma mais otimista
para que possa sentir-se com boas
energias.
Dinheiro: Pode surgir uma despesa
com a qual não contava. Conseguirá
dar a volta à situação com rapidez.
Números da Sorte: 3, 4, 17, 19, 24, 31
Virgem
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Um amigo pode atravessar um
problema amoroso e precisar de apoio.
Seja generoso.
Saúde: É essencial que descontraia. Dê
um passeio em boa companhia.
Dinheiro: Fase intensa no campo
material. Colherá bons frutos.
Números da Sorte: 3, 8, 18, 29, 34, 41

Balança
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Boas novidades no amor. O seu
par poderá fazer-lhe uma surpresa.
Saúde: Ponha os intestinos a funcionar
melhor comendo sementes de linhaça.
Dinheiro: É a altura certa para começar
a fazer um pé-de-meia.
Números da Sorte: 1, 12, 18, 35, 40,
41
Escorpião
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia
Amor: É provável que se sinta mais
nostálgico. Afaste recordações que o
fazem sofrer.
Saúde: Se ganhou uns quilos, inicie
uma dieta para voltar ao peso
saudável.
Dinheiro: Boa altura para fazer novas
aprendizagens.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 25, 32,
49
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Possíveis problemas com o seu
companheiro. Calma. Melhores dias
virão.
Saúde: Fortaleça o sistema imunitário
tomando um suplemento vitamínico.
Dinheiro: Ouça a sua intuição e protejase de um colega mal-intencionado.
Números da Sorte: 9, 10, 17, 23, 38,
45
Capricórnio
Carta do Dia: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios.
Amor: Esteja atento às mensagens que
os seus sonhos lhe trazem.
Saúde: Previna infeções urinárias
bebendo chá de barbas de milho.
Dinheiro: Saiba gerir melhor os
recursos de que dispõe.
Números da Sorte: 8, 14, 16, 38, 39,
47
Aquário
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Surpreenda o seu par com um
programa romântico.
Saúde: Se passa muitas horas sentada,
evite o sal. Faz retenção de líquidos.
Dinheiro: Avizinha-se o início de um
novo ciclo profissional que poderá
trazer benefícios.
Números da Sorte: 1, 7, 16, 30, 39, 45
Peixes
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: Faça novos planos com o seu
amor. Torne a relação mais séria.
Saúde: Para fortalecer os ossos, tenha
uma alimentação rica em cálcio.
Também pode tomar um suplemento.
Dinheiro: Com habilidade convencerá o
seu chefe a dar-lhe novas tarefas.
Números da Sorte: 13, 14, 21, 25, 36,
39
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PRIMEIRA VEZ
PEQUENINA

Linda menina,
19 anos, alta,
elegante,
peito XXL

Convivio nas calmas,
envolvente e desinibida.
Toda boa, toda sua,
tudo com preservativo

964 131 762

EXECUTIVA DO SEXO
40tona, Loiraça, Peito XXL,
Coxas grossas, Peludinha
Bom rabo, alta, Elegante,
69 gostoso, Espanholada.
Boa como o milho.

964 710 882

TESUDA
PELUDA
Casada com marido fora.
Atrevida, oral ao natural

961 654 436

SUDOKU
1
5

969 080 576

8

6

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

6
2

Olá meus amores, somos 2 amiguinhas, trabalhamos juntas ou separadas,
convívios nas calminhas, boca gulosa,
rabinho maravilhoso, coninha deliciosa.
O que tá a espera.
Liga e venha nos conhecer

911 828 038

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

5
6
7

6
1 3
2
6 8 4
3
9
1

9
6 4
1

3
4
2 6
8
9

Um pequeno camião pode
carregar 50 sacos de areia
ou 400 tijolos.
Se foram colocados no
camião 32 sacos de areia,
quantos tijolos pode ainda
carregar?

8

9 10 11

7 DIFERENÇAS

Segunda 29/06/20

Sorteio 26/2020

51 111
2.º Prémio 55 102
3.º Prémio 56 826
1.º Prémio

Terça 23/06/20

Sorteio 50/2020

2 12 19 46 49
*1 *8
Quarta 24/06/20

Sorteio 51/2020

6 21 22 30 36
+11
Quinta 25/06/20
HORIZONTAIS: 1 – específicas; estômago. 2 - cortam; soldado. 3 - ides; bagaceira. 4 - igual; galeria. 5 - ocultar;
enseada. 6 - mesmo; excepto; mea-lheiro. 7 - escolher;
murchos. 8 - concordar; bazófia. 9 - expulsar; enlace.
10 - lanígero; doutrinas. 11 - anilhas; majestoso.
VERTICAIS: 1 – prestadio; quadro. 2 - os; trabalhar.
3 - ocorrer; palaciano. 4 - perfeito; cachaças. 5 - desgostosas; zombar. 6 - nível.7 - abismo; falso. 8 - estafas;
cachari. 9 - asse-xuados; até. 10 - este-vas; não. 11 - mudos; remenda.

9
11

Irritado com os seus alunos,
o professor lançou um
desafio:
- Aqueles que se julgarem
burros, façam o favor de se
por de pé.
Continuaram todos sentados.
Alguns minutos depois,
o Joãozinho levanta-se.
- Quer dizer que te achas
burro Joãozinho? - perguntou
o professor.
- Bem para dizer a verdade,
não! Mas fiquei com pena
de ver o senhor aí, em pé,
sozinho!

