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Braga

Indicadores positivos na
assistência programada

COVID-19

HOSPITAL revelou estatísticas relativas à retoma da actividade assistencial
programada, que esteve suspensa devido à Covid-19. Indicadores são positivos no que respeita à recuperação, por exemplo, de consultas e cirurgias.
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O Hospital de Braga considera
“positivos” os indicadores da
sua actividade assistencial programada, que foi retomada no
dia 1 de Maio após a sua suspensão devido à pandemia causada
pela Covid-19.
O Hospital de Braga realça que
os indicadores são positivos no
que diz respeito à recuperação
de consultas, cirurgias, sessões
em Hospital de Dia e meios
complementares de diagnóstico
e terapêutica.
Em comunicado, a unidade
hospitalar refere que, desde o dia
1 de Maio até 30 de Junho, foram realizadas 70.576 consultas
(13.633 primeiras consultas e
56.943 consultas subsequentes),
3.556 cirurgias (2.011 em ambulatório e 1.545 em convencional), 10.764 sessões em Hospital
de Dia e 425.687 meios complementares de diagnóstico e terapêutica contemplando diferentes
especialidades.
“Assim, e após um período em
que a actividade clínica foi ape-

nas a prioritária, conforme
orientação do Ministério da Saúde no contexto da Covid-19, o
Hospital de Braga retomou a sua
actividade programada, aumentando o número de consultas
presenciais, sempre que clinicamente justificadas, com um alargamento de horário das consultas externas e implementação de
regras de segurança que garantam o obrigatório distanciamento social”, refere o comunicado.
O hospital esclarece ainda que
a retoma progressiva das cirurgias e meios complementares de
diagnóstico e terapêutica “teve,
também, em conta a prioridade
clínica e o tempo de espera”.

649
ALGARVE

lll
A retoma progressiva das
cirurgias e meios
complementares de
diagnóstico e terapêutica
“teve, também, em conta a
prioridade clínica e o tempo
de espera”.

Ainda que de forma pontual,
em algumas especialidades, particularmente neurocirurgia, cirurgia plástica, ortopedia, oftalmologia e cirurgia vascular, a
actividade programada encontra-se, também, a ser realizada
através de produção adicional
(depois das 20 horas e aos finsde-semana). O mesmo acontece
na área da imagiologia (apenas
aos fins-de-semana), sendo esta
uma medida em contínua monitorização.
“Para se garantir a contínua segurança e protecção dos utentes
e profissionais, mantêm-se os
circuitos definidos para os doentes suspeitos ou com Covid-19,
preservando-se também todos os
cuidados aquando da entrada no
Hospital, nomeadamente através
da medição da temperatura corporal, desinfecção das mãos e a
utilização generalizada de máscaras”, recorda o Hospital, reiterando ainda que, a par da retoma
progressiva da actividade assistencial programada, continua “a
cumprir escrupulosamente” as
normas definidas pelas autoridades de saúde.

CASOS SUSPEITOS
382,818 (+4,108)

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP)
mostrou-se “irritado” com o facto
de Portugal ter ficado excluído
dos “corredores de viagem internacionais” do Reino Unido, algo
que espera que seja “rapidamente rectificado”. “São notícias
preocupantes para o Norte de
Portugal e preocupantes para todo o país. Lamentamos profundamente esta posição do Governo inglês e esperamos que seja
rapidamente retificada.

CENTRO

Hospital de Braga retomou a sua actividade programada a 1 de Maio

28,424 (+626)

Portugal
Turismo do Porto
e Norte “irritado”
com exclusão do país

17664
NORTE

| Marlene Cerqueira |
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Mundo
Mais de 526 mil mortos e 11 milhões de infectados
A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 526,358
pessoas e infectou mais de 11 milhões em todo o mundo desde Dezembro. Há já mais de 11,084,167 infectados em 196 países e territórios desde o início da epidemia na cidade chinesa de Wuhan.
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Património Mundial

Bom Jesus
celebra aniversário
da declaração
da UNESCO
A Confraria do Bom Jesus
assinala, amanhã e nos dias 7 e
11 de Julho, a celebração do
primeiro aniversário do Santuário do Bom Jesus como Património Mundial da UNESCO e quinto aniversário da
elevação do templo a basílica.
O programa abre amanhã, Às
11 horas, com uma missa presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, e inclusão
de novos Irmãos da Confraria.
Às 21 horas, com transmissão on-line, realiza-se um concerto pelo grupo vocal Cupertinos da Fundação Cupertino
Miranda.
No dia 7 celebra-se o do 1.º
aniversário da inscrição na
Lista do Património Mundial
da UNESCO. Pelas 11 horas
decorre a inauguração do Espaço Museológico do Coro
Alto e Torre Sineira, com a
presença de D. Jorge Ortiga e
do presidente da Câmara de
Braga, Ricardo Rio.
Pelas 12 horas, vai ouvir-se o
toque dos Sinos da Basílica do
Bom Jesus para assinalar a celebração.
Às 18 horas, com transmissão on-line, o Coro Académico da Universidade do Minho
canta os ‘Parabéns’ ao Bom
Jesus. Segue-se, às 18.15 horas, o webinar ‘Bom Jesus Património Mundial: onde estamos e para onde vamos?’.
O programa encerra a 11 de
Julho, com um concerto pela
Sinfonietta de Braga, na Basílica do Bom Jesus. É às 18 horas e tem transmissão on-line.
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Sete autocarros eléctricos
reforçam frota dos TUB

TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA apresentam hoje publicamente os sete novos autocarros 100%
eléctricos que vão reforçar a sua frota. Evento conta com a presença do ministro do Ambiente.
MOBILIDADE

| Marlene Cerqueira |

Numa cerimónia pública que
conta com a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Matos Fernandes,
os Transportes Urbanos de Braga (TUB) apresentam esta manhã, pelas 11 horas, as sete novas viaturas com propulsão
100% eléctrica que vão reforçar
a frota da empresa municipal.
A iniciativa decorre no Altice
Forum Braga e contará ainda
com a participação do presidente
da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio.
Em comunicado, os TUB esclarecem que esta cerimónia de
apresentação das novas viaturas
eléctricas está autorizada pela
Unidade de Saúde Pública da
ACES Cávado de Braga e decorrerá ao ar livre, no parque de estacionamento do Altice Forum
Braga, cumprindo todas as
orientações emanadas pela Direcção-geral de Saúde.
Estas novas sete viaturas eléctricas integram uma candidatura
aprovada ao abrigo do Programa
Operacional de Sustentabilidade
e Eficiência no Uso dos Recursos 2020 (POSEUR 2020) com
vista à renovação da frota de
veículos de transporte público
colectivo de passageiros em
meio urbano, mediante a aquisição de 32 novos autocarros lim-

DR

Empresa municipal já contava com seis autocarros 100% eléctricos. Vão passar a ser 13 os veículos amigos do ambiente

pos, dos quais 25 com propulsão
a GNC e sete com propulsão
100% eléctrica, os quais vem reforçar a actual frota de seis veículos eléctricos em operação
desde finais de 2018.
Recorde-se que, no cenário
pré-pandemia, os TUB transportavam habitualmente cerca de
50.000 passageiros por dia, num
concelho com mais de 181.000
habitantes, “sendo um agente activamente responsável pela coesão territorial, operando em todas as freguesias do concelho”.
Os TUB mantêm a sua matriz
de coesão territorial, servindo as

37 freguesias e uniões de freguesia de Braga, com 74 linhas regulares, operadas por 136 viaturas que percorreram anualmente
mais de seis milhões de quilómetros e transportando mais de
12 milhões de passageiros, o que
representa cerca de 400 mil horas de serviço público e 592.63
viagens realizadas.
Para prosseguir esse desafio
diário, em 2019 esta empresa
contou com 345 colaboradores,
dos quais se destacam 238 agentes únicos.
Nos últimos seis anos, a empresa municipal vinha a melho-

rar os seus resultados, evidenciando não só o seu crescimento
como também uma maior sustentabilidade do seu negócio.
“Este percurso de comprovado
crescimento é agora alavancado
com a chegada de mais sete novas viaturas eléctricas, assinalando mais um importante passo
na promoção da mobilidade urbana sustentável do nosso concelho e configuram a continuação de um objectivo mais
ambicioso de renovação de uma
frota com uma idade média de
19 anos”, refere a empresa no
comunicado.

