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Covid-19

Destaque

COVID-19
42,454

MORTES
1,579 (+3)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

27,798 (+293)

CASOS SUSPEITOS

+ 313 NOVOS CASOS

382,818 (+2,000)

Portugal com mais três
mortos e 313 infectados

NÚMERO de pessoas em Unidade de Cuidados Intensivos aumentou, sendo
agora mais seis. Internadas estão 503 (mais doze do que no dia anterior).

Portugal
Foco de infeção
confirmado em fábrica
de conservas de Vila
do Conde

17585
NORTE

Um foco de covid-19 foi detectado numa fábrica de conservas
em Vila do Conde, após algumas
trabalhadoras terem testado positivo ao novo coronavirus.
O número total trabalhadoras infectadas não foi divulgado pela
Administração Regional de Saúde, que apenas confirmou “a
existência de casos” e garantiu
que “já está em marcha um plano de ação para lidar com a situação”.

4121
CENTRO

19383
LISBOA
E VALE DO
TEJO

491
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632
ALGARVE
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MADEIRA

AÇORES

10,716,385

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 137,491 NOVOS CASOS

5,867,727

EUA
BRASIL
RÚSSIA
INDIA
REINO UNIDO

516,885

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

2,760,821
1,426,913
645,405
605,216
313,483

130,533
60,194
9,536
17,848
43,906

1,480,052
576,679
221,938
227,477
N/D

15,806
8,318
2,300
8,944
238

Brasil
Bienal de São Paulo adiada para 2021
A Fundação Bienal de São Paulo, que realiza uma das mostras de artes
plásticas mais importantes do Brasil, anunciou ontem que adiará sua 34.ª
edição para 2021, entre os dias 4 de Setembro e 5 de Dezembro, quando
será realizada a exposição coletiva.

Portugal registou ontem mais
três mortes causadas pela covid-19 do que na terça-feira e mais
313 infectados, cerca de 70%
dos quais na Região de Lisboa e
Vale do Tejo, divulgou ontem a
Direção-Geral da Saúde (DGS).
De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número
de mortos relacionadas com a
covid-19 ascende a 1.579 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.454 infetados.
Em comparação com os dados
de terça-feira, constatou-se ontem um aumento de óbitos de
0,19%, crescimento percentual
idêntico ao verificado na evolução dos casos de infecção (mais
0,74%).
Na região de Lisboa e Vale do
Tejo, onde se tem registado o
maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu hoje
os 19.383 casos, mais 218 do
que na terça-feira.
Esta região tem actualmente

quase metade dos infetados em
todo o país (45,65%).
Houve um aumento de doze
pessoas internadas em relação a
terça-feira, sendo agora 503.
Em Portugal continental registou-se um aumento do número
de infectados, com o norte a representar a segunda região com
maior crescimento. Nesta região, a DGS contabiliza mais 64
pessoas infectadas com o novo
coronavírus, atingindo ontem as
17.585.
A região Centro surge na posição seguinte da lista das regiões
com maior crescimento do número de infetados, tendo registado mais 11 do que na terça-feira,
o que totaliza 4.121 pessoas infetadas com covid-19.
Também no Alentejo foram detectados mais sete infedtados, tal
como na terça-feira, atingindo
agora os 491. No Algarve houve
um aumento de 14 novos doentes, chegando aos 632.
Nas ilhas, os números de infetados e mortos mantêm-se inalterados: Nos Açores há registo
de 150 casos de infecção pelo

novo coronavírus SARS-Cov-2
e 15 mortos, enquanto na Madeira há 92 pessoas infectadas e
sem qualquer óbito registado.
A região de Lisboa e Vale do
Tejo é a segunda com maior número de óbitos (475), mais dois
do que na terça-feira.
O Norte regista ontem mais um
morto, totalizando 819. No resto
do país, não houve aumento de
casos de mortos: O Centro mantém os 248 óbitos, o Algarve
com 15 mortos e o Alentejo regista sete mortos.
Do total de pessoas infectadas
em Portugal, 503 estão internadas, mais doze do que na terçafeira, estando 79 em unidades de
cuidados intensivos, mais seis
do que na contabilização anterior.
Os dados do relatório da Direcção-Geral de Saúde indicam
que, do total de mortes registadas até ontem, 787 são homens e
792 são mulheres. O que significa que de terça para quarta-feira
faleceram um homem e duas
mulheres, e todos com 80 ou
mais anos.
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Violações à interdição dos parques infantis
estão a deixar autarcas preocupados

PRESIDENTES DE JUNTA de várias freguesias do concelho queixam-se as as fitas que foram colocadas para isolar os equipamentos são constantemente cortadas para permitir o acesso as mesmos e chamam a atenção para o perigo da sua utilização.
COVID-19
| Paula Maia |

A denúncia é feita por vários
presidentes da junta de freguesias do concelho: há cidadãos
que não estão a respeitar a proibição de utilização dos parques
infantis espalhados pelo concelho, colocando em causa a sua
própria saúde e da comunidade.
São vários os alertas deixados
pelos autarcas que dão conta que
a vedação colocada para impossibilitar o acesso a estes equipamentos é retirada de forma sucessiva, tendo-se verificado
ajuntamentos junto aos mesmos.
“Quase diariamente coloco fitas e panfletos com avisos indicando que os parques estão encerrados e que não podem ser
utilizados, mas infelizmente,
quase diariamente, as pessoas
arrancam as fitas e vão com os
filhos brincar para os equipamentos”, diz ao CM o presidente
da União de Freguesias de Real,
Dume e Semelhe.
“Se há fonte de contágio, sobretudo para os mais pequenos,
são os parques infantis onde toda a gente coloca as mãos. E as
crianças, por tendência natural,
colocam a mão na boca, no nariz, nos olhos. Estes locais podem constituir uma fonte grave
de contágio”, continua o autarca.
Francisco Silva apela aos cidadãos para que respeitem a proibição de utilização destes espaços. “Quando encontro alguém
procuro alertar e sensibilizar para os perigos. E sempre que o fiz
as pessoas entenderam, pediram
desculpa e sairam”, continua
Fernando Silva, explicando que
muitos cidadãos encontram já os
espaços sem quaisquer vedações
e pensam que já podem ser utilizado.
“Tem sido difícil, muito difícil”, remata o edil. Também na
freguesia de S. Vicente os exemplos repetem-se. Fitas arrancadas e pessoas a frequentar os
parques. A Plataforma dos Amigos da Freguesia de São Vicente,

DR

Em Real os avisos que indicam a proibição de utilização dos espaços são repostas à mesma velocidade das fitas de isolamente do local

DR

Em S. Vicente a Plataforma de Moradores tem assumido o papel de vigilância

que tem tido um trabalho meritório na ajuda à população e no
zelo dos espaços públicos, tem
procedido à vedação dos parques que já tinham sido devidamente acautelados pelo executivo camarário.
“Na última ronda que fiz vi que

o Parque das Fontaínhas não tinha as fitas que o isolavam. Logo que postei a fotografia na
nossa página recebi inúmeras
mensagens de pessoas a indicar
que todos os parques estavam
em igual estado”, adiantou ao
CM José Macedo, administrador

DR

Em todos os parques da freguesia de S. Vicente foi necessário repor o isolamento

da plataforma, revelando que
também nos equipamentos de
fitness foram retiradas as fitas,
indicando que têm sido igualmente utilizados. “Têm de ser as
juntas de freguesia, no terreno, a
vigiar estas situações”, considera.

“Há gente que não respeita o
esforço do executivo camarário
para assegurar a saúde dos cidadãos. Acabamos por colocar novas fitas, esperando que os Vicentinos cooperem e se resguardem nestas alturas”, diz o
responsável da plataforma.
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“As pessoas estão a brincar
com a saúde pública”

AUTARCA de Nogueira, Fraião e Lamaçães diz que as juntas não têm capacidade para vigiar de forma
permanente os espaços e apela ao civismo. Em Gualtar, o edil local recorreu às redes sociais.
FREGUESIAS
| Paula Maia |

A autarca da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães também reportou ao CM
o desrespeito dos cidadãos face
à proibição da utilização quer
dos parques infantis, quer do
campos de jogos. “Já deixamos
de repor as fitas que isolam os
espaços”, adianta Goreti Machado, indicando que sempre que
era colocadas foram “consecutivamente” retiradas.
O apelo ao civismo e à responsabilidade civil tem sido a ‘arma’ usada pelo edil local, “mas
não adianta nada porque não
acatam as normas”.
Goreti Machado diz que a vigilância integral dos espaços é
“completamente impossível” dada a falta de capacidade para o
fazer. A polícia tem sido chamada por algumas vezes, sobretudo
para dispersar as pessoas que invadem os parques de jogos, mas
“mal viram costa as pessoas voltam para o mesmo local”, diz.
“As pessoas não assumem a
responsabilidade de que o vírus
não se foi embora. E isto pode
ser problemático. Estou muito
preocupada”, assume a presidente da união de freguesias,
considerando que “as pessoas
estão a brincar com a saúde pública”.
Também a junta de Gualtar se
viu obrigada a repor as fitas que
isolam os parques infantis da

DR

Em Gualtar as fitas também foram repostas depois de se terem registado ajuntamentos

freguesia e sensibilizar os seus
fregueses a respeitar a interdição
imposta nestes equipamentos
para salvaguarda da saúde pública. “No início do desconfinamento as pessoas começaram a
usar os equipamentos e a arrancar consecutivamente as fitas”,
disse João Vieira ao CM.
No fim-de-semana que antecedeu o S. João o autarca local recorreu às redes sociais para expor uma situação que estava a
“ultrapassar os limites”.
“Nesse fim-de-semana chega-

lll
“Sentimo-nos obrigados a
fazer esta chamada de atenção, pensando na saúde das
pessoas”, refere o autarca de
Gualtar, referindo que parece haver um sentimento
generalizado de que “a
pandemia já passou e que
em Braga já não há casos há
vários dias”.

ram a juntar-se dezenas de crianças com o seus pais, sem máscara, sem nenhuma higienização, a
utilizar e partilhar os baloiços e
escorregas”, explica João Vieira
que ligou para as autoridades.
“Hoje, a pedido das autoridades,
voltamos a fazer a vedação dos
parques infantis e de alguns espaços públicos que estão proibidos à utilização e não permitidos
ajuntamentos nos mesmos”, escrevia na altura o autarca de
Gualtar, acrescentando que tais
incumprimentos poderão levar

novamente ao encerramento dos
serviços e do comércio com consequências inimagináveis para
as famílias. “Sabemos que é difícil para todos e sabemos que se
está a tornar insuportável. Mas,
a pandemia não acabou”, diz
ainda o texto publicado na página da freguesia que termina com
um apelo à responsabilidade de
todos para o cumprimento das
regras.
“Sentimo-nos obrigados a fazer esta chamada de atenção,
pensando na saúde das pessoas”, continua o autarca, referindo que parece haver um sentimento generalizado de que “a
pandemia já passou e que em
Braga já não há casos há vários
dias”.
João Vieira sublinha que a situação tem vindo a acalmar nestes locais, advertindo, no entanto, para os campos de jogos que
“tendo em conta a concentração
de pessoas que aí ocorria, decidimos também encerrar”.
“Numa das vezes que passei
pelo rinque da freguesia estavam
cerca de 30 a 40 jovens”, afirma
o autarca.
Ultimamente, sobretudo ao
fim-de-semana, também se tem
verificado ajuntamentos em espaços com mesas, destinados a
piqueniques. “À segunda-feira é
possível encontrar garrafas de
vidro e copos de plástico às dezenas”, diz João Vieira, considerando que esta é uma questão
“mais difícil de controlar, pedindo a intervenção das autoridades.
“Ou adoptamos medidas mais
restritivas ou as pessoas vão
continuar a desvalorizar a situação”, admite o autarca.
João Vieira pede aos gualtarenses para denunciaram qualquer
situação em que não sejam cumpridas as regras em vigor para
que as junta possa solicitar às
autoridades a deslocação ao local em questão.
Publicidade
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Colaboradores das Piscinas receberam
formação sobre Plano de Contigência

FORAM cerca de uma centena os funcionários do muncípio e os voluntários que vão estar ao serviço nas piscinas muncipais
a receber formação específica sobre o Plano de Contingência adoptado para estes equipamentos.
lll
A par da divulgação do
plano de contingência, os
colaboradores receberam
orientações de segurança e
higiene a praticar no contexto das piscinas da Rodovia e da Ponte que abriram
ontem ao público. Presentes
estiveram também
ele-mentos da Junta
de Sobreposta.

PISCINAS MUNICIPAIS
| Redacção |

Os colaboradores do Município
de Braga e os voluntários das
Piscinas Municipais da Rodovia
e da Ponte participaram numa
acção de formação específica
sobre o Plano de Contigência
elaborado no âmbito da Covid19. A acção foi devidamente validada pela Unidade de Saúde
Pública.
Foram cerca de uma centena as
pessoas que participaram nesta
acção de formação. A par da divulgação do plano de contingência, os colaboradores receberam
orientações de segurança e higiene a praticar no contexto das
piscinas da Rodovia e da Ponte
que abriram ontem ao público.
Presentes estiveram também elementos da Junta de Sobreposta,
freguesia que terá a sua piscina a
funcionar a partir deo próximo
sábado.
Para Sameiro Araújo, vereadora do Desporto e Juventude, esta

DR

Acção foi validada pela Unidade de Saúde Pública de Braga

é uma “oportunidade de reorganizar e adequar os espaços que
vão receber os bracarenses e não
só, assegurando assim que são
cumpridas todas a orientações

Cientistas da UMinho integram trabalho

Luz infravermelha
foi confinada
no menor volume possível
UMINHO
| Redacção |

Uma equipa científica, que inclui Tatiana Rappoport e Nuno
Peres, do Centro de Física da Escola de Ciências da UMinho,
confinou radiação infravermelha
no volume mais pequeno de
sempre. A inovação abre portas a
aplicações em áreas tão diversas
como a dos metamateriais (materiais artificiais com novas propriedades), a segurança (sensores no controlo de fronteiras) e a
espectroscopia molecular (deteção de pequeníssimas concentrações de moléculas). O estudo

saiu na reputada revista ‘Science’, tendo a coautoria de cientistas do Instituto de Ciências Fotónicas (Espanha), do Instituto
Tecnológico de Massachusetts
(EUA), das universidades de Paris-Saclay (França) e Duke
(EUA) e o apoio do consórcio
Graphene Flagship, financiado
pela Comissão Europeia.
Para entender o impacto deste
confinamento máximo da radiação infravermelha, um tipo de
radiação semelhante à usada
num comando de televisão, basta lembrar que os dispositivos
electrónicos êm milhões de transístores.

com sentido de responsabilidade, profissionalismo, serenidade
e bom senso por parte de todos
os que fazem parte da equipa”
conclui.

lll
O estudo saiu na revista
‘Science’, tendo a coautoria
de cientistas do Instituto de
Ciências Fotónicas (Espanha), do Instituto Tecnológico
de Massachusetts (EUA), das
universidades de Paris-Saclay (França) e Duke (EUA) e
o apoio do consórcio Graphene Flagship,financiado
pela Comissão Europeia.
Um transístor que há 60 anos
ocupava a palma da mão é hoje
mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Os
cientistas tentam reduzir ao máximo o tamanho dos dispositivos
que controlam e guiam a luz,
pois esta pode ser um meio de
comunicação ultrarrápido entre,
por exemplo, secções de um
chip e em sensores ultrassensíveis.