7 3
2

7

QUEBRA
CABEÇAS

8
10

HUMOR

1

912 376 357

PALAVRAS CRUZADAS

4

ABSOLUTAS
NOVIDADES

****

***

2 5

9

MENINA SÓ
Corpo escultural, pele
macia, atendo em lingerie
vermelha, com muito
higiene

937 352 438

Sorteio 26/2020

78 551
325
3.º Prémio 01 979
4.º Prémio 74 598
Terminação 1
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 42

Sexta 26/06/20

Sorteio 51/2020
Soluções:

915 176 325

961 978 920

.

913 151 278

1-Falta uma janela no prédio do meio 2-Falta uma pedra no canto inferior esquerdo 3-Interior da roda
da frente do camião 4-Interior da nuvem da esquerda 5-Comprimento da saia da mulher do lado
direito 6-Falta uma antena na segunda casa da esquerda 7-Côr da porta do prédio da direita

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.

Só hoje, Princesinha sou brasinha
na cama, deliciosa, peitos redondinhos
beijos suculento, anal viciante.

.

Meiguinha, bonita, corpo
de boneca, peluda, grelão,
Bom rabo e completa.

OLÁ
Sou uma portuguesa
experiente na arte de dar
e receber prazer.
Convívio com oral
natural até ao fim

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.

Portuguesa
Massagista

INICIANTE

Solução: 144 tijolos, porque:
1 saco de areia =
8 tijolos (400 tijolos/ 50 sacos = 8)
Se o camião carregou 32 sacos
de areia, ainda tem espaço para
18 sacos, mas em vez de sacos, quer
levar tijolos, ou seja 18 . 8 = 144.

1ª Vez
em Braga

JOGOS

1 10 12 21 26
*5 *11
Sorteio 26/2020

VHQ 02619
Sábado 28/06/20

Sorteio 52/2020

10 14 32 42 44
+12

Publicidade

C
m

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

Póvoa de Lanhoso
Ferido grave após picada de vespa

Um homem, de 33 anos, foi ontem hospitalizado, depois de ter sido picado por vespas asiáticas. A ocorrência aconteceu no lugar da Quintela,
na freguesia de Taíde, na Póvoa de Lanhoso. O
ferido foi assistido pelos Bombeiros Voluntários e
foi transportado para o hospital de Braga.

Braga
Detenção por desobediência

No âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, na Rua de S. Martinho, na cidade de
Braga, a PSP procedeu à detenção de um cidadão
com 52 anos de idade, por desobediência, tendo
o mesmo se recusado a efetuar o teste de álcool.

Braga
Acusou 2,11 de álcool e foi detido

N Rua dos Falcões, Braga, foi detido pela PSP um
cidadão com 48 anos de idade, por condução de
veículo automóvel sob influência do álcool, apresentando uma TAS de 2,11 g/l no sangue.

Famalicão
Detido por introdução
em lugar vedado ao público

TERÇA, 30 JUNHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Famalicão
Dois detidos por tráfico
de estupefacientes
em Riba de Ave

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão, deteve um homem, de 30 anos, por introdução em lugar vedado ao
público, em Brufe, Vila Nova de Famalicão.
Na sequência de uma denúncia de que um homem se
encontrava no interior de um terreno privado, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde detetaram o suspeito, retido por um outro cidadão, tendo
culminado na sua detenção.
Na continuação das diligências policias para perceber
o que levou o suspeito a entrar naquele local, foi possível apurar que havia ocorrido um furto em residência, junto ao local onde o suspeito foi encontrado.
Ao inspeccionar esse terreno foi possível detcetar o
material que havia sido subtraído daquela residência,
e que o suspeito escondeu no interior do terreno,
ocultando os bens furtados num monte de areia.
O detido foi constituído arguido e os factos remetidos
para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

O Comando Territorial de Braga, através
do Posto Territorial de Riba de Ave deteve
dois homens, de 37 e 57 anos, por tráfico
de estupefacientes, em Riba de Ave, Vila
Nova de Famalicão.
A detenção foi efectuada no decorrer de
uma acção de patrulhamento numa zona
conotada com o frequente tráfico de estupefacientes, naquela freguesia famalicense.
Os dois suspeitos, já referenciados pelos
militares da Guarda Nacional Republicana,
foram abordados e detidos na posse de 30
doses de cocaína e dez de heroína.
Para além disso, foi igualmente apreendido dinheiro e outros objectos que tinham
em sua posse, concretamente cachimbos.
Os detidos foram constituídos arguidos e
os factos remetidos para o Tribunal Judicial
de Vila Nova de Famalicão.
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Publicidade

CAMINHA Comando-local da Polícia Marítima apreendeu 3 armadilhas e de uma rede de emalhar em zona proibída.
CENTRO DE INSPECÇÕES

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

PRONTO SOCORRO
GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

Parque Industrial de Adaúfe
Rua Sto. André, n.º 2012 - 4710-571 BRAGA
Tel. 253 628 893 - Fax 253 628 894
SEG a SEX: 08h00 às 19h30
SÁBADO: 08h00 às 17h00

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

Zona Industrial Paçô - Lote 1
4970-294 ARCOS DE VALDEVEZ
Tel. 258 454 441/136 - Fax 258 454 137

SEG a SEX: 08h30 às 19h00
SÁBADO: 08h30 às 17h00