No Parque São João da Ponte

‘Verão no Parque’ já está a decorrer
VERÃO 2020
| Redacção |

A iniciativa ‘Verão no Parque’,
organizada pelo Serviço Educativo Integrado do Município de
Braga, arrancou esta semana no
Parque S. João da Ponte.
No primeiro dia, as actividades
contaram com a presença da Associação de Pais da EB n.º 2 de
Lamaçães, que assistiram a um

conto dinamizado pelo Grupo de
Teatro Mala’Darte. O dia contou
ainda com a presença das Associações de Pais e Encarregados
de Educação do Fujacal e do Carandá, que tiveram a oportunidade de participar na actividade de
jogos de tabuleiro, dinamizada
pela Associação Cidade Curiosa
na Ludoteca da Estufa.
O ‘Verão no Parque’ centra as
suas actividades na Ludoteca da

Estufa no Parque da Ponte, integrando também a Biblioteca de
Jardim com dinâmicas e animações literárias, tudo isto com admissão sujeita a marcação prévia. As actividades decorrerão
durante todo o período de Verão
e contarão com uma programação semanal dedicada aos ATL e
associações e com espectáculos
no anfiteatro natural programados para as famílias.

DR

Iniciativa está sujeita a marcação prévia
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Feira do Livro de Braga
já está à distância de um clique

Hoje e amanhã
‘Conversas em
streaming’
com escritores

ATÉ 3 DE SETEMBRO, a Feira do Livro convida a visitar livreiros, editores e alfarrabistas com presença
no recinto virtual do certame. Paralelamente, a programação cultural desenvolve-se no Facebook.
FEIRA DO LIVRO

| Marlene Cerqueira |

Já está a decorrer, desde as 17
horas de ontem, a Feira do Livro
de Braga, que, nesta 29.ª edição,
assume um formato totalmente
digital. O certame conta com a
participação virtual de 20 livrarias e alfarrabistas, que integram
uma plataforma digital onde é
possível adquirir livros. As vendas vão prolongar-se até ao dia 3
de Setembro.
A abertura da Feira do Livro de
Braga 2020 foi assinalada através de um vídeo com mensagens de Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga;
Lídia Dias, vereadora da Cultura; José Teixeira, CEO do Grupo
DST, mecenas do certame; e Ricardo Rio, presidente da Câmara.
Na mensagem que partilha neste vídeo, o edil recorda que “a
Feira do Livro é, por excelência,
uma ferramenta de estímulo à
leitura e de dinamização cultural
da cidade”.
Este ano, por força das circunstâncias, não será possível sentir
os livros fisicamente, “mas a
programação vai tentar corresponder aos dois objectivos essenciais” do certame. assim, Ricardo Rio, desafia bracarenses e
não só a visitarem esta Feira do
Livro digital, beneficiando das
várias actividades que os expositores, o pelouro da Cultura e a
InvestBraga vão organizar.
O autarca marca encontro físico “nas edições vindouras da
Feira do Livro, que voltarão ao
ser formato original”.
Já a veredaora da Cultura, re-

DR

Feira do Livro de Braga decorre esta ano em formato totalmente digital, por força da pandemia causada pela pandemia da Covid-19

lll
A Feira do Livro de Braga é
uma organização do
Município de Braga, através
do pelouro da Cultura, e da
InvestBraga, em estreita
colaboração com a
Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva, o grupo DST,
The Book Company |
Booktailors,
dos CTT e da DOTT.
corda que Braga quer afirmar-se
como “cidade leitora”.
Lídia Dias destaca ainda que o
certame vai contar com a participação de inúmeros escritores,
em conversas para acompanhar
on-line.
Da programação cultural, des-

taca-se para a iniciativa ‘Conversas em Streaming’ com a participação de 13 autores nacionais e internacionais, nomeadamente Ildefonso Falcones (hoje), Richard Zimler (dia 11), Isabel Stilwell (dia 18), Afonso
Reis Cabral (dia 12), José Luís
Peixoto (dia 21), Karina Sainz
Borgo (dia 25) ou Adriana Lisboa (a 26 de Julho).
Mecenas há 25 anos da Feira
do Livro de Braga, o grupo DST
volta a apoiar o certame. “Desta
vez o desafio é completamente
novo”, reconhece José Teixeira
na mensagem que partilha na vídeo inaugural do certame.
José Teixeira realça que objectivo é chegar ao maior número
de pessoas com uma mensagem
que “ acultura é uma ferramenta
e ela deve ser tida em conta para

mudarmos a forma como nós estamos a conviver com este Covid”.
Também Carlos Silva realça
que o formato electrónico é o
mais adequado para realizar a
Feira do Livro no actual contexto de pandemia. O administrador
da InvestBraga realça, particularmente, o facto de terem sido
criadas as condições necessárias
para a transição digital das livrarias e dos alfarrabistas que participam neste certame.
“Queremos que também nesta
feira haja uma participação intensa nas actividades culturais
que vão decorrer no espaço digital da Feira do Livro e noutras
acções desenvolvidas pelo mecenas DST que continua a apoiar
a Feira do Livro de Braga, remata Carlos silva.

O programa cultural da Feira do
Livro de Braga, transmitido através do facebook do evento, conta
com com a participação do escritor espanhol Ildefonso Falcones,
numa conversa moderada por
Sérgio Almeida.
Com obras publicadas em mais
de 40 países e mais de 10 milhões de exemplares vendidos, Ildefonso Falcones é reconhecido
pelos leitores e pela crítica. ‘A Catedral do Mar’, o seu primeiro romance, tem como pano de fundo
a Barcelona medieval, cenário a
que voltou com o seu último romance ‘O Pintor de Almas’.
Amanhã, domingo, será a vez
de uma conversa com Maria
Dueñas, com moderação de Hélder Gomes. Doutorada em Filologia Inglesa, Maria Dueñas é professora titular da Universidade
de Murcia depois de ter já passado pela docência em várias universidades norte-americanas. É
autora de trabalhos académicos
e de muitos projectos educativos,
culturais e editoriais. Maria Dueñas nasceu em Puertollano (Ciudad Real) em 1964 e reside em
Cartagena. ‘O Tempo entre Costuras’ foi o seu primeiro romance,
publicado pela Porto Editora,
tendo sido adaptado à televisão
e exibido em Portugal pela TVI.

Oferta de livros
Há prémios
para seguidores
Ao longo do certame, o canal de
comunicação primordial da feira
digital, de acesso gratuito, será a
rede social Facebook, através da
página da Feira do Livro de Braga. Todos os que seguirem a página vão ter acesso a dezenas de
passatempos com a oferta de livros. Haverá livros dos convidados, livros de editoras de Braga,
livros antigos, livros novos, ficção, não-ficção, livros para todos.
Publicidade
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Investigador da UMinho lidera
estudo sobre respostas à pandemia
INVESTIGADOR da Escola de Engenharia da UMinho está a coordenar um estudo mundial sobre o
impacto da Covid-19 na gestão de infra-estruturas críticas. Conclusões prévias já são conhecidas.
UMINHO

| Marlene Cerqueira |

O impacto da Covid-19 na gestão de infra-estruturas críticas —
como sistemas hospitalares, de
transportes, de energia, de telecomunicações, de distribuição e
financeiros — está a ser alvo de
um estudo mundial coordenado
por um investigador da Escola
de Ciências da Universidade do
Minho (UMinho), José Campos
e Matos.
Em comunicado, a academia
minhota avança que já são conhecidas as conclusões prévias
desse estudo, onde se percebe
que “a realidade difere entre os
países face aos recursos e verbas
alocados e à fase da curva da
pandemia”.
“Portugal destaca-se pelo timing do confinamento e, neste
âmbito, pela boa rede de saúde,
energia e telecomunicações, por
exemplo, que evitaram males
maiores”, apontam as conclusões prévias.
O trabalho baseia-se num inquérito a que responderam operadores e gestores de infra-estruturas críticas ao longo das
últimas semanas.