Por seu turno, o delegado de
saúde pública João Manuel frisou a importância desta operacionalização. “É de extrema importância que todos tenhamos

conhecimento dos procedimentos a executar, de forma a isolar
os riscos e minimizar os focos
de contágio”, disse.
Ambas as entidades apelaram
ao civismo por parte dos utentes
para que colaborem no cumprimento das regras, diminuído assim o risco de contágio.
Recorde-se que o Plano de
Contingência para as Piscinas
Municipais está disponível para
consulta no portal do Município.

§notas
Túnel de ligação da Av. António Macedo à Av. da Liberdade

Trabalhos de reparação
condicionam trânsito

O Município de Braga informa que irão decorrer durante o dia de hoje trabalhos de reparação no túnel de ligação da Avenida António Macedo à
Avenida da Liberdade. Os trabalhos iniciam-se às 14 e prolongam-se até
às 16 horas. Por questões de operacionalidade e segurança da intervenção, serão interditadas as entradas da Avenida António Macedo e da Praça Conde de Agrolongo. Esta acção será coordenada por agentes da Polícia Municipal destacados para o efeito.

Este fim-de-semana, pelas 18 horas

Há Teatro Cómico para ver na Ponte
O Município, no âmbito do programa ‘Verão no Parque’ promove, nos
próximos três fins-de-semana, um espectáculo de teatro cómico no anfiteatro do Parque da Ponte, para desfrutar em família.
‘O Barco de Loiça’ é o nome do primeiro espectáculo, uma história sobre
dois piratas que viajam no seu barco remado a vassouras, com velas penduradas em panelas e até canhões disfarçados de tigelass
A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrições prévias e limitadas a 50 pessoas por espectáculo.
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Esposende

Minho
§Esposende
Investimentos de cerca de 800 mil euros

Empresa ‘Esposende Ambiente’
com contas de 2019 aprovadas

DR

Meio milhão de euros investidos na Escola Básica do Facho, Apúlia (Esposende)

Município vai
concluir obras
na EB do Facho

DEPOIS do impasse com a empresa responsável
pela obra, é o Município de Esposende que vai
concluir a beneficiação na Escola do Facho.
ESPOSENDE
| Marta Amaral Caldeira |

Os trabalhos para a conclusão
da ampliação e beneficiação da
Escola Básica do Facho, em
Apúlia, Esposende, vao reiniciar muito em breve, depois de
ultrapassadas as dificuldades
relativas à rescisão do contrato
com a empresa responsável pela empreitada. “O Município
assumiu o desafio e o risco de
concretizar esta empreitada,
por todos reconhecida como da
maior relevância, sem garantias
iniciais de qualquer apoio de
fundos comunitários”, assumiu
o presidente da Camara Municipal de Esposende.
Benjamim Pereira aponta para
um investimento superior a
meio milhão de euros no equipamento escolar. Todos ficarão
a ganhar com as melhorias que
resultarão desta obra”, sublinha
o autarca esposendense, garantindo que a autarquia fez tudo
para conseguir resolver “os
constrangimentos” que surgiram do “imcumprimento por
parte da empresa a quem tinha
sido adjudicada a obra” e que

lll
A intervenção prevê
a criação de duas salas
de ATL, a reformulação
das instalações sanitárias
existentes e a construção
de sanitários para pessoas
com mobilidade
condicionada,
requalificação e ampliação
da zona de recreio coberto
e criação de uma zona
de arrumos exterior.
levar. A empreitada contempla,
também, a substituição da actual cobertura em fibrocimento
do edifício por cobertura com
isolamento térmico e a infraestruturação do edifício com rede
de gás natural e equipamentos
de emergência, bem como melhoramentos com vista ao cumprimento das normas de segurança contra incêndios. Serão
igualmente executadas obras de
adaptação para garantir o acesso a pessoas com mobilidade
condicionada ao recinto e instalado um novo parque infantil.

A Esposende Ambiente encerrou o ano de 2019 com a sua
situação económico-financeira consolidada, como atesta
o Relatório e Contas, apresentado à Câmara e à Assembleia Municipal de Esposende. A empresa municipal regista um volume de negócios superior a cinco milhões e
duzentos mil euros, que se traduz num aumento de cerca
de quatro por cento face ao ano anterior.
O investimento total realizado ascende a cerca de 770 mil
euros, no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos
2017-2019, e marca a conclusão de empreitadas de infraestruturação de água, saneamento e águas pluviais, para
aumentar os níveis de eficiência e cobertura da população, da Rua Serpa Pinto – Fão e no Lugar do Monte – Marinhas.

DR

Desde 2011 que Esposende mantém as mesmas tarifas de água

Entre os inúmeros projectos que realizou, desde a fiscalização ao combate às influências indevidas, destaque para a “excelência” da qualidade da água para consumo humano e para o facto de, desde 2011, manter inalteradas
as tarifas de água, bem como as tarifas sociais para famílias numerosas.
ΩPublicidade
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§Cávado
Vila Verde

Diogo Morais Oliveira ‘ensinou’ direitos
a ter em conta no mundo digital
Diogo Morais Oliveira dinamizou a primeira conferência
‘Creative Comons’, do ciclo ‘Direitos no Mundo Digital’ promovido pela Casa do Conhecimento de Vila Verde, em parceria com a Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela. A
iniciativa contou com 35 participantes e o Município de Vila
Verde, liderado por António Vilela, destaca a “forma apelativa, elucidativa e acessível de
Diogo Morais Oliveira dando a
conhecer o universo das Licenças Creative Commons, as suas
aplicações, funcionalidades,
utilizações, a forma de as obter
e de as interpretar”. A próxima
conferência, a 30 de Setembro,
às 17.30 horas, sobre ‘Ciência
Aberta: O Conhecimento ao
Diogo Morais Oliveira deu conferência
Serviço da Sociedade’.

Cemitério de Monchique
ganha crematório
ACABARAM de arrancar as obras para a construção de um crematório no
Cemitério de Monchique, em Guimarães. A obra é ansiada pela população.
GUIMARÃES
| Marta Amaral Caldeira |

DR

Póvoa de Lanhoso

Estão abertas as inscrições
para programa ‘Férias Activas’
Já arrancaram as inscrições para o programa ‘Férias Activas Verão 2020’’, promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, cujas actividades decorrem entre o próximo dia 13 e até dia 28 de Agosto.
Os interessados devem proceder à respectiva inscrição via online.
Nesta edição das ‘Férias Activas’, as actividades vão passar por três espaços distintos: o Espaço Jovem, o Centro Interpretativo Maria da Fonte
/Theatro Club e Associação de Jovens de Valdemil. Cada grupo será composto por dez crianças que serão colocadas por ordem nos espaços supramencionados de acordo com a vez da inscrição. Cada grupo terá o seu
programa semanal, que passa, por exemplo, por actividades desportivas,
visitas, jogos, cinema, workshops e acções de sensibilização para diferentes tematicas.

O Cemitério de Monchique, em
Guimarães, vai ser dotado de um
crematório - uma obra que é há
muito ansiada pela população.
As obras para a concretização do
projecto acabaram de arrancar.
“A concessão da concepção e
exploraç ã o do Cremató rio de
Guimarã es foi adjudicado por
concurso pú blico à sociedade
Servilusa Crematório de Guimarã es, que assume a execuç ã o
deste equipamento de grande
importância para Guimarã es”,
indica fonte municipal.
O edifício organiza-se em dois
pisos, sendo um parcialmente
enterrado, aproveitando o desnível existente no terreno actual
para que a sua cota de cobertura
pouco ultrapasse a cota da plataforma de implantação do edifício do Templo.
No piso inferior, o espaço de
destaque é a sala onde se desenrola a cerimónia fúnebre, com
todas as condições para proporcionar a qualidade espacial e enriquecer visualmente a envolvente do atril onde poderá ser
efectuado o elogio fúnebre.
Situado na encosta poente da

DR

Cemitério de Monchique vai ser dotado de um crematório

Montanha da Penha, refira-se
que o Cemitério de Monchique
foi construí́do pela Câmara Municipal de Guimarães e inaugurado a 23 de Outubro de 2004,
sendo autores do projecto os arquitectos Maria Manuel Pinto de
Oliveira e Pedro Mendo.
Em 2005 foi galardoado com o
1o Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista na categoria
‘Espaç os Exteriores de Uso
Público’.

lll
O Cemitério de Monchique
foi construído pela Câmara
Municipal de Guimarães
e inaugurado a 23 de
Outubro de 2004, sendo
autores do projecto os
arquitectos Maria Manuel
Pinto de Oliveira e Pedro
Mendo.

Barcelos

Deputado da CDU visita hoje
feira semanal barcelense
Mário Figueiredo, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Barcelos, visita a feira semanal de Barcdelos para contactar os feirantes com o intuito de melhor perceber as dificuldades com com a alteração de lugares,
devido à reorganização da feira após a sua reabertura e apresentar propostas para a melhoria da sua situação. A visita vem sequência da deslocação à feira que a Comissão Concelhia de Barcelos do PCP promoveu na
semana passada e do acompanhamento regular que o PCP faz dos diversos sectores de actividade. Relativamente aos feirantes o PCP promoveu
recentemente uma iniciativa na Assembleia da República em defesa deste importante sector da economia, nomeadamente com a apresentação
de um projecto de Lei específico para os feirantes e que foi aprovado no
passado dia 5 de Junho. “É urgente que o que ficou aprovado no papel seja implementado”. Refira-se que por proposta do PCP, foi aprovada a criação de uma linha de apoio à beneficiação de recintos de feiras e mercados, privilegiando a salvaguarda das adequadas condições de
higiene, saúde e segurança, a que se podem candidatar os municípios e
outras entidades gestoras de recintos. Foi também aprovado um apoio
fiscal nos combustíveis.

Até 15 de Setembro

Fafe

Quarenta jovens vigiam
floresta de Vizela

Jovens e seniores
fafenses não
pagam transportes

VIZELA
| Marta Amaral Caldeira |

Quarenta jovens voluntários arregaçaram mangas e entraram
no programa de ‘Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas – Vizela + Verde’, ajudando
o Município vizelense a cuidar
da sua floresta e do meio ambiente até ao próximo dia 15 de
Setembro.
Os jovens, entre os 18 e os 30

anos, têm a responsabilidade de
efectuar a vigilância fixa em
dois pontos estratégicos do concelho de Vizela, no Monte do
São Bento e Alto de Penabesteira, para deteção dos incêndios
florestais e sensibilização das
populações, ficando vigiada a
totalidade da área do concelho
de Vizela.
O projecto é apoiado pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude.

O Município de Fafe disponibiliza transportes públicos
gratuitos em todo o território
municipal a todos os jovens
até aos 18 anos e a todas as
pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos.
O autarca Raul Cunha destaca que “a implementação desta medida tem como objectivo
combater o problema ambiental e emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído e, por outro
lado, o combate à exclusão social”.
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Famalicão
§Hoje

Há 65 produtos locais que ostentam
‘Selo Famalicão Made In’
DOIS MESES depois de o Município de Famalicão ter lançado o desafio aos produtores, há já 65
produtos que ostentam a marca ‘Famalicão Made In’ e que podem ser encontrados em vários espaços.
FAMALICÃO
| Marta Amaral Caldeira |

Ao todo, são 65 já os produtos
mais variados que ostentam o
‘Selo Made In Famalicão - Produto que é Nosso’, desde frescos
à padaria e doçaria, bebidas,
compotas, geleias e mel, fumeiro, queijos, carnes frescas e ervas aromáticas.
Dois meses depois de ter sido
lançado o desafio aos produtores
famalicenses, no sentido de certificarem os seus produtos com a
marca ‘Famalicão Made In’, os
resultados estão à vista e mostra
a adesão ao selo.
Os 65 produtos que exibem,
agora, o ‘Selo Famalicão Made
In’ pertencem a 27 produtores

DR

Autarca de Famalicão, Paulo Cunha, ao lado dos produtores que já exibem o ‘Selo made In Famalicãop’ nos seus produtos

dos sectores agrícola e agroalimentar, sendo produzidos e/ou
transformados em Famalicão e
que contribuam para a sustenta-

bilidade da economia local.
Tal como havia enunciado o
autarca Paulo Cunha, o Programa de Incentivo ao Consumo de

Produtos Locais e Endógenos,
“visa valorizar os produtos de
Famalicão e alargar a sua comercialização e distribuição”.

Teatro

Casa das Artes
abre portas
com a história
de Oliver Twist
É com a história de Oliver Twist
que a Casa das Artes de Famalicão volta, hoje, a abrir portas. O
espectáculo, com produção da
casa e de João Regueiras, tem
sessões agendas às 21.30 horas,
no Grande Auditório, hoje, amanhã e na próxima sexta-feira.
A história de Oliver Twist do Baú
dos Segredos é uma adaptação
de João Regueiras da obra original de Charles Dickens, com a
qual este atelier de teatro comemora o seu 13.º aniversário,
ao serviço da cultura famalicense.
A entrada para este espectáculo
que conta a história de Oliver
Twist custa três euros e os estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e seniores (a partir de 65
anos) pagam, apenas, 1.5 euros.