DR

José Campos e Matos é o investigador que lidera este estudo de âmbito mundial

Este estudo é uma iniciativa da
Associação Europeia de Controlo de Qualidade de Pontes e Estruturas (EuroStruct), presidida
por José Campos e Matos e sediada na UMinho.
O investigador realça que
“houve países mais bem preparados para riscos biológicos e o
coronavírus, quer nos planos
previstos como nas medidas
adoptadas”.
“Vários territórios investiram

§hoje
Urbanização de Infias

Plataforma ouve queixas de moradores
Membros da Plataforma Amigos da Freguesia de S. Vicente visitam hoje,
pelas 9 horas, a Urbanizaçao de Infias, uma deslocação que acontece por
solicitação de um grupo de moradores locais. A Plataforma irá efectuar a
visita, na pessoa do seu responsável, José Macedo, que vai registar e reportar “todas as ocorrência, queixas e sugestões, encaminhando logo de
seguida os seus relatórios para quem de direito, de modo a que tais solicitações sejam atendidas”. O ponto de encontro é junto da Pastelaria Ralha.

Exposição de fotografia

Carla Gaspar apresenta ‘Casa Rolão’
A livraria Centésima procede hoje, pelas 17 horas, à abertura de uma exposição de Carla Gaspar, que estará patente até 29 de Agosto. A exposição
chama-se ‘Casa Rolão’ e consiste na apresentação de um conjunto de fotografias estereoscópicas, em anáglifo, para serem visualizadas com óculos de filtro vermelho e cyan.

nesta fase em certas áreas, sobretudo a saúde, e desinvestiram
noutras, como a segurança viária, por haver menos movimento”, sublinhou
As telecomunicações “falharam em muitos países, face ao
intenso tele-trabalho e tele-ensino, apesar dos avanços na rede
5G e dos reforços de sinal”,
aponta o investigador.
Já relativamente ao fornecimento da energia (luz, água,

gás), refere que a situação “correu melhor”, salvo blackouts
“temporários”, na sequência da
queda de duas pontes na Itália e
de um sismo na Croácia, por
exemplo.
“Já a dificuldade no abastecimento de combustíveis foi ultrapassada através da realocação de
stocks, face à fraca procura. Nos
aeroportos, após a redução de
voos, alguns países e/ou companhias aéreas retomaram a sua estratégia e aposta em testes rápidos à Covid-19 antes do boarding”, avançou também.
Relativamente à gestão de sistemas financeiros, as conclusões
prévias do estudo mostram que
a capacidade económica do país
influenciou: “em alguns países,
o Estado apoiou empresas de várias áreas para não pararem, na
expectativa de saírem mais fortes após a pandemia”.
“A resposta das infra-estruturas
críticas dependeu dos picos e da
fase de achatamento da curva
epidémica em cada território,
além dos recursos económicos,
humanos e materiais ao dispor”,
resume José Campos e Matos,
citado no comunicado.
Relativamente à saúde, José

Campos e Matos elogia “a qualidade do sistema público português” nesta resposta, “apesar das
críticas ao desinvestimento dos
últimos anos”.
O investigador refere ainda
que a China também sobressaiu
neste âmbito da saúde, “ao multiplicar hospitais de campanha e
meios avançados de detecção de
infectados, embora tenha questões éticas associadas”. Em contraponto, lamenta “o débil confinamento dos cidadãos em alguns
países, que sobrecarregou o sistema de saúde”.
José Campos e Matos é investigador do Instituto de Sustentabilidade e Inovação em Engenharia Estrutural (ISISE) e tem
promovido debates semanais na
EuroStruct com peritos da área,
disponíveis no YouTube. Faz
ainda parte do think tank ‘INFO |
Covid-19’, que sensibiliza em
fóruns e nos media para a recuperação gradual da economia e
da confiança dos cidadãos.
Por outro lado, José Campos e
Matos é vice-presidente da Confederação Europeia de Jovens
Empresários e preside à assembleia-geral da Associação Nacional de Jovens Empresários.

lll
No caso da saúde,
José Campos e Matos
elogia “a qualidade do
sistema público português
nesta resposta, apesar das
críticas ao desinvestimento
dos últimos anos”.

De 6 a 17 de Julho

Universidades do Minho e de Aveiro
apostam na formação de doentes
UMINHO

| Redacção |

Numa iniciativa conjunta das
universidades do Minho (UMinho) e de Aveiro (UA) desenvolvem o projecto Docência+,
acontecerá em formato on-line a
partir de segunda-feira.
O projecto propõe a exploração
de novas abordagens no contexto ensino-aprendizagem a docentes e a investigadores com
actividade docente.
Entre os vários eventos que

constam do programa, de 6 a 17
de Julho, está incluída a sessão
de abertura, segunda-feira, pelas
16.30 horas, e um webinar, aberto ao público, que contará com o
professor Roni Roberts especialista em educação no ensino superior, que acontece a 8 de Julho.
“Depois do sucesso da sua 1.ª
edição em 2019, a UMinho e
UA reforçam a sua colaboração,
organizando a iniciativa de formação Docência+. Mantém-se o
propósito de contribuir para a

criação de comunidades universitárias mais inovadoras na sua
missão no ensino. Este ano, reforça-se a capacitação para os
processos de ensino e aprendizagem digitais e dá-se especial
destaque ao papel dos estudantes
enquanto agentes de melhoria
contínua das instituições”, refere
a UMinho em comunicado.
Considerando o contexto actual de pandemia, as actividades
realizam-se, em alguns momentos, num formato exclusivamente on-line.
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Barcelos

Minho

Município
reafirma
apoio ao IPCA

SECRETÁRIA DE ESTADO da Valorização do
Interior visitou instalações do IPCA. Presidente da
autarquia de Barcelos confirmou apoio ao IPCA.
DR

BARCELOS

| Redacção |

A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, visitou o Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA),
acompanhada pelo presidente da
Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, e da presidente do IPCA, Maria José Fernandes, tendo a agenda incluído
uma reunião de trabalho e uma
visita aos laboratórios e centros
de investigação.
A presidente do IPCA aproveitou para apresentar o projecto
B-CRIC – Barcelos Collaborative Reserach and Innovation
Center, um centro colaborativo
com condições adequadas à promoção da investigação e inovação disciplinar e colaborativa,
onde as diferentes entidades que
compõem o ecossistema de
I&D+I contribuem para a construção de projectos de relevância
nacional e internacional, com
impacto efectivo na sociedade.
Para Maria José Fernandes,
“este centro de investigação é
uma mais-valia na medida em
que junta todas as áreas de investigação e dá melhores condições aos investigadores para que
aumente a transferência de tecnologia e conhecimento para as
empresas e para a sociedade”.
“É uma necessidade da nossa
instituição que junta 4000 estudantes em várias áreas de investigação e é importante para perceber a sensibilidade de que são
as nossas necessidades de crescimento sustentado”.
O presidente da Câmara Municipal de Barcelos mostrou-se satisfeito com este novo projecto
salientando que “a consolidação
do IPCA na nossa região é muito

importante e, nesse sentido, o
ensino superior e a investigação
científica são estruturantes para
o desenvolvimento da região e
do país”.
A secretária de Estado referiu
que já tinha conhecimento deste
projecto acrescentando que “a
ciência e a presença das instituições de ensino superior é fundamental para o desenvolvimento
sócio económico dos territórios
e o IPCA é um exemplo de um
politécnico que cumpre a sua
missão em função da comunidade”. “O IPCA tem esta necessidade legítima e, da nossa parte,
haverá empenho para encontrar
instrumentos que permitam concretizar a realização deste projeto na sua envolvência, quer em
equipamentos, recursos humanos e formação”.
Isabel Ferreira felicitou ainda o
presidente da câmara pelo apoio
ao instituto e pela relação frutuosa entre o IPCA e o município
com retorno para o território.
Depois da reunião fez-se ainda
uma visita aos laboratórios dos
centros de investigação em inteligência artificial, de contabilidade, fiscalidade e design.

lll
“O município está disponível
para apoiar a concretização
deste projecto fundamental
e estruturante, quer para
Barcelos quer para
a economia, mas a sua
concretização da parte
do município tem limitações
e por isso apelo ao Governo
para que também o apoie.”

Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos

Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, visitou instalações do IPCA
Publicidade
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Famalicão

Paulo Cunha pede equilíbrio
no apoio aos transportes públicos
DISTRIBUIÇÃO do programa de apoio à redução tarifária mereceu a critica do autarca de Famalicão.
Paulo Cunha pede à Administração Central mais equilíbrio.
FAMALICÃO

lll
“Sem uma política nacional
de apoio a este serviço,
ao nível do que acontece
nas Grandes Áreas
Metropolitanas de Lisboa
e do Porto, nunca haverá
um serviço de qualidade
que fomente realmente
a utilização do transporte
público.”

| Redacção |

“Existe em Portugal, uma discriminação evidente entre os territórios”, no que diz respeito aos
serviços de transporte público.
“Uma discriminação que resulta
essencialmente da política nacional de financiamento aos
transportes públicos e que cria
diferenças abismais entre os territórios”. A afirmação foi feita
pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, logo após a reunião do executivo municipal, depois de
questionado pelo líder da oposição, Nuno Sá, sobre a escassez
de resposta dos transportes públicos no concelho.
Paulo Cunha lembrou que o
serviço de transportes público
rodoviário é realizado por empresas privadas que gerem legitimamente a sua actividade em
função da eficiência económica.
Sem este apoio, “nenhuma operadora poderá arriscar a colocar
uma carreira sem ter a certeza

Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

DR

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão

que terá utilizadores ou financiamento publico para o custear e é
normal que assim seja”, sublinhou.
Neste âmbito, o autarca criticou a forma como foi colocado
em prática o chamado PART –
Programa de Apoio à Redução
Tarifária – “que subsidia o transporte público, ajudando as pessoas a diminuir o seu custo e estimulando o uso dos transportes,
o que é saudável, mas que bene-

ficia apenas os concelhos das
áreas metropolitanas de Lisboa e
do Porto, discriminando os restantes territórios nacionais, o
que é injusto”.
“Faz sentido que as pessoas
que vivem nos territórios das
grandes áreas metropolitanas tenham melhores condições do
que tem quem vive em Famalicão, Braga, Vila Verde ou Terras
de Bouro?” questionou o edil,
sublinhando que “há aqui claramente uma discriminação e enquanto isso não for resolvido é
impossível que haja melhor
transporte”.
O autarca recorda que a câmara
tem tentado apoiar as operadoras, nomeadamente com o passe
escolar e com o passe sénior.
“Temos feito tudo o que está ao
nosso alcance, mas os apoios
têm que ser nacionais”.
Mostrando-se bastante desagradado com a falta de investimento público nesta área, Paulo
Cunha aproveitou ainda para salientar que “aquilo que o estado
português está a fazer à TAP devia fazer em todos os sectores
dos transportes. Não é só a TAP
que tem problemas com as suas
operações. A STCP também tem,
a Arriva também tem, a Transdev e a CP também têm. Todas
as empresas que estão ligadas ao
sector dos transportes sofrem.
Não são só os transportes aéreos
que estão a sofrer com esta pandemia, todos os outros meios de
transporte também estão. O que
não têm é os mesmos apoios.”

Cerca de 40 por cento

Aposta na eficiência energética permite poupar na iluminação pública
FAMALICÃO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai conseguir uma poupança de cerca de
40 por cento na sua factura com
a iluminação pública, através da
substituição das luminárias equipadas com lâmpadas convencionais por luminárias do tipo Led.
Depois de terminada a primeira
fase do processo que decorreu
no ano passado e abrangeu o
centro urbano, as estradas nacionais e a Via Intermunicipal, a autarquia vai avançar agora com a
segunda fase que implica a substituição das luminárias na via
pública das vilas de Joane, Ribeirão e Riba de Ave e nas estradas municipais do território.

A decisão de contratar a empreitada para esta segunda fase,
que envolve um investimento de
mais de um milhão de euros, foi
aprovada na última reunião do
executivo municipal
Segundo o presidente da autarquia, Paulo Cunha, “trata-se de
um investimento âncora para o
município, por várias razões”. E
explicou: “em primeiro lugar estão as razões ambientais, pois
como é sabido as lâmpadas Led
são uma solução mais amiga do
ambiente e com elas estamos a
contribuir para a redução da pegada ecológica no concelho e
para um futuro mais sustentável”. Mas o autarca não escondeu a importância do aspecto financeiro. “Claro que há aqui
uma clara poupança orçamental.

Com as soluções Led, vamos
consumir significativamente
menos energia o que se reflecte
numa poupança de cerca de 40
por cento nos gastos com a iluminação pública”, sublinhou.
Ao todo, nas duas fases, serão
substituídas cerca de 10 mil lâmpadas, num investimento dos
dois milhões de euros.
Com todas as todas as estradas
nacionais, municipais e núcleos
urbanos da cidade e das vilas de
Famalicão equipadas com tecnologia Led, fica apenas a faltar os
caminhos vicinais, que são os
caminhos públicos de ligação
entre lugares das freguesias.
“Quando chegarmos aos caminhos vicinais atingiremos cem
por cento do território”, adiantou
ainda o autarca.

DR

Município de Famalicão vai poupar na iluminação pública
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Câmara e juntas preparam
escolas para a reabertura

§Vieira do Minho
Com o nome WIFI4EU-VMINHO

Município fortaleceu e ampliou
área de alcance do wif-fi público

DEPOIS de elaborar o diagnóstico nos estabelecimentos de ensino, o
município está, em parceria com as juntas de freguesia, a efectuar as obras.
VIZELA

| Redacção |

A Câmara Municipal de Vizela,
no decorrer dos acordos de execução de delegação de competências com todas as juntas de
freguesia, encontra-se já a preparar a reabertura do próximo
ano lectivo.
Já está em curso a obra de recuperação do telhado do jardim
de infância de Campo da Vinha,
levada a cabo pela Junta de Freguesia de Santa Eulália, tendo
em vista “suprimir a debilidade
daquele edifício escolar e assim
criar melhores condições para as
crianças que frequentam aquela
escola”, adianta, em comunicado o município.

De realçar que a rede escolar
do Município de Vizela “é vasta
e necessita de intervenções céleres e constantes para manter o
nível de qualidade e, desse modo, garantir as condições necessárias ao bom desempenho no
processo de ensino e aprendizagem, pelo que os acordos de
execução de delegação de competências com todas as juntas de
freguesia garantem uma prestação de serviços de qualidade às
suas populações, através de uma
utilização racional dos recursos
que lhes são disponibilizados”,
pode ainda se ler no mesmo documento.
Quando este executivo municipal tomou posse, “um dos objectivos fundamentais foi inverter o

paradigma no que concerne à relação entre a autarquia e as escolas do concelho e que, nos últimos anos criou uma grande
clivagem entre escolas totalmente requalificadas e escolas em situações degradantes”, salientou
o município.
Assim, uma das principais acções nesta matéria “foi a elaboração de um diagnóstico com os
principais problemas de cada um
dos estabelecimentos de ensino,
tendo, assim, sido criado o Fundo de Emergência Escolar, com
o objectivo de suprir as carências mais significativas e prementes das instalações escolares
do Município de Vizela”, conclui a nota enviada pela autarquia.