Publicidade
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Vieira do Minho

Vieira do Minho esgota oferta
turística para Julho e Agosto

ALOJAMENTO turístico de Vieira do Minho esgota reservas para os meses de Julho e Agosto. Setembro
também está a ter muita procura. Sector destaca-se na retoma da economia.
VIEIRA DO MINHO
| Marlene Cerqueira |

Vieira do Minho é actualmente
um dos destinos mais procurados do país. No concelho minhoto, a oferta de alojamento está
esgotada para os meses de Julho
e Agosto. Setembro também
promete ser um bom mês.
Após meses difíceis, em que o
sector turístico esteve praticamente parado, com o início do
desconfinamento começou também a aumentar a procura de
alojamento. “Felizmente, as coisas, em termos de oferta turística, estão a correr muito bem”,
assume o presidente da Câmara,
António Cardoso, que tem
acompanhado a retoma da economia local.
O edil considera que além da
beleza das paisagens, Vieira do
Minho tem aquilo que, nesta fase, a maioria das pessoas procura: turismo de natureza, agro-turismo, actividades desportivas,
como trilhos e BTT, além de
proporcionar o distanciamento
social uma vez que este é um
concelho de baixa densidade.
Vieira do Minho contabiliza
1000 camas, que integram 320
unidades de alojamento.

DR

António Cardoso, presidente da Câmara de Vieira do Minho

O concelho está a revelar-se
não só atractivo para os turistas,
como também para os operadores turísticos. António Cardoso
revela que há empresas e operadores turísticos que estão a demonstrar interesse em investir
no no concelho.
Além de proporcionar tranquilidade e uma beleza ímpar, Viei-

ra do Minho conta ainda com
um grande trunfo nos tempos actuais: há quatro semanas que o
concelho não regista novos casos de Covid-19 e há duas semanas que não existe um único caso activo.
“Obviamente que isto nos tranquiliza, mas não baixamos a
guarda”, garante o presidente da

Câmara aprovou medidas de apoio especificas para o sector

Sector da restauração e bebidas
é o que atravessa maiores dificuldades
VIEIRA DO MINHO
| Marlene Cerqueira |

António Cardoso constata que o
sector da restauração e bebidas é
aquele que, no concelho, atravessa maiores dificuldades.
A retoma, neste sector, está a
tardar, situação que está muito
depende do factor confiança, explica o autarca local.
Ciente destas dificuldades, a
Câmara Municipal aprovou recentemente mais uma medida de

apoio ao sector. Até ao final do
ano, os estabelecimentos de
Restauração e Bebidas vão ficar
isentos do pagamento de água,
resíduos e saneamento.
Recorde-se que a Câmara de
Vieira do Minho já tinha também aprovado a isenção das taxas de esplanadas. Ao mesmo
tempo permitiu o aumento das
esplanadas existentes, a instalação de novas esplanadas e estruturas móveis não permanentes.
Todas estas medidas vigoram

até ao final do ano, com carácter
excepcional e temporário e visam mitigar os efeitos negativos
da crise no sector que mais dificuldades atravessa actualmente.
Importante no concelho tem-se
revelado o sector da construção
civil. António Cardoso refere
que o sector “nunca parou a actividade”, mesmo durante a fase
do estado de emergência, revelando-se um sector fundamental
para a actividade económica
concelhia.

autarquia, realçando que as normas e recomendações da DGS
continuam a ser cumpridas em
todos os sectores.
Note-se ainda que o concelho
tem tido grande procura não só
em termos de alojamento, como
também em termos de visitas.
Nos fins-de-semana, sobretudo,
percebe-se grande afluência de
visitantes a desfrutar do concelho.
Além de turistas, o concelho
prepara-se também para receber
os muitos emigrantes que tradicionalmente, sobretudo durante
o mês de Agosto, regressam à
terra para desfrutar das suas férias. A
ntónio Cardoso realça que será
feito um trabalho de sensibilização desses emigrantes tendo em
vista a prevenção da Covid-19.
“Não vamos fazer o que foi feito
no passado, que foi aconselhar
os emigrantes a ficarem 14 dias
em casa quando chegaram cá,
mas vamos fazer um trabalho de
sensibilização junto dos emigrantes e de toda a população
para que cumpram as recomendações das autoridades de saúde
para que Vieira do Minho continua a ser um concelho sem casos
activos”, referiu.

No concelho

Tudo operacional
para a época crítica
de incêndios
Vieira do Minho está preparada para enfrentar a época crítica de incêndios florestais. António Cardoso, que lidera o
Serviço Municipal de Protecção Civil, refere que o Município, em articulação com o
ICNF, conta com quatro equipas de sapadores florestais. A
estas junta-se ainda uma equipa de sapadores florestais da
CIM do Ave que também dá
apoio ao concelho.
“São 25 pessoas que, além de
trabalhar na prevenção, com a
limpeza de combustível e de
vias de acesso, também estão
na vigilância e na primeira linha de combate aos fogos”,
explica.
António Cardoso recorda ainda que, desde há quatro anos,
em articulação com Juntas de
Freguesia, estão colocados pelo concelho Kit’s de combate a
incêndio e há pessoas pagas
para fazer uma primeira intervenção logo que é detectado
um foco de incêndio. “Este
ano, por exemplo, já tivemos
duas situações de incêncio florestal. Quando os bombeiros
chegaram estes homens já tinham o fogo praticamente extinto”, conta.
O autarca realça que o combate aos fogos se faz em articulação envolvendo toda as forças
vivas como os Bombeiros Voluntários locais, responsáveis
dos baldios, pastores, juntas
de freguesa.

§Covid-19
Aos cofres municipais

Pandemia já custou quase meio milhão
É 485 mil euros o valor que a pandemia já custou aos cofres municipais de
Vieira do Minho, entre o investimento feito para combater a pandemia,
os apoios dados à população e às empresas e a perda de receitas que a situação causou ao Município.
O número é avançado por António Cardoso, que espera agora que o Governo olhe para as autarquias locais, perceba o papel fundamental que
estas tiveram e continuam a ter no combate à pandemia, e decida compensá-las em termos financeiros. “É o mínimo”, defende o autarca, para
quem o esforço dos autarcas, tanto a nível de Câmaras como de Juntas de
Freguesia, foi fundamental para que, até agora, se tivesse conseguido ultrapassar a pandemia. Cardoso realça em particular o papel “de todos os
presidentes de Câmara do distrito, porque se não tivesse sido a sua práactividade não teríamos conseguido estancar o contágio”. O edil recorda
ainda que a actuação da DGS “não foi a mais correcta”, lembrando a dificuldades que os autarcas tiveram no acesso aos dados epidemiológicos.
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Viana inicia recuperação ecológica
de cinco monumentos naturais
JOSÉ MARIA COSTA, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, deu, ontem, início ao
programa de recuperação ecológica dos primeiros cinco monumentos naturais.
VIANA DO CASTELO
DR

| Marta Amaral Caldeira |
João Dias Carvalho homenageado

O Monumento Natural dos Pavimentos Graníticos da Gatenha,
na costa de Afife, serviu de palco para o início da empreitada
que vai recuperar ecologicamente os primeiros cinco monumentos naturais do concelho de Viana do Castelo. O investimento
ascende ao meio milhão de euros e é financiado pelo POSEUR.
Além do Monumento Natural
dos Pavimentos Graníticos da
Gatenha, serão intervencionadas
ainda as áreas relativas ao Monumento Natural do Cemitério
das Praias Antigas de Alcantilado de Montedor, Monumento
Natural da Ribeira de Anha,
Monumento Natural das Cascatas da Ferida Má e Monumento
Natural das Falhas das Ínsuas do
Lima.
“Estas são áreas únicas para o
conhecimento da história geológica da Península Ibérica desde
há mais de 500 milhões de anos
e que fazem parte da candidatura
que o Município está a preparar
para reconhecimento de território Geoparque Mundial da

Medalha ‘Bons serviços’

Autarca de Viana
homenageia
João Dias Carvalho

DR

Presidente do Município de Viana e parceiros do projecto que vai recuperar ecologicamente os 13 monumentos naturais concelhios

UNESCO”, diz fonte municipal.
Refira-se que a Câmara Municipal obteve aprovação do POSEUR para a execução do Programa de Reabilitação Ecológica das Áreas Classificadas do
concelho.
Estes são os cinco primeiros
dos 13 monumentos naturais que
a Câmara de Viana do Castelo

pretende intervencionar com
vista à respectiva recuperação
ecológica. A classificação destes
monumentos deve-se ao valor
científico que têm para a geodiversidade, sendo que alguns deles têm também relevância em
termos de biodiversidade (sítios
de importância comunitária da
Rede Natura 2000).

José Maria Costa, presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, fez questão de marcar presença no lançamento do
projecto, acompanhado pelo vereador do Ambiente e Biodiversidade, bem como dos autarcas
locais e entidades relacionadam
com a gestão destes monumentos naturais.

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo
atribuiu a medalha de ‘Bons
Serviços e Dedicação’ ao chefe João Dias de Carvalho, dos
Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, “pelo contributo para a dignificação da função pública e elevação do
serviço municipal desde 1 de
Agosto de 1982”.
João Dias de Carvalho, de 60
anos de idade, natural do
Pombal, está em Viana do
Castelo desde 1972. Esteve no
quartel dos Bombeiros Sapadores quase quatro décadas e,
antes, tinha cumprido serviço
militar e trabalhado no combate aos incêndios florestais e
mais recentemente chefe dos
Bombeiros Sapadores e responsável pelas formações no
quartel.
Publicidade

§Arcos de Valdevez
Prevenção de incêndios

Soajo foi palco
da primeira acção
‘Aldeia Segura’

DR

Lugar de Paradela, Soajo, serviu de cenário a simulacro

Soajo foi palco da primeira sessão do ano de 2020 da
iniciativa ‘Aldeia Segura, Pessoas Seguras’. O objectiuvo é a prevenção e mitigação dos efeitos dos incêndios
rurais, por via de campanhas de sensibilização para a
prevenção de comportamentos de risco, divulgação de
medidas de autoproteção, elaboração do plano de
evacuação e realização de um simulacro.
Após o simulacro foi ainda realizada uma visita à obra
que decorre no ponto de água de Paradela e que visa
melhorar as condições de armazenamento de água e
assim aumentar a eficiência e a rapidez no combate
aos incêndios.
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Um “momento histórico” para o povo
TRÊS MESES E MEIO depois, os povos raianos de
Valença e de Tui voltaram a dar as mãos. Desde
ontem já se pode circular na ponte centenária que
liga as duas cidades. Autarca de Valença exige
medidas direccionadas para a economia local.
FRONTEIRAS DO MINHO
| Patrícia Sousa |

Passavam poucos minutos da
meia-noite quando o povo raiano voltou a dar as mãos. “Hoje
(ontem) é um momento histórico
para todos nós”, confidenciou,
visivelmente “feliz”, o presidente da Câmara Municipal de Valença, que não perdeu o momento em que as barreiras de protecção do lado português começaram a ser retiradas pela GNR,
três meses e meio depois. Manuel Lopes exige agora ao Governo português medidas “totalmente direccionadas” para o
povo raiano.
O povo de Tui e de Valença
voltou a juntar-se ontem à meianoite. Do lado de Espanha, com
uma hora de avanço, foram muitos os habitantes de Tui que se
deslocaram a pé e fizeram questão de aguardar nas barreiras na
margem portuguesa. As barreiras foram retiradas e depressa
começaram a passar peões e viaturas. “Parece que estávamos a
reviver a queda do muro de Berlim, porque isto para nós foi como o muro de Berlim”, sublinhou o autarca, esperando que
este acontecimento não se volte
a repetir “para o bem de todos” e
que não passe de “uma má recordação”.
A ponte “é mais uma rua que
une duas cidades”, assegurou o
presidente, lamentando que “não
fez sentido nenhum ter sido cortada”. Por isso, os últimos três
meses foram “muito duros” psicologicamente e economicamente. “As nossas pessoas estão
habituadas umas com as outras e
e tudo isto causou imensos
transtornos e esperemos que não
volte a acontecer”, pediu.
Durante a manhã de ontem, a
movimentação já era bem visível. As matrículas dos carros e a
língua de cada lado da ponte já
faziam perceber que “tudo voltou à normalidade”. “Hoje já an-

da toda a gente mais alegre, porque há vida e uma terra sem gente não tem vida. Retomamos as
nossas actividades normais e
quotidianas e ficamos muito felizes por isso acontecer”, aplaudiu Manuel Lopes, reforçando o
facto do povo raiano sempre ter
“vivido em conjunto”. Pelas
ruas de Valença e de Tui já se
notava “toda a diferença”. “Nos
cafés, nas lojas e até na feira,
que se realiza hoje (ontem) já se
nota bem as diferenças. Os nossos irmãos espanhóis estavam
ansiosos por vir até cá, como nós
estávamos ansiosos por lá ir e
até encher o depósito de gasolina”, contou.
Agora, passados estes meses
de “turbilhão”, Manuel Lopes
exige do Governo português medidas para o povo transfronteiriço. “Temos um comércio virado
e focado para os espanhóis e temos de ter medidas totalmente
direccionadas para o povo raiano”, apelou presidente.
Também o alcaide de Tui, Enrique Caballero, definiu o retirar
das barreiras na ponte como um
“momento histórico”, parecendo
que se “levantou o muro de Berlim”. Enrique Caballero deixou
o apelo: “entendemos que numa
Europa moderna é preciso superar as fronteiras, sobretudo
quando não temos consciência
de fronteiras. Esta ponte é uma
rua que liga dois territórios com
questões culturais, sociais, industriais e económicas comuns”.
Para o alcaide a forma como os
governos lidaram com esta situação foi “um erro”, defendendo que “não se pode aplicar a velha receita para novos desafios”.
Se voltar a acontecer, o alcaide
espera que se “enfrentem os problemas comuns como uma única
realidade peninsular e não como
dois estados diferentes”.
Do lado de lá da fronteira, em
Tui, já se notava mais movimento. Não faltavam carros com matrículas portuguesas e nas lojas e

lll
Maria José Calheiros (à direita) tem a loja aberta na fortaleza
de Valença já lá vão 34 anos. “Esta foi a pior fase desde que
abri portas. Não vai ser fácil sobreviver”, confidenciou.

lll
Gabriel Carrilho foi passear à fortaleza
de Valença com a esposa e os pais. De
Madrid, e a passarem uns dias na
Galiza, ontem foram às compras.

correiodominho.pt
2 de Julho 2020
12 Minho

Minho 13
1 de janeiro 2013 correiodominho.pt

raiano voltar a dar as mãos
§feira
Espanhóis voltaram
“Negócio ainda é pouco,
mas já vendemos”
Isabel Portela vende roupa de
criança e há quase 30 anos que faz
a feira de Valença. “Hoje [ontem]
nota-se mais gente, mas o negócio
ainda é pouco. Mas já vendemos a
espanhóis e isso é um bom começo”, confidenciou a feirante, que
também faz as feiras de Barcelos,
de Ponte de Lima e de Vila Nova de
Cerveira.
“Isto vai ser muito lento e difícil,
porque as pessoas ainda têm medo
de sair de casa, mas temos que ser
optimistas”, apelou Isabel Portela.

lll
As amigas Maria e Alicia vivem em
Ourense e, pelo menos uma vez por
mês, vêm à feira a Valença. Ontem,
regressaram e fizeram compras.