DR

Município de Vieira do Minho fortaleceu acesso à internet em vários locais

Com o objectivo de garantir mais e melhor conectividade e proporcionar
acesso à internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais, o Município de Vieira do Minho fortaleceu e ampliou recentemente a área de
alcance do Wi-fi público. “Esta medida tem por objectivo facultar, gratuitamente, o acesso à internet, tendo em vista a fruição do espaço público,
quer por parte dos vieirenses, quer por parte dos visitantes”, defendeu o
presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso.
Agora com o nome WIFI4EU-VMINHO o alcance do sinal é muito mais
abrangente e vai cobrir a Praça Guilherme de Abreu; a Parque dos Moinhos; a Avenida Barjona de Freitas; a zona intermédia das habitações sociais; o Largo da Feira; o Parque de Campismo; as Piscinas Municipais e o
espaço exterior da biblioteca.
Publicidade
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Caminha

Junho trouxe procura e ‘confiança’
à retoma económica de Caminha

+ praia segura

COM VÁRIOS estabelecimentos hoteleiros de Caminha a sentir já no mês de Junho alguma procura, o
presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, deixa ‘confiança’ numa retoma veraneia com regras.
CAMINHA

| Marta Amaral Caldeira |

O mês de Junho já deixou ‘sinais
positivos’ na economia do concelho de Caminha, com alguns
estabelecimentos hoteleiros a
exibir lotações ‘na casa’ dos 50
por cento ou mesmo de lotação
máxima nas mini-férias proporcionadas pelos três feriados. Miguel Alves, presidente da Câmara Municipal de Caminha diz
que Junho foi um mês “interessante” e que todos os visitantes
são bem-vindos, mas avisa que
as regras sanitárias têm é que ser
cumpridas para manter o concelho como um ‘destino de confiança’.
Em jeito de balanço ao primeiro mês de regresso à actividade
económica do concelho mais regular, o autarca de Caminha
mostra-se contente com esta
procura inicial, assinalando o
facto de vários espaços hoteleiros terem aumentado já a sua
procura. “Sabemos que as reservas para os meses de Julho e
Agosto estão em crescendo”.
Miguel Alves diz que os “números são positivos”, mas que é

DR

Concelho de Caminha regista retoma de actividade económica com a procura sentida nas unidades hoteleiras durante o mês de Junho

preciso “ir mais longe”.
Antevendo um Verão de 2020
“muito diferente do habitual”, e
com menos gente, o presidente
da Câmara de Caminha confessa-se, contudo, “bastante optimista”, tendo em conta o último
mês e, sobretudo, os últimos
dias, com Caminha a receber
mais gente de fora.

“Há mais pessoas na rua e uma
observação mais empírica, indica que temos tido lotações esgotadas nos restaurantes ao longos
destes últimos dia”, indicou, assinalando a a presença dos espanhóis, que, desde a passada
quarta-feira, já começam a procurar Caminha para relaxar e
passear.

Com a época balnear ainda pela frente, Caminha e as praias
emblemáticas do concelho, fazem deste um destino para passar férias. Aos que vierem, Miguel Alves garante que a câmara
tomou várias precauções, garantindo mais segurança nas praias
e uma fiscalização apertada no
cumprimento das regras.

O presidente da Câmara de
Caminha encara o início da
época balnear com
“naturalidade”, mas
promete “empenho”.
“A Câmara Municipal
reforçou a higienização
nas praias, temos mais
WC, mais chuveiros, uma
distinção entre entradas e
saídas na maior parte das
praias e temos delineada a
lotação nas praias, que
cabe a cada um dos
concessionários gerir”,
frisa o edil Miguel Alves.
Mas a Câmara de Caminha
fez mais e contratou
nadadores-salvadores
para vigiar praias não
concessionadas no Areal
que vai de Vila Praia de
Âncora concessionada até
à Praia de Âncora e Forte
do Cão, também
concessionada, com toda a
meia lua dos Caldeirões e
da Gelfa, que é zona não
concessionada e que tem
agora nadadores-salvadores. Outra equipa
de nadadores apoia a área
entre Moledo e Caminha,
na meia lua em frente à
ínsua.

Travessias entre Caminha e A Guarda com partida do lado português às 10, 11, 12, 14 e 15 horas

Ferry-boat regressa às travessias
e já traz galegos ao concelho
CAMINHA

| Marta Amaral Caldeira |

DR

Ferry de Caminha já retomou actividade e realiza a travessia até A Guarda, na Galiza

A abertura das fronteiras foi sentida também em terras de Caminha, onde já se nota a presença
dos galegos nas ruas e nos restaurantes, trazidos pelo ferry-boat, que retomou também as
travessias entre Caminha e A
Guarda no 1.º dia de Julho e que
já trouxe de volta também ‘nuestros hermanos’ ao lado português.
O presidente da Câmara de Ca-

minha, Miguel Alves, indica que
a presença dos galegos foi notória, logo no primeiro dia em que
as fronteiras reabriram, coincidindo com a Feira Semanal de
Caminha. O autarca frisou até a
“efusividade” com os primeiros
galegos que regressam agora
com as suas visitas regulares.
“Esperamos que nos próximos
dias os nossos vizinhos galegos
nos continuem a visitar, tal como os turistas em geral, que são
muito bem-vindos ao concelho
de Caminha”, disse o edil, apon-

tando que com o número de pessoas e visitantes no concelho,
aumentam também “os riscos”,
pelo que adverte para o cumprimento das regras sanitárias.
“O que temos dito aos nossos
estabelecimentos comerciais e à
população é que temos que dar
as boas-vindas a quem vem de
fora, sejam portugueses ou estrangeiros, mas temos que cumprir as regras. Temos que dar o
exemplo, porque dando o exemplo as pessoas também sentemse compelidas a cumprir”.

correiodominho.pt
4 de Julho 2020
12 Minho

Minho 11
1 de janeiro 2013 correiodominho.pt

Navio Gil Eannes supera
expectativas de visitas
NO PRIMEIRO MÊS de reabertura, o Navio Gil Eannes recebeu 2.108
visitantes, após quase três meses com as portas encerradas.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Aberto desde o dia 2 de Junho, o
Navio Gil Eannes, em Viana do
Castelo, recebeu 2108 visitantes
no primeiro mês da sua reabertura ao público, e após quase três
meses com as suas portas encerradas, devido a pandemia da Covid-19. “Após o primeiro mês de
experiência inicial, o Navio Museu Gil Eannes passa a ter, a partir de 1 de Julho, um novo horário de funcionamento, de terça- feira a domingo das 10 às 18
horas, aberto à hora do almoço,
com encerramento ao público à

segunda-feira”, informa a nota
enviada pela Fundação Gil Eannes aos órgãos de comunicação
social. Entretanto, a Fundação
Gil Eannes, FP recebeu o selo
‘Clean&Safe’ atribuído pelo Turismo de Portugal, que comprova o cumprimento das medidas
de higiene aprovadas pela Direcção-Geral de Saúde, para garantia da segurança e saúde de todos os colaboradores e visitantes
do Navio Museu. Também, já
está disponível para venda na
Loja de Recordações do Navio a
nova versão em francês e alemão do livro ‘Gil Eannes – Anjo
do Mar’, da autoria de João Da-

vid Batel Marques, com um preço bastante acessível.
“Vale a pena lembrar que a primeira versão do livro, em português/inglês, foi lançada nas comemorações do 22.º aniversário
do Navio, no passado dia 31 de
Janeiro”, recorda o mesmo documento.
Esta publicação, acrescenta
ainda a nota enviada pela Fundação Gil Eannes, “pretende apresentar ao visitante uma visão antecipada da visita aos espaços
museológicos, guiar a visita pelo
Gil Eannes e permitir que o visitante fique com uma recordação
de tudo o que vai ver.

§Ponte da Barca
Até dia 15 de Setembro

Piscinas municipais reabriram
com novas regras para utilizadores
As Piscinas Municipais de
Ponte da Barca reabriram ao público com novas regras, para a segurança de todos os utilizadores. As piscinas exteriores estarão abertas todos os dias da semana,
com horário das 10 às 20
horas, até ao dia 15 de
Setembro. Foi criado um
DR
circuito de circulação interno e externo, de modo Piscinas municipais já estão abertas
a minimizar ao máximo
o cruzamento de utilizadores, sendo que a entrada será feita pela recepção e a saída pelos balneários, estando os corredores devidamente sinalizados. Na entrada do complexo das piscinas é obrigatório o uso de máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento social, a lotação máxima
do complexo é de 200 pessoas e de 50 pessoas no tanque. Os balneários
estarão interditos, podendo apenas ser utilizados os WC’s e os chuveiros
do exterior. Para que a utilização das piscinas exteriores cumpra todas as
normas estabelecidas pelas autoridades de saúde, haverá dois nadadores-salvadores e um vigilante, garantindo assim que todas as regras sejam cumpridas.
Publicidade
Publicidade

APARTAMENTO T3 - SÉ
Prédio com Elevador, Garagem Individual,
Cozinha Equipada, Lareira, Suite.
Próximo do Campo da Vinha!

110.000 €

Ref. 5987
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Dois Países, Um Destino

Pelas rotas
do Eixo
Atlântico
por Marta Balo
Natureza, história,
arquitetura,
gastronomia e, além
disso, a segurança
necessária em tempos
de pandemia. Tudo isso
e muito mais oferecem
as cidades do Eixo
Atlântico. Trinta e cinco
destinos espalhados
entre a Galiza e o Norte
de Portugal que o jornal
Correio do Minho
convida os seus leitores
a descobrirem em dois
especiais, em duas
rotas: as paisagens
interiores e outra (na
próxima semana) ao
longo da costa.

O

momento não é para destinos longos ou multidões. Pelo contrário. É
tempo de ir a fundo nos paraísos
mais próximos. Assim devem
ser as férias de Verão que acabaram de começar e as duas rotas
que traçam as 35 cidades do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular são os destinos perfeitos.
De automóvel, sete dias e muito
desejo, é tudo o que é necessário
para desfrutá-los. Se a tranquilidade é garantida, o cenário, a culinária e todos os ingredientes
que tornam a viagem uma experiência especial também.
Nada melhor do que iniciar a
primeira das rotas, que levará o
ao interior do Eixo, com uma
boa dose de mar e costa na Marinha Lucense. De Ribadeo a Vicedo, o Mar da Cantábria oferece sensações naturais únicas,
com a majestosa Praia das Catedrais como o exemplo mais ilustrativo. Barreiros, com a praia
de Lóngara; e Foz, com A Rapadoira, também são paragens essenciais. Também merece uma
visita Cervo, onde o marquês de
Sargadelos fundou a famosa fábrica de cerâmica no século
XIX; Burela, um dos maiores
portos de pesca da Galiza e, é
claro, Viveiro, a cidade mais
monumental de toda a Mariña.
Sempre combinando a paisagem com boa comida e boa bebida, o percurso percorre os prados verdejantes da Terra Chá,
com Vilalba e Torre dos Andrade como ponto de referência, para chegar a Lugo, cuja impressionante Muralha Romana, a
mais bem preservada da península, é um convite para não viajar no tempo. Mas, assim como é

essencial percorrer os quase 2,3
quilómetros dessa caminhada de
dois milénios, também está a
vistar a cidade velha ou a catedral (declarada pela UNESCO
como património da humanidade) e desfrutando do polvo à feira, o pernil com grelos ou as filloas com mel.
De Lugo, o caminho pelos paraísos do Eixo desce para Sarria, uma das paragens fundamentais do Caminho Francês até
Santiago de Compostela. O
Mosteiro da Madalena, fundado
no século XII para acomodar os
peregrinos, e a Torre do Batallón, a única sobrevivente da antiga fortaleza de Sarria do século
XIII, são os monumentos mais
marcantes do que hoje é uma cidade moderna, com grandes
áreas de lazer como a Praza de la
Vila, o Paseo do Malecón ou o
Parque do Chanto, além de restaurantes onde você pode saborear o famoso ensopado de carne
de porco celta. Mas não pode
atravessar Sarria sem ir a Samos
e visitar o emblemático Mosteiro de San Xulián. Fundado no
século VI, o templo, atualmente
beneditino, é um dos três mosteiros que ainda são habitados
por monges na Galiza. Destacam-se os seus dois claustros e a
sua grande e atual igreja barroca.
O próximo destino será Monforte de Lemos, embora, antes
de chegar e de acordo com o itinerário escolhido, o caminho o
convide a fazer uma pausa ocasional para contemplar, por
exemplo, palácios como Dompiñor, que se eleva acima do vale
do Incio. Mais do que justificado
é também abordar Folgoso do
Courel e visitar a aldeia de Se-

ceda, cuja restauração o tornou
um local cheio de charme e contribuiu para a declaração do município como local de interesse
turístico. Pense na Serra do Courel e faça o mesmo em Os Ancares, pois juntos eles formam a
maior reserva verde da Galiza e
um geodestino considerado um
local de importância comunitária na Rede Natura 2000. Além
de belas paisagens de montanha,
nos Ancares ainda se conservam
pallozas, ancestrais construções
de origem pré-romana.
Chegar a Monforte de Lemos
significa atravessar a entrada da
Ribeira Sacra, um dos lugares
mais exclusivos da Galiza. Seus

rios, florestas, paisagens, monumentos românicos e vinhedos
localizados em encostas íngremes, onde é praticada a chamada
‘viticultura heróica’, fazem deste um destino que está a conquistar cada vez mais visitantes,
sendo, pelos seus próprios méritos, o impressionante desfiladeiro de rochas, águas e curvas caprichosas do Canhão do Sil, a
principal reivindicação. Quanto
ao património, estão documentados até 85 mosteiros românicos,
incluindo o de Santo Estevo de Ribas de Sil, convertido em Parador de Turismo, ou o de San Pedro de Rocas, um templo espetacular escavado em rocha viva.
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Em Carballiño, berço dos pulpeiros e pulpeiras da Galiza, o cardápio já foi decidido com antecedência: polvo à feira. Quanto
às visitas, prepare-se para um centro histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico...
Mas Monforte, que detém o título de cidade desde que Alfonso XII o concedeu em 1885, é
mais do que o epicentro da Ribera Sacra. Nascido dos casos de
amor entre o Monte San Vicente,
o vale de Lemos e o rio Cabe,
oferece aos visitantes muitas
atrações. No morro fica o Conjunto Monumental de San Vicente do Pino, formado pela Torre de Menagem, o Mosteiro
Beneditino e o Pazo Condal.
Imperdível é um passeio pela
Cidade Velha, um bairro judeu
muito bem preservado; conhecer
o resto da antiga muralha, com a
Porta da Fortaleza e a Nova Porta; atravessar a Ponte Vella e, é

claro, visitar o Colégio Nosa Señora da Antiga, tão espetacular
que muitos o conhecem como o
Escorial galego. No estilo herreriano, é um enorme edifício do
século XVI que também abriga
duas belas e valiosas pinturas de
El Greco: ‘San Lorenzo’ e ‘San
Francisco’.
Caminho de Ourense. A caminho da capital de Ourense, deve primeiro parar em O Barco
de Valdeorras e O Carballiño.
A capital da região de Valdeorras, localizada no vale do Sil, na
Serra do Eixe, oferece um saboroso coquetel de gastronomia,
enologia e natureza. Não é em
vão, pois é também a capital do