“Adoramos vir à feira
e passar cá o dia”
As amigas Maria e Alicia vivem em
Ourense, na Galiza, e todos os meses vêm, pelo menos uma vez, à feira a Valença e aproveitam para almoçar na fortaleza. “Adoramos vir à
feira e passar o resto do dia por cá.
Fazemos sempre compras e acabamos por almoçar em Valença”, contaram as galegas, mostrando, com
entusiasmo, as sacas das compras.
“Já tínhamos saudades disto. Já
compramos calçado, vestidos e colchas. Levamos um bocadinho de
tudo”, contaram as amigas, referindo que “ainda se vê pouca gente
comparando como era antigamente”.

cafés também já se ouvia português.
Beatriz Castiñeira trabalha
num café junto à ponte e começou por confidenciar: “todo este
tempo foi muito triste, faltava o
povo português e os peregrinos”. Ontem já se notava “diferenças” e Beatriz defendeu que
“não fazia sentido nenhum a
ponte estar fechada”.
Mais à frente no quiosque,
Carmen González também defendeu que “não fazia sentido a
ponte estar fechada”, sendo que
na sua opinião “já podia ter sido
aberta, há pelo menos três semanas, com as respectivas medidas
de segurança”. Ali, os portugueses procuram tabaco e revistas
espanholas.
Diferença notou-se logo nas
bombas de gasolina, em que os
funcionários não tinham mãos a
medir. Com os preços bem mais
baixos do que deste lado da
fronteira, os portugueses aproveitaram logo a oportunidade
para encher o depósito.
“Faz muita diferença de preços
e vimos sempre cá meter gasolina”, contou Ana Silva, que mora
no concelho de Valença. “Assim
conseguimos poupar muito e já
não fazia sentido a ponte estar
fechada”, reclamou. Também
Henrique Valadares, a morar em
Ponte da Barca e a trabalhar em
Valença, aproveitou para encher
o depósito. “Tenho o carro na reserva e amanhã [hoje] tenho de
ir a Braga e aproveitei para vir
aqui encher o depósito”, contou
o português.
Já do lado de cá da ponte, na
fortaleza notava-se “muito mais
movimento”. As ruas, as lojas,
as esplanadas “ganharam vida”.
Que o diga Maria José Calheiros, que tem uma loja de roupa
para a casa. “Estivemos fechados quase dois meses e desde
que abrimos tivemos muitos dias
sem fazer nada”, contou a comerciante, que ontem já vendeu
artigo, sobretudo, a espanhóis.
Na rua, o Correio do Minho falou com Gabriel Carrillo, que
passeava com a esposa, Gabriela
Duarte, e os pais, Maria e Mariano. De Madrid, o jornalista está
a passar uns dias na Galiza e ontem aproveitou a ponte aberta
para conhecer a fortaleza de Valença e fazer umas compras.

DR

Carmen González (à direita) é proprietária de um quiosque em Tui

DR

Portugueses fizeram filas nas bombas de gasolina

+ peregrinos
Ontem já se começaram a ver peregrinos a passar a ponte
entre Valença e Tui. O Correio do Minho falou com Maria
ZDunek, que estava na companhia da filha Ana e do seu
namorado Tomaz Suzin-Biruta. Da Polónia, os três
peregrinos adiaram o Caminho por causa da Covid-19.
“Finalmente estamos a fazer o Caminho”, aplaudiram.

DR

Anna, Tomaz e Maria, da Polónia, estão a fazer o Caminho a Santiago de Compostela
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lll
“Estou muito satisfeito
com este desconfinamento
transfronteiriço pois
a região não sabe viver
isolada. Ficou claramente
demonstrado que
as fronteiras entre o Alto
Minho e a Galiza foram,
e continuam a ser, um
elemento perturbador nas
relações socio-económicas,
e que a nossa economia não
funciona sem a efectiva
desfronteirização.”

Povos transfronteiriços voltam
à “normalidade possível”

REABERTURA das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha foi vivida, ontem à meia-noite, em
ambiente de festa nos concelhos de Vila Nova de Cerveira, Melgaço, Monção e Montalegre.
FRONTEIRAS NO MINHO
| Patrícia Sousa |

As barreiras foram “finalmente”
retiradas ontem à meia-noite. Os
povos transfronteiriços voltaram
à “normalidade possível”. Com
a reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha,
durante o dia de ontem “tudo foi
bem diferente” dos últimos três
meses e meio.
“Os municípios portugueses e
galegos da raia minhota uniramse para antecipar o mais possível
a reabertura de fronteiras”, recordou o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, contando que à meia-noite
de ontem já havia filas dos dois
lados da Ponte da Amizade.
“Estava tudo muito ansioso por
esta reabertura. Temos uma tradição ampla e franca de colaboração em todos os aspectos”,
confirmou Fernando Nogueira,
confessando o sentimento de
“muita alegria, por finalmente se
conseguir trabalhar e conviver
em conjunto”. E ontem já se notou “um aumento muito significativo de viaturas”, esperando
que no próximo sábado, a feira
semanal “seja de arromba”.
Também o presidente da Câmara Municipal de Melgaço estava “feliz” com a reabertura das
fronteiras. “Já fui meter gasóleo
e tudo. Nem imagina o movimento que tem tido a bomba de
gasolina logo a seguir à ponte
em Arbo”, relatou Manoel Batista. Esta normalidade, “apesar de
ser com condicionamentos, já
fazia falta”, assumiu o autarca,
confidenciando que “só quem
vive na fronteira é que percebe
esta ligação que faz parte da vida
dos dois povos”.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Monção, António
Barbosa, “o encerramento da
travessia resultou em consequências adversas nas duas margens”, por isso, a reabertura da
travessia, que é vista como uma
rua pelos habitantes dos dois
concelhos, “é fundamental para
a dinamização económica”.

Fernando Nogueira
Presidente CM Vila Nova de Cerveira

lll
“Somos dois povos, unidos
por um território único, que
voltam à partilha normal
das suas vidas e das suas
economias. A fronteira
voltou a ser aquilo que deve
ser, uma linha que une e faz
acontecer Europa.”
DR

Ontem já houve um aumento “muito significativo” de trânsito na Ponte da Amizade, que liga Vila Nova de Cerveira a Tomiño

+Montalegre

DR

Fronteira de Castro Laboreiro (Entrimo), no concelho de Melgaço

DR

Sendim, em Montalegre, e Baltar, em Espanha, já têm fronteira aberta

Na madrugada
de ontem procedeu-se
à reabertura da fronteira
que liga as localidades
de Sendim, no concelho
de Montalegre, e Baltar,
em Espanha. Um
momento de celebração
que contou com
as presenças do vicepresidente da câmara
de Montalegre, David
Teixeira, e do alcaide
de Baltar, José António
Feijoo Alonso.
Também os populares
de Tourém (Portugal)
e Calvos de Randim
(Espanha) soltaram
o espumante para
assinalar a reabertura
da fronteira. Minutos
de euforia depois do
confinamento.

Manoel Batista
Presidente CM Melgaço

lll
“Esta medida de
normalização entre os dois
povos amigos, fundamental
para a dinamização
económica, deve ser
encarada com esperança
e confiança num projecto
de retoma comum, mas
também com o necessário
cumprimento de todas as
recomendações sanitárias.”

António Barbosa
Presidente CM Monção

lll
“É um acto simbólico, mas
muito significativo para
as localidades de ambos
os lados. Esta acção tem
um sentimento de alegria.
Estamos plenamente
conscientes dos riscos que
todos estamos a assumir.
Se não houver civismo
de todos os cidadãos
pode não correr bem.”

David Teixeira
Vice-presidente CM Montalegre
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ABIMOREIRA, Construções, lda.

JORNADA 28
TOTAL

CASA

J V E D M S
1. FC Porto
2. Benfica
3. Sporting
4. SC Braga
5. Rio Ave
6. Famalicao
7. Vitoria SC
8. Moreirense
9. Boavista
10. Sta. Clara
11. Gil Vicente
12. Maritimo
13. P. Ferreira
14. Belenenses
15. Tondela
16. Setubal
17. Portimonense
18. Aves

70
64
55
50
47
45
43
38
38
38
33
31
31
31
30
30
27
14

www.habimoreira.pt

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

22
20
17
15
13
12
11
9
10
10
8
7
9
8
7
6
5
4

4
4
4
5
8
9
10
11
8
8
9
10
4
7
9
12
12
2

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

57
59
47
49
42
44
48
38
24
29
31
29
26
25
24
22
24
23

18
23
30
36
32
44
32
35
29
35
37
38
40
45
36
37
39
55

V E D M S

V E D M S

12
9
11
8
5
7
7
6
5
5
5
5
5
4
2
3
3
3

10
11
6
7
8
5
4
3
5
5
3
2
4
4
5
3
2
1

1 1
2 3
0 4
3 3
5 5
4 4
4 4
4 4
4 6
3 6
6 3
6 4
2 8
4 7
5 7
7 4
7 4
1 11

31
31
24
25
23
25
25
21
15
13
19
21
12
12
10
10
14
11

6
11
13
18
20
23
13
17
15
18
16
18
16
24
18
15
16
22

3 2
2 2
4 4
2 6
3 3
5 4
6 4
7 5
4 5
5 5
3 9
4 8
2 8
3 7
4 6
5 7
5 8
1 12

26
28
23
24
19
19
23
17
9
16
12
8
14
13
14
12
10
12

• Qualidade • Competência • Honestidade

RESULTADOS

FORA
12
12
17
18
12
21
19
18
14
17
21
20
24
21
18
22
23
33

Belenenses, 1; Tondela, 1
Boavista, 1; Sta. Clara, 0
Vitoria SC, 2; Setubal, 0
Aves, 0; Moreirense, 1
P. Ferreira, 0; FC Porto, 1
Maritimo, 2; Benfica, 0
Rio Ave, 4; SC Braga, 3
Famalicao, 0; Portimonense, 1
Sporting, 2; Gil Vicente, 1

PRÓXIMA JORNADA
Benfica - Boavista
Sta. Clara - Maritimo
Moreirense - Sporting
Gil Vicente - Rio Ave
Portimonense - Vitoria SC
Setubal - P. Ferreira
SC Braga - Aves
FC Porto - Belenenses
Tondela - Famalicao

MARCADORES

TOTOBOLA

17 GOLOS:
Carlos Vinícius (Benfica);
15 GOLOS:
Pizzi (Benfica);
13 GOLOS:
Paulinho (SC Braga), Taremi (Rio Ave);
12 GOLOS:
Fábio Abreu (Moreirense);
10 GOLOS:
Sandro Lima (Gil Vicente);
9 GOLOS:
Fábio Martins (FC Famalicão); Douglas Tanque
(Paços de Ferreira), Toni Martínez (FC Famalicão),
Alex Telles (FC Porto), Rodrigo Pinho (Martímo),
8 GOLOS:
Trincão (SC Braga), João Carlos Teixeiras (Vitória de
Guimarães), Bruno Fernandes (Sporting CP), Marega (FC Porto), Ricardo Horta (SC Braga)

1. Boavista -Santa Clara
2. AC Milan - AS Roma
3. Bréscia - Génova
4. Cagliari - Torino
5. Sassuolo - Hellas Verona
6. Parma - Inter de Milão
7. Granada - Elbar
8. Espanyol - Real Madrid
9. Levante - Bétis Sevilha
10. Norwich - Man. United
11. Sheffield Utd - Arsenal
12. Leicester City - Chelsea
13. Newcastle - Man. City

1
1
x
1
X
2
2
2
1
X
2
2
2

SUPER 14
Villareeal - Valência

1

GALOS BEM TENTARAM ESTRAGAR A FESTA
GIL VICENTE derrotado em Alvalade, pelo Sporting, em jogo que fechou a 29.ª jornada da I Liga. Gilistas mostraram-se audazes
e tentaram estragar a festa em dia de aniversário do clube leonino, mas pecaram no último terço do terreno.
29.ª JORNADA

ESTÁDIO DE ALVALADE

| Joana Russo Belo |

Galos de crista alta e atrevidos
em Alvalade, mas a não conseguirem estragar a festa leonina.
Em dia especial para o Sporting
- que comemorou, ontem, 114
anos de história - a equipa de
Rúben Amorim recebeu o presente ao festejar o triunfo frente
ao Gil Vicente, por 2-1, aumentando, assim, a vantagem na luta
pelo terceiro lugar da I Liga. Gilistas bem jogaram olhos nos
olhos com os leões e pressionaram, mas falharam em termos
ofensivos, pecando no último
terço do terreno.
Vítor Oliveira apostou num onze com três mudanças - Ygor
Nogueira, João Afonso e Baraye
- enquanto Rúben Amorim fez
apenas uma mudança - Rafael
Camacho - e até foi o Gil Vicente a equipa mais perigosa nos
minutos iniciais, a mostrar, claramente, jogar sem complexos
em Alvalade. Rúben Ribeiro
ainda marcou logo aos três minutos, mas o lance foi anulado
por posição irregular.
O Sporting foi equilibrando e o
golo de Wendel, aos 21 minutos,

SPORTING

GIL VICENTE

2

1

Árbitro Rui Oliveira
Auxiliares Carlos Campos Nelson Cunha

Maximiano
Quaresma
Coates
Borja
Ristovski
Matheus
Wendel
Nuno Mendes
Camacho
Sporar
Plata
Rúben Amorim

LIGA PORTUGAL

Sporting venceu o Gil Vicente em dia de aniversário

tranquilizou os leões. Jogada de
Plata na direita, a bola sobrou
para o médio brasileiro que rematou com a bola ainda a desviar na defesa gilista.
Sem baixar os braços, a equipa
de Barcelos manteve a pressão e

voltou a colocar a bola na baliza
leonina, por Sandro Lima, golo
anulado por fora-de-jogo.
Ao intervalo, os números davam conta do equilíbrio em
campo: as duas equipas tiveram
o mesmo número de remates (3),

Intervalo
1-0

Denis
Rodrigo
Rúben Fernandes
Ygor Nogueira
Claude Gonçalves
João Afonso
Soares
Baraye
Lourency
Rúben Ribeiro
Sandro Lima
Vítor Oliveira

Substituições Baraye por Lino (63m), Camacho
por Doumbia (69m), João Afonso por B. Kraev
(79m), Wendel por Battaglia (81m), Matheus por
Tiago Tomás (82m), Sandro Lima por Hugo Vieira
(87m), Lourency por Naidji (88m),Sporar por Joelson Fernandes (90+1m).
Disciplina cartão amarelo para Lino (76m) e Ygor
Nogueira (90+2m).
Golos Wendel (21m), Plata (49m) e Rúben Ribeiro
(90m gp).

embora maior posse de bola para
o Sporting (57 por cento).
No segundo tempo, o equilíbrio manteve-se, até que um erro
individual de Claude, que fez
um passe errado para o centro da
área, deu o segundo ao Sporting.

lll
“É uma noite de vitória,
muito importante. Não foi
um jogo fácil, mas tivemos
o jogo quase sempre
controlado”.