butelo, produz um vinho com
denominação de origem e é um
excelente ponto de partida para
excursões ao Parque Natural da
Serra da Lastra, Peña Trevinca,
O Courel e o sítio arqueológico
de As Médulas. Quanto ao seu
património histórico, tem o seu
maior símbolo na torre e na fortaleza medieval de O Castro. O
complexo monumental também
é um miradouro esplêndido que
oferece a melhor vista da cidade
e do Malecón, a avenida fluvial
do rio Sil.
Em Carballiño, berço dos pulpeiros e pulpeiras da Galiza, o
cardápio já foi decidido com antecedência: polvo à feira. Quan-

to às visitas, prepare-se para um
centro histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico, no
qual enfatiza o Distrito das Flores e o grandioso Templo de Veracruz, obra póstuma do arquiteto Antonio Palacios construído
na sua totalidade com materiais
da região, principalmente granito e ardósia. Além disso, O Carballiño, também conhecido pelas águas minerais que fluem ao
longo do Arenteiro, possui dois
spas: um criado em 1900, com o
nome da cidade e Caldas de Partovia, completamente renovado
em 2017. E os amantes do património galego e da espiritualidade não podem prescindir de uma

visita ao mosteiro cisterciense
de Santa María de Oseira, localizado no município de Cea, a
apenas 20 quilómetros de O Carballiño. Aninhado na Serra Martiña, este mosteiro fundado no
século XII é, sem dúvida, um
dos grandes monumentos da Galiza.
Já em Ourense, as águas são
os protagonistas: as do rio Minho, que banham a cidade, e os
banhos termais. Não é de surpreender que as nascentes de As
Burgas sejam a imagem mais famosa da cidade, superando até a
bela Catedral de San Martiño e a
Praza Maior, com o seu impressionante piso inclinado. Embora,
para visitas, aqueles que recebem os diferentes espaços termais que acolhem as margens do
Minho, como A Chavasqueira
ou Outariz. Como uma cidade de
‘água’ em Ourense, as pontes
também se destacam. São oito as
que atravessam o Minho.
Em terras portuguesas. De
Ourense a rota segue para terras
portuguesas. O destino será a cidade de Bragança. Localizada
na ponta nordeste de Portugal, a
apenas 22 km da fronteira espanhola e 104 de Zamora, a cidade
é a porta de entrada para Portugal para a Via da Prata.
Chamada ‘Little Avila’ por ter
um recinto medieval amuralhado e muito bem preservado, Bragança convida-o a mergulhar na
sua história. A cidadela, com a
sua impressionante muralha de
15 torres cujas origens remontam a 1377, oferece inúmeros
passeios e monumentos. O primeiro, o imponente castelo, um
dos mais belos de Portugal, no
qual todos os olhos são atraídos
pela desafiadora Torre de Menagem, com 33 metros de altura.
Muito perto do castelo, o Domus
Municipalis, um edifício de arquitetura românica civil única na
Península Ibérica. A igreja de
Santa Maria da Assunção completa a lista de itens essenciais; o
Pelourinho, uma picota de estilo
gótico que tem a particularidade
de repousar sobre uma escultura
em granito conhecida como
‘Porca da vila’ e os seus inúmeros museus (Militar, Máscara e
Traje...).
Mas Bragança também é natureza, já que nos seus arredores se
encontra o Parque Natural de
Montesinho, 75.000 hectares
que compõem um mosaico de
prados, carvalhos, castanheiros,
temperados com antigas aldeias
de pedra cujos habitantes mantêm vivas as tradições rurais.
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Uma das principais
atrações de Trás-os-Montes
é a Casa de Mateus, uma
mansão barroca do século
18, atribuída ao arquiteto
italiano Nicolau Nasoni e
considerada uma das
mansões mais elegantes da
Europa. O Douro Vinhateiro
é outros dos encantos
imperdíveis nesta viagem
pelo solo português.

A próxima paragem é Macedo
de Cavaleiros, um destino especialmente recomendado para os
amantes da natureza, no qual se
destaca a Paisagem Protegida de
Albufeira do Azibo, no coração
do Nordeste Trasmontano, delimitado pelas serras de Bornes e
Nogueira. Além de apreciar as
estampas pintadas por carvalhos
e sobreiros, entre as atividades
que podem ser realizadas neste
espaço destacam-se a observação de pássaros, a canoagem, as
caminhadas e os banhos em
praias fluviais como A Ribeira
ou Fraga da Pegada. Além disso,
toda a área do município é reconhecida pela UNESCO como
um Geoparque Mundial. Assim,
o chamado Geopark Terras de
Cavaleiros possui 42 geossítios
de interesse científico que testemunham uma história de mais
de 400 milhões de anos. Para
descobrir, existem 24 trilhos sinalizados.
E, já no coração de Trás-osMontes e Alto Douro, está Mirandela, uma hospitaleira e
ajardinada cidade banhada pelo
rio Tua. Com uma forte tradição
no comércio, é uma cidades com

belos lugares para se visitar, como a Ponte Velha, uma pitoresca
ponte medieval ornamentada
com flores (declarada Monumento Nacional); a área pedonal
do centro, uma verdadeira passarela de montras e lojas, e o centro histórico, onde se destacam o
Paço dos Távoras, um elegante
palácio do século XVIII, classificado como Imóvel de Interesse
Público, o Solar dos Condes de
Vinhais e a Igreja da Misericórdia. Mas o seu orgulho, além da
alheira de Mirandela, são as oliveiras e o azeite.
Seguindo o curso do Douro,
numa zona de transição entre a
Serra de Marão e o Parque Natural do Alvão, o percurso passa
por Vila Real, uma bela cidade
onde se destaca seu centro histórico, bem cuidado e aconchegante, pontilhado por encantadoras
igrejas antigas, como a Capela
Nova, Capela da Misericórdia,
Capela dos Córregos, Capela de
São Brás ou Igreja de São Domingos (Catedral de Vila Real).
Além das igrejas, os monumentos também incluem o Paço dos
Marqueses de Vila Real, conhecido como Casa do Arco, e a ca-

sa onde nasceu o navegador português Diogo Cão Escudeiro,
um explorador da costa oeste da
África no final do século XV.
No entanto, a principal atração
é a Casa de Mateus, uma mansão
barroca do século XVIII, atribuída ao arquiteto italiano Nicolau
Nasoni e considerada uma das
mansões mais elegantes da Europa. Também é altamente recomendável ir ao Mirador de Trás-do-Cemitério para apreciar as
maravilhosas vistas sobre o desfiladeiro dos rios Corgo e Cabril
e, é claro, saborear a gastronomia de Vila Real, onde se destaca o cabrito assado com arroz, os
enchidos, as tripas aos molhos, o
bacalhau e os covilhetes.
Banhada pelo rio Douro, na região norte de Portugal, encontramos Peso da Régua, uma cidade
cujo grande desenvolvimento
desde 1756 se deveu à criação
da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,
que estabeleceu a primeira região com denominação de origem de produção de vinho de todo o mundo.
Peso da Régua desempenhou
um papel preponderante na co-

mercialização do vinho do Porto, pois daqui partiam os toneis
que o transportavam nos barcos
rabelos até Gaia, onde o vinho
envelhecia nas caves. Atualmente continua a ser um importante cruzamento de rotas de transporte devido à gigantesca ponte
IP3.
A Casa da Companhia alberga
hoje o Museu do Douro, que vale a pena uma visita. A paisagem
é outra das jóias do Peso da Régua.