Emanuel Ferro AdjuntoSporting

lll
“Os resultados são sempre
justos, traduzem a diferença
de golos marcados e sofridos e o Sporting marcou
dois e nós um. Foi um jogo
dividido. Estivemos mais
capazes, mas fomos algo
ineficazes no último terço
do terreno, não tivemos
nem arte nem engenho
para materializar”.

Vítor Oliveira Treinador Gil Vicente

Plata recuperou a bola e rematou
de pé esquerdo para golo.
Já com Lino em campo, os gilistas ameaçaram, mas só em cima dos 90 Rúben Ribeiro reduziu na conversão de uma grande
penalidade.
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José Machado

Artur Correia

António Duarte

Custódio foi vítima das circunstâncias

TERTULIANOS consideram que o treinador que agora deixa o clube acabou por ser vítima das circuntâncias especiais que têm
marcado a época do SC Braga. Mesmo assim, mostram confiança na conquista do pódio.

“Clube tem que ser dos sócios”
“O SC Braga, no espaço de dias, fez um jogo - e desculpem-me a analógia - à Pelé no dérbi com o Vitória de
Guimarães e frente ao Rio Ave fez um jogo à Lelé. As
duas equipas entraram bem no jogo, perante as condições que se verificavam (muito vento). As duas equipas
apresentaram-se bem, com vontade de criar e logo aos
nove minutos aparece o ponta-de-lança do Rio Ave na
cara do Matheus, com o David Carmo a tirar sobre a linha de golo. Logo de seguida o Braga reage, chega aos
dois golos através de belas jogadas. Mas sentia-se que o
jogo não estava terminado aí, porque o Rio Ave continuava a jogar bem e a ser atrevido. O que não acreditava era que este Braga, depois de estar a vencer por dois
golos, permitisse que o Rio Ave fosse capaz de fazer
três golos. Nos últimos jogos, este Braga tem estado
muito mal no momento da perda de bola, o que permite
espaço aos adversários. E por isso o Braga tem sofrido
muitos golos nos últimos jogos. Quem quer jogar para o
título não pode ter este tipo de jogos e, quando acontecem, tem que saber reagir e estar à campeão. Tantas mudanças de técnico, que nem sempre correm bem, levam
as coisas a pagar-se caro.”
“O Custódio vai embora, está bem. Mas a culpa é só
dele? Já dissemos que o Braga é os seus associados e
não é só uma pessoa. Este SC Braga tem sido muito presidencial e é preciso mudar algumas coisas.”
Publicidade

“O futebol indústria
é uma mentira”

“O dérbi dos dérbis
exige adeptos”

“Às inteligências adiantadas do SC Braga SAD peço
mais uma vez respeito pela cidade, pelos adeptos e associados do nosso clube.”
“Quanto ao jogo com o Rio Ave: o SC Braga até não
entrou bem, mas tivemos uma grande eficácia. Fizemos
2-0 com um grande golo de Ricardo Horta. Do nada,
com uma grande apatia da nossa defesa, o Rio Ave faz
três golos. Ninguém queria acreditar. Intervalo, a perder
por 3-2. Na segunda parte fomos atrás do resultado,
bem, com posse de bola, a jogar por dentro, por fora,
com qualidade e Paulinho faz o 3-3 numa grande jogada
de recorte técnico elevado. O impensável aconteceu nos
descontos. Golo do Rio Ave. Perdemos 4-3. Custódio
trabalhou com condições muito adversas, não merecia
‘prémio envenenado’. Tem o meu respeito. Gosto das
suas ideias de jogo. Merecia mais. Obrigado Custódio.
Acredito que vamos ficar no terceiro lugar. Acreditem!”
“Alertei, em devido tempo, sobre a Cidade do Futebol.
O futebol indústria é uma mentira. A arbitragem, o VAR
e a sua organização são algumas das máscaras da sua
existência. O futebol português, como tenho dito, atravessa a sua maior crise existencial de valores. Não temos dirigentes. O negócio não se pode sobrepor aos valores. Os adeptos merecem muito mais respeito.”

“SCB-VSC é mais do que um dérbi. Escrevi-o nas Redes Sociais logo no final do jogo: “Este é, para mim, o
dérbi ‘mais genuíno’ do futebol português. Não precisa
de televisões, de jornais, de comentadores e de ‘comendadores’ a publicitá-lo. Mais do que um jogo entre
‘grandes’ é sempre um Grande Jogo. É entre nós, entre
vizinhos, em verdadeira intimidade minhota, numa rivalidade histórica em que cada jogo é uma desforra”. Isto a propósito dos dados estatísticos do amigo João Miguel Fernandes sobre o SCB (uma enciclopédia): 122º
dérbi no Campeonato, 48 vitórias para cada equipa, 26
empates, 159 golos para cada lado. A primeira parte deu
mais VSC, com o seu meio-campo a dar coerência ao
futebol praticado. Jogo alucinante, duas remontadas, 4
golos (genial o de Trincão). Com Palhinha mudou tudo.
Mais posse, mais músculo, linhas próximas, impondo o
ritmo, recuperando bolas, libertando Galeno para um
golo magnífico. Custódio sai, para mim com dignidade,
vítima da Cidade do Futebol/árbitro (expulsão perdoada
ao R. Ave e penalty mal marcado), mas também, refirase, lamento dizê-lo, pelos equívocos na gestão técnica
da equipa. E não só. Perdemos com mais uma péssima
arbitragem naquele estádio, num futebol perdido, muito
esforçado, mas sem identidade. Estamos na luta.”
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§Artur Jorge

Custódio deixa o comando;
Artur Jorge é quem se segue

SEIS JOGOS depois, Custódio assumiu a vontade ‘inamovível’ de deixar o comando técnico. Solução
passa pelo antigo técnico dos juniores, que vai orientar a equipa, de forma interina, até final da época.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Num longo comunicado (ver página 18), no qual quebra o pacto
de silêncio quanto às arbitragens, o presidente do SC Braga,
António Salvador, desvendou a
decisão de Custódio, comunicada após o desafio de anteontem
frente ao Rio Ave, de deixar o
comando técnico da equipa principal.
“Esta posição inamovível do
nosso treinador coloca um desafio acrescido ao clube para a fa-

se final da temporada, mas é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é
provocado por erros externo”,
refere António Salvador.
Facto é que, após seis jogos no
comando, Custódio somou apenas dois triunfos, averbando três
derrotas que proporcionaram a
ultrapassagem do Sporting na
luta pelo 3.º lugar.
Além disso, segundo informações recolhidas pelo Correio do
Minho, a mudança de sistema
táctico promovida por Custódio
ter-se-á dado pela vontade do

técnico em não querer ser visto
como um ‘aproveitador’ das
ideias deixadas por Rúben Amorim. Esse facto, aliado ao alegado afastamento de Micael Sequeira dos momentos de
decisão, terá caído mal junto do
restante grupo de trabalho, bem
como da estrutura directiva.
O técnico terá sentido que não
estavam reunidas as condições
para a sua continuidade no comando da equipa e, por isso, solicitou dispensa ao presidente
António Salvador.
Por confirmar estão ainda os

detalhes de um eventual acordo
para a cessação do contrato de
trabalho de Custódio. O até ontem técnico do SC Braga tinha
contrato com o emblema arsenalista até 2022.
Agora, a solução encontrada
até ao final da época passa por
ser Artur Jorge, antigo técnico
dos juniores, a assumir o comando de forma interina. Micael Sequeira continua na equipa técnica, que vê sair Paulo Jorge e
Hugo Freitas para as entradas de
Pedro Costa e João Cardoso (filho do antigo jogador do clube).

Estreia contra o Aves
Técnico interino
já orientou sessão
de ontem à tarde
Enquanto não é encontrada uma
solução definitiva para o comando técnico da equipa prinicipal
(sobretudo) na próxima época, a
escolha recaiu em Artur Jorge
para conduzir os Guerreiros do
Minho nos cinco jogos que faltam até ao final do campeonato.
O antigo técnico dos juniores,
que protagonizou uma excelente
campanha na presente temporada, já orientou a sessão de trabalho de ontem à tarde e tem a estreia no banco agendada para o
próximo Sábado (21.30 horas),
na recepção ao D. Aves.
No que toca a eventuais possibilidades para 2020/21, o Correio
do Minho sabe que Pedro Caixinha e Bruno Lage são dois nomes bem cotados no seio da estrutura arsenalista, que vai
analisando as hipóteses.
Publicidade

APARTAMENTO T3 - MAXIMINOS
Excelentes Áreas, AC, Painéis Solares,
Asp. Central, Est. Elétricos, Garagem Individual.
Oportunidade!

195.000 €

Ref. 5974
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§legião

Sector da Arbitragem vive
“crise de competência profunda”
ANTÓNIO SALVADOR considera que pacto de silêncio - que permitiria aos árbitros trabalhar de forma
tranquila -, não teve efeito porque “o quadro de árbitros é fraco”, com a conivência do Conselho de
Arbitragem. Clube diz-se ser o mais prejudicado e anuncia retirada de confiança a Fontelas Gomes.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O SC Braga considera-se a equipa mais prejudicada por parte
dos árbitros e, nesse sentido, o
clube, num comunicado assinado pelo presidente António Salvador, anunciou a retirada de
confiança ao presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes.
Considerando que o sector da
arbitragem “vive uma crise de
competência profunda”, que
“exige mudanças imediatas”, o
SC Braga considera não ser “entendível que, numa fase de renovação dos seus órgãos, a FPF
mantenha intacta uma gestão
que se tem revelado um fracasso
a todos os níveis, reforçando a
aposta em Fontelas Gomes e na
sua equipa”.
Os arsenalistas entendem que
para além de serem o clube mais
prejudicado, o seu concorrente
directo na luta pelo 3.º lugar, o
Sporting, “é o mais beneficiado”
pelas arbitragens.
Depois de ter proibido jogadores e dirigentes do SC Braga de
falar de arbitragens até ao final

DR

Os arsenalistas queixam-se de uma expulsão perdoada a Aderlan Santos

lll
“O erro é parte integrante do futebol e da vida, mas o erro
persistente e reiterado tem outro nome: chama-se
incompetência. Permitir a incompetência é um atestado de
incapacidade que tem de ser claramente imputado ao CA, que
é conivente com um prejuízo de 9 pontos à equipa do SC Braga
ao longo deste campeonato, conforme é reconhecido.”

da próxima temporada, com o
intuito de perceber se “o período
de tréguas foi benéfico ou se as
carências são mais profundas e
exigem medidas internas”, António Salvador decidiu quebrar o
tal pacto de silêncio por considerar que, se “num contexto quase
laboratorial [sem a pressão dos
adeptos], os erros persistem, então a conclusão a tirar só pode
ser uma: o quadro de árbitros é
fraco e o CA é conivente com esta falênca, permitindo que de
forma reiterada se adulterem resultados e classificações”.
O duelo com os vila-condenses
tornou impossível a contenção
de Salvador que considera “de
bradar aos céus a não expulsão
de Aderlan Santos, aos 60 minutos, mas também o penálti e a
expulsão de Rolando por intervenção faltosa que não se descortina”, refere o presidente bracarense.
Salvador acredita que o clube
está a ser alvo de um ataque, relacionando os erros contra o SC
Braga com a vontade manifestada por Custódio de abandonar o
comando técnico da equipa (ver
página 17).

Esgaio cumpre castigo
Nova oportunidade
para Diogo Viana...
cinco meses depois
A recepção de Sábado ao Deportivo das Aves deverá proporcionar nova oportunidade no onze
do SC Braga do lateral-direito
Diogo Viana, que poderá voltar a
somar minutos quase cinco meses depois. O ex-Belenenses SAD
alinhou pela última vez a 23 de
Fevereiro na recepção ao V. Setúbal (vitória por 3-1) e, desde então, nunca mais somou qualquer
minuto. Agora, com a suspensão
de Esgaio, que completou uma
série de 12 cartões amarelos,
Viana deverá voltar ao onze, assim como João Novais (ou André
Horta). Um deles deverá ser escolhido por Artur Jorge para ocupar o lugar ao lado de Palhinha
no meio-campo, em função da
ausência de Fransérgio, que
cumpre também um jogo de
castigo (nove amarelos). Rolando (expulso), também não será
opção para Sábado.

‘Do SC Braga por Braga’
Seleccionadas onze
empresas que terão
publicidade gratuita
Já foram escolhidas as empresas
que vão beneficiar de publicidade gratuita nos meios de comunicação do SC Braga. De um total
de 57 candidaturas, o júri seleccionou onze que “abrangem diversos sectores da economia” e
que “demonstraram boas práticas laborais ao longo deste período pandémico”.

Ponta-de-lança superou melhor registo da carreira e está a um golo dos 50 com a camisola do SCB

Paulinho e R. Horta chegaram aos 20 golos
na temporada e entram num lote restrito
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Apesar do desaire em Vila do
Conde, Paulinho e Ricardo Horta saíram do Estádio dos Arcos
com a ligeira satisfação de terem
acesso a um lote restrito de jogadores do SC Braga que ultrapassam a fasquia dos 20 golos numa
temporada.
O ponta-de-lança de 27 anos
assinou um bis e chegou aos 21
golos (é o melhor marcador dos
Guerreiros do Minho na junção

de todas as competições) em
2019/20.
Ricardo Horta cobrou um livre
de forma exemplar e chegou aos
20 golos. Com esta marca, a dupla passa a constar de um lote
restrito de antigos jogadores do
SC Braga que ultrapassaram as
duas dezes de golos numa só
época ao serviço dos minhotos:
Chico Gordo, Karoglan, Barata,
Lima e Dyego Sousa.
No caso de Paulinho, o segundo golo que apontou na baliza de
Kieszeck permitiu-lhe superar o

melhor registo da carreira, que
era de 20 golos numa época, ao
serviço do Gil Vicente, na II Liga, na temporada 2016/17.
A cumprir a terceira e melhor
época do ponto de vista individual no SC Braga, depois dos 17
golos apontados no ano de estreia, em 2017/18 e dos onze festejados em 2018/19, com os 21
que já leva esta temporada, Paulinho conta, neste momento, 49
golos no somatóri. O desafio
com o Aves pode ser sinónimo
de marca redonda (50 golos).

SCB

Sociedade Paulinho & Horta já contribuiu para 41 golos esta época
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CRC Távora, Melgacense
e AD Barroselas sobem à I Divisão
CLUBES da Associação de Futebol de Viana do Castelo aprovaram alargamento do campeonato, na
próxima época, para 18 equipas. Três melhores classificados da II Divisão garantem a subida.
AF VIANA DO CASTELO

+ Barroselas

| Joana Russo Belo |

Está confirmado. Os clubes filiados da Associação de Futebol de
Viana do Castelo aprovaram, em
reunião extraordinária, o alargamento da competição de 16 para
18 equipas, já na próxima época
2020/21, abrindo, assim, espaço
à subida à I Divisão Distrital do
CRC Távora, Melgacense e Associação Desportiva de Barroselas - os três melhores classificados da II Divisão à data da
suspensão dos campeonatos.
“Não sendo dessa forma que
pretendíamos subir, mas sim
dentro do campo e jogando todas as partidas, parece-nos justa
a decisão tomada no órgão plenário da AFVC. Resta-nos agradecer a toda a equipa, treinadores e directores o excelente
trabalho desenvolvido e que culminou com a confirmação daquilo pelo qual tanto se trabalhou para termos de novo o CRC
Távora na I Divisão”, escreveu a
direcção do clube na página oficial do Facebook, deixando uma
palavra de agradecimento à direcção do ARC Paçô, “por nos
ter tão bem recebido nas suas

CRCTÁVORA

Confirmada a subida
de divisão, a direcção
da AD Barroselas já iniciou
a preparação da próxima
época, garantindo a
continuidade do treinador
Tomás Costa, que vai para
a terceira época no clube.

André Sá continua no comando técnico do CRC Távora na I Divisão Distrital

instalações nesta época de
2019/20”.
O clube garante trabalhar “com
o intuito de criar um projecto
desportivo consistente, para termos bom futebol nas nossas novas instalações na próxima época”, que deverá arrancar a 5 de

Outubro.
Na nova temporada, o CRC
Távora vai ter um novo relvado
sintético e novas instalações de
apoio à actividade desportiva,
determinantes para o desafio no
escalão máximo distrital.
Em termos de equipa, a direc-

ção anunciou a renovação da
equipa técnica que liderou o projecto na época 2019/20, garantindo assim a continuidade do
treinador principal André Sá, do
treinador adjunto Óscar Gomes
e do treinador de guarda-redes
Nuno Rocha.

Campeonato de Portugal
Ricardo Cardoso reforça
meio-campo do Brito SC
O médio Ricardo Cardoso é reforço
do Brito SC para a nova temporada
no Campeonato de Portugal. Natural de Vila Nova de Famalicão, o jogador chega do FC Pedras Rubras,
da série B, onde alinhou nas últimas três épocas. Fez a formação nas
camadas jovens do FC Porto e SC
Braga e tem no currículo passagens
por clubes como Ribeirão, FC Vizela,
FC Famalicão, Maria da Fonte, Amarante, São Martinho e Gondomar.
Ricardo Cardoso junta-se ao lateral
Filipe Gusmão (ex-Taipas) e ao
avançado Rui Gomes (ex-Vilaverdense) no lote de reforços já garantidos para 2020/21.

CD Cerveira
Carlos Diegues é reforço
Carlos Diegues, avançado ex-Varzim
SC, é o mais recente reforço do
CD Cerveira para a nova temporada
no Campeonato de Portugal.
Junta-se a Igor Bissoloti (guardaredes, ex-Merelinense) e a Diogo
Novo (defesa, ex-Vilaverdense).

Defesa central renovou por três temporadas

Eixo da defesa do FC Vizela volta a contar com Aidara
II LIGA
| Joana Russo Belo |

O defesa central Aidara vai vestir a camisola do FC Vizela por
mais três temporadas, até final
da época 2022/23. Natural da
Costa do Marfim, o central, de
23 anos, chegou a Vizela em
2017 - clube onde iniciou a
aventura no futebol europeu - foi
conquistando o espaço na equipa, tendo sido, de resto, uma das
figuras da última campanha no
Campeonato de Portugal, que
culminou com a subida de divisão à II Liga.
“É uma boa escolha ficar, não

só porque me sinto muito bem
em Vizela, mas também porque
acredito muito no projecto do
clube”, revelou em declarações
ao site oficial do clube.
Na época que marca o regresso
do FC Vizela aos campeonatos
profissionais, Aidara fará também a estreia na II Liga e não escondeu a ambição. “Para a nova
temporada, o objectivo permanece o mesmo, ou seja, conquistar vitórias e deixar sempre uma
boa imagem. A concentração terá de ser máxima, porque competir na II Liga é ainda mais difícil e todos queremos confirmar o
nosso valor”, sublinhou.

AD Os Limianos
Cássio ansioso
pelo novo desafio

FC VIZELA

Aidara renovou contrato por três temporadas com o FC Vizela

O defesa Cássio Luís é reforço da AD
Os Limianos para a época 2020/21
na I Divisão da AF Viana do Castelo.
Brasileiro chega do Atlético dos Arcos e não esconde a ambição.
“Estou muito feliz por representar
este grande clube do distrito e com
muita vontade de ajudar a colocar o
clube novamente nos campeonatos
nacionais. Estou ansioso para vestir
e honrar esta camisola”, revelou.
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João Paulo Teixeira é o novo presidente
TOMADA DE POSSE da direcção encabeçada por João Paulo Teixeira decorreu ontem, no campo de jogos dos Moinhos Novos,
dando continuidade directiva ao Maria da Fonte, mas reforçando as ambições para o futuro próximo.
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Lurdes Marques |

O Sport Clube Maria da Fonte
tem nova liderança. João Paulo
Teixeira foi empossado, na noite
de ontem, como presidente da
direcção do clube mais representativo da Póvoa de Lanhoso.
O acto eleitoral tinha decorrido
na passada segunda-feira, dia 29
de Junho, e contou com lista única, liderada por João Paulo Teixeira. A lista ‘A’ contabilizou 63
votos a seu favor, não se tem assinalado qualquer voto nulo ou
branco.
O agora presidente da direcção
marifontista, acompanhou Armando Silva nas anteriores direcções, como vice-presidente.
Foram três mandatos na vicepresidência do clube. O anúncio
da candidatura de João Paulo
Teixeira só ficou a conhecer-se
depois do anúncio da não recandidatura de Armando Silva.
A cerimónia de tomada de posse decorreu no Campo de Jogos
dos Moinhos Novos, na vila po-

DR

Tomada de posse do novo presidente do Maria da Fonte, à esquerda na foto

voense, para dar cumprimento às
orientações das entidades de
saúde. Já Rui Rebelo e António
Lourenço mantêm-se na presidência da Assembleia-Geral e

Conselho Fiscal do Maria da
Fonte, respectivamente.
Na direcção, para o ano social
de 2020 a 2022, João Paulo Teixeira tem na sua equipa, como

vice-presidentes, Agostinho
Duarte, Amaro Leite, Rui Sá e
José Luís Machado, ex-presidente do clube.
Uma equipa renovada que pre-

Para o triénio 2020/2023

AUTOMOBILISMO
| Redacção |

DR

Novos órgãos sociais do Clube Automóvel do Minho, eleitos para o triénio 2020/2023

prevista para outubro devido à
pandemia do Covid-19, mas que
terá lugar em Outubro de 2021.
Após aprovação do relatório e
contas sob parecer positivo do

Conselho Fiscal, deu-se início às
votações tendo a nova direcção e
corpos sociais sido eleitos com
um total de 776 votos a favor e 5
votos de abstenção.

João Paulo Teixeira
Presidente do SC Maria da Fonte

tende dar continuidade ao excelente trabalho da anterior direcção, liderada por Armando Silva, e honrar o nome do clube
povoense.

+ futebol

Rogério Peixoto reeleito no Clube Automóvel do Minho
O Centro Cívico de Palmeira
acolheu a Assembleia Geral ordinária do Clube Automóvel do
Minho assim como as eleições
para o triénio de 2020/2023, numa reunião que, apesar da situação de confinamento em que se
vive, contou ainda com a presença de 43 associados.
Após um nota introdutória do
presidente da direcção foi apresentado o calendário desportivo
para este ano, em que se salienta
a organização de duas provas do
Campeonato de Portugal de Karting, a terem lugal em Viana do
Castelo e Baltar, assim como
quatro do Campeonato de Portugal de Drift (Melgaço, Pinhel,
Lousada e Leiria). O CAM não
irá organizar este ano a prova internacional de montanha denominada FIA HillClimb Master

lll
“A estabilidade financeira é
o caminho correcto para o
nosso clube, sendo que não
podemos dar passos
maiores que as pernas.
Nesse prisma, e tendo isso
como pilar, num clube com
500 associados, sendo que
300 deles são pagantes,
queremos captar mais
sócios e criar uma maior
dinâmica com os que
existem. Queremos
estabilizar o clube nesta
divisão e temos como meta
criar uma equipa B no
futebol”.

De salientar a aposta na renovação da nova direcção, agora
composta por sete directores,
com muitas caras novas e também de sete novos assessores.

A União Desportiva de
Polvoreira assinala o seu
47.º aniversário, e mesmo
com todo o cenário de
pandemia, o clube faz
questão de prestar homenagem aos sócios falecidos, no dia 7 de Julho, com
romagem ao cemitério, a
que se segue um show
case acústico. Depois realiza-se a homenagem aos
associados com 25 anos de
filiação e entrega do respectivo cartão comemorativo. A 11 de Julho realiza-se uma tertúlia sobre a
história do Polvoreira, com
a presença do fundador e
sócio n.º 2, João Alves Pereira, e também com o fundador e sócio n.º 4 Manuel
Emílio M. Abreu.
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A Modista

AUTORA Rosalie Ham
EDITORA Editorial Presença
A vingança está outra vez na moda...
Dungatar é uma pequena cidade no interior da Austrália, mas onde, curiosamente, as mulheres
se vestem como modelos parisienses. Após 20 de ausência, Tilly Dunnage, uma jovem bela e reservada, regressa da Europa a Dungatar para cuidar da mãe. Tinha abandonado a sua terra natal
em circunstâncias adversas e os habitantes recebem-na com desconfiança, mas ela conquista-os
um a um através do seu enorme talento como modista.
Todavia, cedo ressurgem os velhos rancores. É então que Tilly se apaixona e Dungatar, outrora
pacata, mergulha no caos.
contaoleitor@correiodominho.pt

E

ra o Barbeiro que todas as semanas
trazia e levava novidades; nascimentos, enterros, desavenças nas
famílias aldeãs que sobreviviam das duras tarefas da lavoura.
Então ele ouvia, escutava, transmitia tudo ou quase tudo aquilo que lhe era narrado em cada casa.
Na casa do senhor Abelino, o Barbeiro
passava todas as sextas-feiras antes do
meio-dia.
Uma sexta-feira desabafou já um pouco
nervoso, orelhas cheias de escutar e ouvir
as desavenças dos aldeães.
- “Já sabe, senhor Abelino, os maus espíritos que andam por aí? Estamos perdidos... Eles vêm para nos fazer mal. Fulano, Beltrano, Sitrano e outros já têm medo de ir ao ribeiro tapar a água a noitinha, por causa de gritos que se ouvem no
meio da noite... Pessoas contaram que viram vultos atravessar os terrenos, todo
mundo tem medo!”
O senhor Abelino estava a considerar a
gravidade do problema, já que é a água
que tanto ajuda a erva a crescer nos campos, servindo esta de base alimentar aos
animais domésticos.
Enquanto o senhor Manuel cortava a
barba do senhor Abelino debaixo do coberto e ao frio, Neca, o filho do senhor
Abelino escutava esta conversa que lhe
pôs os cabelos em pé.
Ele procurou dar a novidade ao amigo
Zé Carambola, mais novo um pouco.
Os dois puseram-se a migalhar coisas
sem jeito, mas o medo os perseguia e a incerteza os enfeitiçava.
Quem poderia pensar então, que estes
dois rapazes medrosos e tímidos poderiam ser protagonistas desta história!
Esperaram até a meia-noite, fazendo
crer aos pais que dormiam para sair fugidos de casa.
A aventura ainda estava a começar, o co-
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Mistério ao luar
Texto
Texto António
António Cunha
Cunha

ração estava a bater-lhes forte no peito
enquanto atravessavam a casa na ponta
dos pés. Saíram pela porta das traseiras,
tendo em atenção não fazer barulho nenhum para não serem ouvidos.
O Neca tinha guardado a espingarda do
pai, ele sabia que não a podia usar já que
era antiga e de carregar pela boca, mas
nada o podia deixar de crer que podia servir de defesa.
Uma vez fora, a lua cheia ajudou bastante os dois rapazes que se viram tomar
asas para voar, e o empolgamento de desvendar este mistério afugentou o me- do
por uns momentos.
O Neca com a espingarda às costas e o
Zé Carambola com o seu cajado de pastorinho na mão, na noite fria de luar, aí
vão os dois rapazes. Heróis não eram,
mas sim com medo.
Deviam dar a volta ao monte para passar pelos lugares onde se desconfiava da
presença do Espírito, com o medo de serem perseguidos, ou pior.

Nem Abelino nem o Barbeiro podiam
suspeitar desta aventura juvenil. Porquê?... Os caminhos não eram certos ou
confortáveis mesmo em noite de luar.
Os aventureiros prosseguiam debaixo da
sombra das árvores, que criava no chão
formas fantasmagóricas, e ouvia-se os barulhos da vida nocturna, mas nada que se
assemelhasse ao grito de um ani- mal mágico.
O Neca teve então a ideia de imitar o
som do famoso Espírito...
Ele emitiu uns gritos irritados em toda
volta do monte, passando pelos terrenos
dos moradores que já deviam estar a acordar com os cães de guarda a ladrar, e até
umas luzes de lanternas se acenderam ao
longe, mas o medo era tão grande que
ninguém queria se aventurar fora de casa.
Os dois rapazes apressaram o passo com
o receio de serem desvendados. Passaram
perto da grande peneda da Penaseiras,
contornaram o monte pelo norte, soltando
uns gritos de vez em quando. Uma vez
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sentiram uma sombra passar bem pertinho deles, ouviram como que asas aveludadas a bater, mas já estavam debaixo das
árvores e, seja lá o que for que passou por
eles, foi embora logo e não os assustou
mais que uma ave noctur- na.
Agora o caminho era mas simples, já estavam a chegar perto de casa, os caminhos eram mais seguros e sobretudo mais
conhecidos.
Enfim, pouco antes do romper do dia,
cansados de terem corrido o monte in-teiro, os rapazes entraram bem devagar dentro de casa onde os pais ainda dor- miam,
e deitaram-se em silêncio, orgu- lhosos
por terem ultrapassado o medo.
No dia seguinte a aldeia acordou atormentada. Os vizinhos iam de casa em casa e comentavam os acontecimentos da
noite. Todos tinham a certeza que essa dita coisa má bateu as portas, andou por cima dos telhados, subiu os pátios , todos tinham uma história diferente para contar.
Como o monte não era muito grande,
não demorou muito tempo para os pastores das aldeias vizinhas acrescentarem
mais testemunhas de sombras voadoras
que atormentaram os lavradores.
O Neca e o Zé Carambola tinham seguido os adultos, ansiosos para ouvir o que
se dizia, e para ver se tinham conseguido
enganar o povo todo. Então o Neca pediu
licença para falar.
Ele afirmou que foi ele o autor dos gritos, que ele e o Zé queriam desvendar esse mistério.
Ele disse aos moradores para dormirem
sossegados, para retomarem a rotina do
labor nos campos, que não havia razão
para ter medo de algo que não existia.
Ficou sem se saber se o Espírito Águia
desapareceu por causa do medo dos gritos dos dois rapazes nessa noite, o certo é
que ele nunca mais foi ouvido na região, e
as aldeias retornaram à sua tranquilidade.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares

22

2 de Julho 2020 correiodominho.pt

PASSATEMPOS
SUDOKU
***

****
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Segunda 29/06/20

QUEBRA
CABEÇAS
Examinando o padrão
da série: 33, 31, 27, 25, 21,
Que número virá a seguir?

7
6

3

JOGOS

7
9
3
9
8
Solução: 19
Trata-se de uma série alternando subtração
de valores diferentes. Primeiro 2 é subtraído,
depois 4, e assim por diante.

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6

8

9

10 11

HORIZONTAIS: 1 – lanterna; frente. 2 - aparelhar; fabrique.
3 - desrespeitoso. 4 - braços; espesso. 5 - piada; demover.
6 - picar. 7 - agente; motivo. 8 - ordem; esburaca. 9 - convivência. 10 - cheiro; prudência. 11 - ousar; dinheiro.
VERTICAIS: 1 – agouros; sequioso. 2 - ainda; base. 3 - roseiral; delicadezas. 4 - pedes; colocara. 5 - indicar.
6 - ziguezaguear. 7 - destruir.8 - apaziguar; bagagem.
9 - contorno; gritar. 10 - sabres; trigueiro. 11 - arrabaldes;
partes.

7
8
9

7 DIFERENÇAS

Soluções: 1-Falta uma árvore do lado direito, na parte de baixo 2-Falta uma nuvem do lado direito 3-Faltam pedras no canto inferior esquerdo 4-Falta um tufo de erva por baixo da árvore do lado
esquerdo 5-Falta um raio de Sol 6-Boca do míúdo da bicicleta 7-Altura da cabine do camião

11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - farol; cara, 2 - apor; teça. 3 - desacatador. 4 - asas; ramoso. 5 - sal; calar. 6 - bicar.
7 - motor; mor. 8 - edital; fura. 9 - camaradagem. 10 - odor; tino. 11 - osar; boros.
Verticais: 1 – fadas; seco. 2 - apesar; dado. 3 - rosal; mimos. 4 - oras; botara. 5 - citar. 6 - caracolar. 7 - talar. 8 - atamar; fato. 9 - redor; mugir. 10 - aços; moreno. 11 - aros; ramos.

10

HUMOR
O Presidente da República faz
uma visita a uma escola em
Brasília e entra numa sala de
aula no meio de uma discussão sobre significado das
palavras. A professora pergunta ao presidente se ele
gostaria de conduzir o tema
na discussão da palavra
"Tragédia". Ele aceita e pede à
turma que lhe dê um exemplo
de tragédia. Um garoto se levanta e diz:
- Se meu melhor amigo está
brincando na rua e um carro o
atropela, isto seria uma tragédia.
- Não - diz o presidente - isto
seria um acidente.
Uma rapariga levanta a mão.
- Se um autocarro escolar
levando cinquenta crianças pergunta ela - caísse na ribanceira, matando todo mundo,
isto seria uma tragédia?
- Também não - explica o
presidente - Neste caso, seria
uma grande perda.
A sala fica em silêncio.
Nenhum voluntário. O presidente olha para a turma:
- Não há ninguém aqui que
pode me dar um exemplo de
tragédia?
Finalmente, lá no fundo da
sala, o Joãozinho levanta a
mão. Com uma voz tranquila
ele diz:
- Se o avião presidencial,
levando o senhor e a sua mulher, fosse atingido por um
míssil, matando todos os
ocupantes, isto seria uma
tragédia!
- Fantástico! - exclama o
presidente - correto! E você
pode me dizer por que seria
uma tragédia?
- Bem, - diz o Joãozinho porque não seria um acidente,
e também não seria uma
grande perda!

Toca o telefone e o médico
reconhece a voz de um colega do outro lado da linha:
- Precisamos de mais um
jogador para jogar às cartas.
- Estou a caminho.
Enquanto ele veste uma
blusa, a sua mulher pergunta:
- O caso é grave?
- É sim - responde ele, muito
sério - é tão grave, que já há
outros três médicos no local.

Sorteio 26/2020

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

Terça 30/06/20

Sorteio 52/2020

1 6 11 28 42
*2 *10
Quarta 01/07/20

Sorteio 53/2020

25 36 37 44 47
+7
Quinta 25/06/20

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

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
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Cultura
OS PRÓXIMOS DIAS DO ANIMA-TE…
Rodrigo Rebelo de Andrade
Sexta, 3 de julho
Parque da Devesa | 19h

Domenico Lancellotti
Domingo, 5 de julho
Parque da Devesa | 19h

Katia Guerreiro
Sábado, 4 de julho
Parque da Devesa | 19h

Cinema Paraíso: Variações
Quarta, 8 de julho
Parque da Devesa | 22h

Katia Guerreiro no Anima-te

K

atia Guerreiro é o grande nome
do primeiro fim-de-semana do
Anima-te, o programa de Verão
de Vila Nova de Famalicão para os meses de julho, agosto e setembro.
A fadista sobe este sábado, 4 de julho,
ao palco do Anima-te no Parque da Devesa e prepara-se para apresentar aos famalicenses os temas que marcam o seu
último álbum “Sempre”.

O seu nono projeto discográfico conta
com direção musical do compositor José
Mário Branco e segue a corrente tradicionalista típica do seu fado.
“Este é o meu nono álbum. Ao longo
de todos os álbuns que eu editei eu tive
experiências diferentes, tive em momentos diferentes da minha vida, cruzei-me
com pessoas diferentes. Agora tenho o
José Mário Branco e continuo sempre a

ser eu. Sou sempre eu quem está ali. Sou
eu por inteiro. Sou aquilo que eu quis
afirmar no meu terceiro álbum Tudo Ou
Nada. Eu continuo a ser esse tudo ou nada. Eu entrego tudo, portanto hoje ao nono álbum que edito sou sempre eu”, revelou em entrevista à revista Sábado.
Recorde-se que os espetáculos 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 espetáculos 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 3 horas que antecede o
espetáculo e uma pessoa poderá levantar
até 6 ingressos. Programa completo em
www.famalicao.pt.
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REAL, DUME E SEMELHE

SÃO VICENTE
APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 084

200.000€

APARTAMENTO T1

Referência: 260 200 112

195.000€

MORADIA ISOLADA

MAXIMINOS

MORADIA ISOLADA

Referência: 260 200 029

298.000€

MORADIA TENÕES
1

122

C

207

¤220.000

MORADIA\ 285200048

T4 REMODELADO - SÃO VITOR
4

3

Referência: 260 180 031

129.000€

C/ TERRAÇO
100m2

ÚL
LTIMO
T
PISO

2 JARDINS

3

VILAÇA
79.000€

SEQUEIRA

APARTAMENTO T3

3

Referência: 260 200 111

1

172

-

¤176.000

APARTAMENTO \285190163

T3 - SÃO PEDRO D’ESTE

T3 - SÃO VITOR
D

3

2

1

135

D

100

¤199.000

APARTAMENTO \285200071

3

2

2

120

C

-

APARTAMENTO \2852000058

¤170.000

C/ TERRAÇO

LIVRE

ERA BRAGA TRIBUNAL
era.pt/bragatribunal
bragatribunal@era.pt
T2 - LAMAÇÃES
Ç

ERRRAA PT

2

1

1

84

C

25

€137.500

APARTAMENTO \285200073

Gonçalves & Lobo – Mediação Imobiliária, Lda. AMI 11693.
Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.

CONSTRUÇÃO

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES

SÃO VICENTE
DUPLEX T0

2 5 3 61 5 76 5

Referência: 314200145

ANDAR MORADIA T4

138,000€

IMÓVEL NOVO

169,900€

CONSTRUÇÃO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
MORADIA BANDA V3

Referência: 314200100

Referência: 314200113

375,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
MORADIA ISOLADA V4

Referência: 314200138

CELEIRÓS, AVELEDA E VIMIEIRO
290,000€

LOTE

Referência: 314200095

52,000€

RUILHE
LOTE

Referência: 314200073

52,000€
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9 Prédio com elevador
9 Cozinha kitchenett

equipada; marquise
9 Localização de excelência

AMI 7630

9 Boa conservação

Álvaro Pinto
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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159.900 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3 no centro da cidade
(S. Lázaro). Com ótima exposição solar,
vistas desafogadas, excelentes acabamentos.
Elevador e garagem individual.

ID:124391001-1135 -

136.500 €

C.E.:(D) - T3 em Real, completamente remodelado.
Com suite, aq. central completo, lugar de garagem,
arrumos no sótão, elevador.

ID:124391005-496 -

350.000 €

C.E.:(F) Magnífico Solar Minhoto totalmente
mobilado! Com jardim e Piscina.

ID:124391042-20 -

128.900 €

C.E.:(C) - T3 com excelente localização, 3 w.c.´s,
dupla caixilharia, vidros duplos, lugar de garagem,
elevador, próximo ao comércio, a escola, ao hospital
de Braga e servido de pequenos negócios locais.
Venha visitar!
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Notário
Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto
Cartório Notarial
Largo Barão de S. Martinho, nº 13, 4º,– 4700-306 – Braga
Tel. 253265216 – Telem. 918374897 - Fax 253265215
notariorodrigorpeixoto@sapo.pt

JUSFICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada hoje, lavrada a folhas 66 e
seguintes, do livro 298E, deste Cartório, a cargo do Notário Lic. Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, que –
MANUEL FERREIRA RODRIGUES, NIF 110 665 856, C.C. nº 07964203 válido até 4/7/2029 emitido pela República
Portuguesa e mulher, FLORINDA RODRIGUES GOMES, NIF 104 956 674, C.C. nº 05849257 válido até 21/9/2022
emitido pela República Portuguesa, casados no regime da comunhão geral de bens, ambos naturais da freguesia de
Espinho, deste concelho, nela residentes na Rua da Fontaínha, nº 86, declararam:
Que são actualmente, com exclusão de outrém, donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis,
sitos na freguesia de Espinho, concelho de Braga:
UM – Prédio rústico denominado “Devesa de Trás das Regadas ou da Retorta”, de eucaliptal, com a
área de dois mil e seiscentos metros quadrados, sito no lugar de Retorta, descrito na conservatória sob o número
trinta e quatro/Espinho, inscrito na matriz sob o artigo 553, com o valor patrimonial tributário e atribuído de 11,85€.
DOIS - Prédio rústico denominado “Campo e Leiras de Entre Vilas”, de cultura videiras em cordão e castanheiros, com a área de quatro mil e trezentos metros quadrados, sito no lugar de Ribeiro, descrito na conservatória
sob o número trinta e três/Espinho, inscrito na matriz sob o artigo 485 com o valor patrimonial tributário e atribuído
de 120,55€.
TRÊS – Prédio rústico denominado “Bouça de Eucaliptos e Pastagem”, de eucaliptos e pasto, com a
área de dois mil e novecentos metros quadrados, sito no lugar de Formigueira ou Monte do Formigueiro, descrito na
conservatória sob o número trinta e dois/Espinho, inscrito na matriz sob o artigo 864 com o valor patrimonial tributário e atribuído de 14,70€.
Todos os imóveis estão registados a favor de Alexandre Rodrigues Gomes e mulher, Arminda da Costa
e Silva, casados no regime da comunhão geral de bens, residentes em França, pela inscrição ap quatro, de vinte e
sete de Outubro de mil novecentos e oitenta e oito, sendo usufrutuária Aurora Rosa Rodrigues, viúva, residente no
lugar de Fontaínhas, freguesia de Espinho, com registo de tal direito a seu favor pela mesma inscrição.
Os imóveis foram-lhes doados no ano de mil novecentos e noventa e oito pelos titulares inscritos, sendo
o titular da raíz e a usufrutuária, respectivamente, irmão e mãe da justificante, sem que tal doação tivesse sido
reduzida a escritura pública.
O titular da raíz e a usufrutuária faleceram, respectivamente, em dezoito de Fevereiro de dois mil e
dezoito e em cinco de Novembro de dois mil e onze.
Aquele deixou como únicos herdeiros o cônjuge, actualmente viúva, e vários filhos, cujo número, nome
e paradeiro desconhecem, já que estes, bem como a viúva, sempre viveram em França, rompendo quaisquer contactos com a família e com a freguesia.
Assim há mais de vinte anos que estão na detenção e fruição dos identificados imóveis.
Essa detenção e fruição foram adquiridas e mantidas sem violência, e exercidas sem oposição ou ocultação de quem quer que fosse, e sempre de forma ininterrupta.
Essa posse traduziu-se nos factos reveladores de uma normal utilização dos prédios, cultivando-os,
semeando-os e colhendo os respectivos frutos, cortando e plantando árvores, comercializando a madeira, roçando
mato, procedendo à sua manutenção e limpeza e introduzindo-lhes benfeitorias.
É assim tal posse pacífica, pública e contínua, tendo durado mais de vinte anos, pelo que lhes permite a
aquisição dos prédios por usucapião.
Nestes termos, e para levar ao registo o seu direito sobre eles, vêm proceder à sua justificação, invocando a usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.
Braga, 1 de julho de dois mil e vinte.
O Notário,

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

EMPRESA FRANCESA
PRECISA
Funcionários para trabalhar
em França na área construção.
Oferta de alojamento

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque

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

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

GRUPO CR (CARDOSO & ROCHA´S)
OFICIAL DE ELECTRICIDADE
LOCAL: ZONA NORTE DO PAÍS
EXPERIÊNCIA MINIMA: 5 ANOS
TELF.253622039 | recrutamento@grupocr.pt

€€€€ 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!!

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

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

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

EMPRESA
CONSTRUÇÃO CIVIL
ADMITE
Trolhas polivalentes
e aplicadores de capoto

Tlf. 253 267 466

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

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

ARRENDA-SE

com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.

antenaminho.pt

€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,

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

ar condicionado e varanda
Norton de Matos

ESCRITÓRIO

(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

106.0 FM

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

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

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 13.250€ - 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
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Agenda
Publicidade

HORÓSCOPO

TELEVISÃO
RTP 1
06:30
10:00
13:00
14:15
14:30
15:00
17:30
19:00
19:59
21:00
21:30
22:30
23:45
01:45
02:15
02:45

RTP 2

Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
À Roda da Alimentação
Estrada Naciona
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
Guitarras para Amália
Capas Negras
De Mal a Pior
RTP Arena
O Sábio

07:02
13:55
14:00
15:00
15:30
16:00
17:01
20:50
21:20
21:30
22:06
22:12
23:10
00:20
01:20
02:10

Programação Infantil
Folha de Sala
Sociedade Civil
A Fé dos Homens
Biosfera
Os Barcos e os Homens
Programação Infantil
Herdeiros da Noite
Quaranteens
Jornal 2
Folha de Sala
Wild Bill - Um Polícia
Americano em Inglaterra
Bostofrio
Cinemax
Sociedade Civil
Universidade Aberta

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
19:57
21:30
22:30
23:15
23:30
00:15
01:15
02:45

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 Diário da Manhã
10:15 Você na TV!
13:00 Jornal da Uma
14:45 Destinos Cruzados
16:00 A Tarde é Sua
18:15 Big Brother - Diário
19:57Jornal das 8
21:55 Quer o Destino
22:57 Espírito Indomável
00:00 Big Brother - Extra
01:45 Autores
02:40 Má Vizinhança 2
04:15 Mar de Paixão

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
ARCOZELO T. 253 826 911

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
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
RIBA D’AVE T. 252 981 358

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
S. VICENTE T. 258 777 986

Av. Narciso Ferreira, 98

R. da Corredoura, 50

Rua da Bandeira, 814

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
LIMA T. 253 262 384
Rua dos Chãos, 166

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

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

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista quanto
ao amor. Abra o coração a novas
emoções.
Saúde: Durma mais horas. É importante
que descanse e relaxe.
Dinheiro: Trate bem os colegas e
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 31, 39,
42
Touro
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Um familiar pode precisar de
apoio. Dê-lhe o seu ombro amigo.
Saúde: Sentirá necessidade de reforçar
as energias. Tome vitaminas.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos. Aconselhe-se com um
amigo de confiança.
Números da Sorte: 2, 17, 26, 34, 45,
47
Gémeos
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projectos.
Amor: Cuidado com os falsos amigos.
Confie mais no sexto sentido.
Saúde: Pode surgir uma infeção
urinária. Procure o médico e tome chá
de pés de cereja.
Dinheiro: Poder financeiro estável.
Pondere abrir um novo negócio.
Lembre-se de idealizar projetos e de
não desistir até concretizá-los.
Números da Sorte: 6, 12, 14, 31, 37,
44
Caranguejo
Carta do Dia: 2 de Paus, Perda de
Oportunidades.
Amor: Dê mais atenção à família. Deve
ser sempre uma prioridade.
Saúde: Faça exames de rotina para
verificar se está tudo bem com a saúde.
Dinheiro: Possibilidade de mudar de
emprego. Esteja atenta.
Números da Sorte: 1, 7, 12, 14, 32, 38
Leão
Carta do Dia: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades.
Amor: Aproveite o tempo livre para
estar com as pessoas que são lhe mais
queridas.
Saúde: Dê passeios à beira mar.
Dinheiro: É conveniente que reflita antes
de tomar uma decisão.
Números da Sorte: 11, 16, 31, 33, 42,
48
Virgem
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Pode sentir-se mais nostálgica.
Concentre-se no presente e ultrapasse
esse sentimento. Voltará a ser feliz.
Saúde: Para manter o peso coma
alimentos que saciem e não engordem
muito, como o ovo cozido.
Dinheiro: No trabalho sentirá que não
anda bem. Lembre-se que há um anjo
que olha por si!
Números da Sorte: 1, 5, 16, 19, 34, 47

Balança
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Pode receber um presente do
seu par. Agradeça-lhe com o seu maior
sorriso.
Saúde: Saúde estável. Continue no bom
caminho e tome vitaminas para estar
em forma.
Dinheiro: Período de equilíbrio
profissional. Está em maré de sorte.
Números da Sorte: 7, 9, 12, 16, 24, 40
Escorpião
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Poderá passar bons momentos
na companhia do seu par.
Saúde: Melhore o humor comendo
requeijão e ovos.
Dinheiro: Um colega poderá precisar da
sua ajuda. Seja generosa.
Números da Sorte: 9, 18, 20, 22, 39,
47
Sagitário
Carta do Dia: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-lhe um
conselho. Seja acima de tudo muito
sincera.
Saúde: Para ter mais energia tome um
bom pequeno-almoço logo pela manhã.
Dinheiro: Poderá receber um prémio
pela sua dedicação ao trabalho.
Parabéns!
Números da Sorte: 1, 9, 14, 35, 37, 48
Capricórnio
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: O tempo passa a correr. Desfrute
de cada minuto que passa com o seu
amor.
Saúde: Pode sofrer uma indisposição.
Cuidado com o que come.
Dinheiro: Evite stressar no trabalho.
Está tudo a correr bem.
Números da Sorte: 4, 9, 16, 17, 38, 36
Aquário
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Evite dar ouvidos terceiros. Ouça
mais o coração. Só assim conhecerá a
verdadeira felicidade.
Saúde: Observe a natureza e inspire-se
nela para fazer o Bem. Recupere a
harmonia interior.
Dinheiro: Período equilibrado no
trabalho. Desfrute da calma.
Números da Sorte: 9, 12, 15, 24, 39,
45
Peixes
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Desfrute dos momentos com o
seu par. Valorize o presente e será mais
feliz.
Saúde: Ouça os sinais do seu corpo.
Com a saúde não se brinca.
Dinheiro: Pode ter uma grande alegria
no campo material. Está em maré e
sorte!
Números da Sorte: 7, 9, 12, 28, 30, 37
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Olá sou
a Sofia!
24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762

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

915 176 325

Publicidade 31

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

914 219 521

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

969 080 576

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

937 352 438
ABSOLUTAS
NOVIDADES

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

CANTINHO
DO PRAZER

Casada com marido fora.
Atrevida, oral ao natural

961 654 436

ALICE A INICIAR
COM MUITA DOÇURA!
Meiguinha, Peludíssima,
Rabão, Lindo Corpo.
Sou completinha. Faço tudo.
.

935 546 218
EXECUTIVA DO SEXO
40tona, Loiraça, Peito XXL,
Coxas grossas, Peludinha
Bom rabo, alta, Elegante,
69 gostoso, Espanholada.
Boa como o milho.

2 amigas, atendem juntas
ou separadas. Venha conferir.
Local discreto.

919 093 218
967 449 761

964 710 882

Iryna
Iryna é um fenómeno
das redes sociais.
A jovem beldade, com as suas
partilhas de cortar a
respiração, já soma mais
de 6,2 milhões
de fiéis seguidores
no Instagram.
Na sua última partilha,
sem roupa, escreveu apenas:
“na minha varanda”.

Insólitos

Brasil

Rouba autocarro para
apresentar queixa contra
a mulher após discussão
Um homem, de 44 anos, roubou um
autocarro depois de ter discutido com a
mulher, para apresentar queixa contra
esta numa esquadra da polícia.
O caso insólito aconteceu em Belo Hori-

S

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.
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.

zonte, e acabou ainda pior do que começou. É que o homem acabou por colidir com outro carro e por ser detido
antes de chegar à esquadra.
De acordo com o site brasileiro G1, o
suspeito garantiu às autoridades, que
se deslocaram ao local do acidente, que
precisava de apresentar queixa contra a
mulher, com quem tinha discutido,
mas que não tinha como se deslocar,

por isso, quando viu o autocarro parado
e ligado, achou que tinha ali a oportunidade perfeita para conseguir cumprir
o seu objetivo. Só que, sem experiência
para conduzir veículos pesados, acabou
por bater noutra viatura.
A mesma publicação informa que, segundo a polícia, o homem sofre de
transtornos mentais, por isso, foi libertado poucas horas depois.

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

C
m

Braga
Detenção por condução
sob o efeito do álcool

Ontem, pelas 3.30 horas, na cidade de Braga, na
Rua dos Lusíadas, foi detido pela PSP um cidadão
com 20 anos de idade, por condução de veículo
automóvel sob influência do álcool. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, apresentou uma
TAS de 2,432 g/l no sangue.

Braga
Identificação de suspeito por furto
e apreensão de material
Elementos policiais no exercício das suas funções, ao circularem na Rua Monsenhor Airosa,
em Braga, detectaram um cidadão, com 40 anos
de idade, referenciado por esta Polícia pela prática de diversos crimes de furto, na posse de um
computador e de uma máquina fotográfica, avaliados em cerca de 3.000€.
De seguida, esta Polícia efectuou diligências,
tendo apurado que os referidos objectos tinham
sido furtados de um stand de automóveis.

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

Canoagem de mar
Cancelados Mundiais em
Esposende e Viana do Castelo
O campeonato do mundo de canoagem de
mar, previsto para 1 a 6 de Setembro em
Esposende e Viana do Castelo, foi cancelado pela federação internacional (ICF) devido à pandemia de covid-19.
“Dadas as actuais condicionantes provocadas pela pandemia da covid-19, o organismo internacional entendeu, em conjunto
com a organização local, Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) e a Nelo, ser esta a melhor solução para o momento actual”, explica a FPC.
Portugal contabiliza pelo menos 1.579 mortos associados à covid-19 em 42.454 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).
Apesar deste cancelamento, a federação e a Nelo, o maior construtor mundial de caiaques de competição,
sedeada em Vila do Conde, estão a ponderar a possibilidade de, nas mesmas datas, organizarem uma
competição de canoagem de mar, estando, no entanto, esta decisão “sempre dependente do aval das autoridades de saúde nacionais”.
A Federação Internacional de Canoagem cancelou também os mundiais de slalom sub-23 e de juniores
agendado para abril de 2021 na Nova Zelândia.
O congresso anual da ICF, previsto para dezembro de 2020, em Manila, nas Filipinas, foi adiado para Março ou Abril.

QUINTA, 2 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Fafe
Detidos por furto em
estabelecimentos comerciais
e residências
O Comando Territorial de Braga, através do
Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de
Fafe deteve dois homens e uma mulher,
com idades compreendidas entre os 25 e
35 anos, por furtos em estabelecimentos
comerciais e residências, em Viana do Castelo.No âmbito de uma investigação, iniciada há quatro meses, relacionada com 17
furtos em estabelecimentos comerciais e
residências em Fafe, foi dado cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária
e um mandado de busca em veiculo, que
resultaram na apreensão do seguinte material: Peças em ouro, Cinco chaves mestra,
Peças de bijuteria, Três telemóveis; 180
euros em numerário. Os detidos, dois com
antecedentes criminais por furtos e roubos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Fafe.
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Publicidade

VEZ Arcos de Valdevez assinala data da Recriação Histórica do Recontro com lançamento de espumante da Adega de P. Barca

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