Não em vão, é classificado como Património Mundial. Vale a
pena conhecer atracções como
São Leonardo da Galafura ou
Santo António de Loureiro para
contemplar o panorama das vinhas cultivadas em socalcos nas
encostas à beira do rio ou sulcar
as suas águas nos barcos que
oferecem rotas turísticas. A cidade também possui um centro
histórico, curioso, fervilhante no
qual é um encanto navegar por
espaços desconhecidos.
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Aqui nasceu Portugal. Guimarães é considerada o berço de
Portugal, porque é a cidade onde, em 1110, nasceu Afonso
Henriques, que mais tarde se tornaria Afonso I de Portugal, o primeiro rei de Portugal. Este episódio da história, tão intimamente ligado à fundação da
identidade e língua nacional portuguesa, é lembrado aos locais e
aos visitantes com a inscrição
“Aqui nasceu Portugal”, que pode ser lida numa das torres dos

muros erguidos nos séculos XIV.
e XV que ainda hoje abrigam esta cidade histórica da região do
Minho.
Mas o mérito de Guimarães
não é apenas ter um passado
ilustre, mas também saber preservá-lo. Assim, pela sua configuração singular, em forma de
labirinto de ruas e praças cercadas por edifícios medievais, o
seu centro histórico foi classificado como Património Mundial
pela UNESCO. A Colina Sagra-

da é a área mais famosa e histórica da cidade, pois abriga três
dos principais monumentos: o
castelo, escolhido como uma das
Sete Maravilhas de Portugal; a
Igreja de São Miguel do Castelo,
que abriga a fonte batismal de
Afonso I, e o impressionante Paço dos Duquesde Bragança, de
estilo borgonhês.
Depois de Guimarães, a próxima paragem é em Braga, próximo ponto no Caminho Torres,
que começa em Salamanca e
continua até Compostela. A antiga Bracara Augusta, fundada há
mais de 2000 anos, é hoje a terceira cidade mais populosa do
norte de Portugal e um importante centro económico e cultural do norte do país, bem como o
principal centro religioso, evidente no constante e oportuno
repenicar dos sinos das suas
mais de 40 igrejas, a sua maioria
barrocas. A sua catedral (ou a
Sé), cuja construção foi ordenada no século XII pelos pais do
primeiro rei de Portugal, é a
mais antiga do país na qual coexistem vários estilos arquitetónicos, do românico ao barroco.
Nos arredores de Braga existem
três centros religiosos que também seduzirão o visitante: o
Mosteiro de São Martinho de Tibães, a capela visigótica de São
Frutuoso de Real e, claro, o Bom

Jesus do Monte, com sua escadaria barroca que representa a
ascensão ao céu.
A cidade também tem a sua
própria culinária que é obrigatório experimentar, se possível,
acompanhada por vinho verde.
Os destaques são bacalhau à
Braga, cabrito assado e, como
sobremesa, pudim Abade de
Priscos.
Ao norte da cidade, os amantes
da natureza apreciarão o Parque
Natural da Peneda-Gerês, cujas
extremidades encontram o abraço da Serra do Xurés, a sudeste
da província de Ourense.
A oeste de Braga, a pouco mais
de 20 quilómetros, não deve perder Barcelos, pelo qual passa o
Caminho Central e que é o berço
de um dos grandes símbolos de
identidade da região e de toda a
nação de Portugal: o famoso galo. É que se há algo que Barcelos
tem é talento artístico, o que lhe
valeu ingressar na Rede de Cidades Criativas da UNESCO em
2017. O seu centro histórico é
um lugar de visita indispensável,
já que atesoura prezadas joias
como a ponte medieval de estilo
gótico do século XIV; o Pelourinho, uma picota de estilo gótico
tardio de finais do século XV; a
Igreja Matriz da Paróquia de
Santa Maria Maior, a Capela de
Nossa Senhora da Ponte, o Paço

dos Condes de Barcelos (que
atualmente alberga o Museu Arqueológico), o Museu de Olaria,
a Torre da Porta Nova, a Igreja
de Nossa Senhora do Terço e a
Igreja do Senhor Bom Jesus da
Cruz.
Barcelos tem também um grande número de vestígios da época
castreja, como as ruínas do Castelo de Faria, o Castro de Carmona, o balneário de Santa Maria de Galegos ou o Castro de
Monte Castro. Quanto à gastronomia, como não podia deixar
de ser, o galo asado é um dos
seus principais pratos tradicionais.
O percurso pelo interior do Eixo, antes de virar para o litoral,
termina em Famalicão, que começou a deixar sua marca na
história em 1205, com a atribuição do foral pelo rei Sancho I. O
seu passado remoto permanece
patente numa rica herança em
que se destacam o Castro das Eiras, a Igreja de Santiago de Antas, os mosteiros de Landim e
Arnoso. Também vale a pena visitar a casa do grande escritor
romântico Camilo Castelo Branco (em São Miguel de Seide). Os
miradouros de Monte do Facho
e Santa Catarina, entre outros,
oferecem excelentes vistas deste
concelho localizado no coração
verde do Minho.
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Crença num futuro mais risonho para o bilhar
JOÃO ROQUE é director da secção de bilhar do SC Braga e um
dos maiores impulsionadores da modalidades na cidade. Vê a
paragem provocada pela Covid-19 como muito prejudicial para
o futuro, mas aponta caminhos para uma retoma segura e com
promessas de crescimento e sucesso.
BILHAR

| Carlos Costinha Sousa |

Apaixonado pelo desporto, seja em que
modalidade for [ver caixa] João Roque é
um exemplo daquilo que é a verdadeira
ligação à prática desportiva, mas não só.
Para além de ter sido atleta de várias modalidades, sempre encarou também o desporto na sua vertente de dirigismo.
Na actualidade, para além de trabalhar
diariamente nas várias funções que ocupa
na Associação de Futebol de Braga, dedica-se também ao bilhar, modalidade na
qual é jogador, mas também dirigente
desportivo, sendo um dos responsáveis
pela secção de bilhar do Sporting Clube
de Braga.
Ao Fórum de Desporto, João Roque falou da actualidade da modalidade, que
enfrentou, como todas as outras, uma paragem que nada de benéfico trouxe, mas
aponta para um futuro risonho, mas haja
uma perspectiva de quando a actividade
poderá recomeçar - nem que seja a 50 por
cento - na prática da modalidade.
“Esta paragem motivada pela pandemia
de Covid-19 não foi nada benéfica para o
bilhar, como não o foi para todas as outras modalidades. Mas o bilhar, sendo
uma modalidade de interior, ainda continua a ter mais limitações que outras que
estão a retomar. Neste momento, estamos
mesmo parados e isso, para além da influência que teve na temporada que decorria, vai ter certamente impacto na próxima época”, refere o dirigente do SC
Braga, acrescentando que “a retoma vai

Ligação a oito modalidades

Um vida dedicada
ao desporto
João Roque iniciou a prática desportiva, por via
do desporto escolar, primeiro no atletismo depois no voleibol, tendo sido federado em iniciados e juvenis na extinta equipa da Grundig. Enveredou depois pela natação e foi um dos
primeiros praticantes de triatlo (natação, atletismo e ciclismo). Ao mesmo tempo praticava
taekwondo, tendo sido fundador e dirigente da
Associação de Taekwondo do Minho, para além
de ter conquistado títulos nacionais e ter sido
instrutor na modalidade. Foi ainda instrutor de
musculação. Em 1996 inicia a prática do bilhar
na variante de Pool, em 2005 em Pool Português e em 2010 de snooker inglês. Foi árbitro de
futebol e futsal e treinador de futebol.
É Operador de Microssistemas e Secretário do
Conselho de Justiça, para além de assessor do
presidente na AF Braga.
É director da secção de bilhar do SC Braga.

lll
“O primeiro objectivo é voltar à mesa, ou seja, voltar a praticar bilhar.
Estamos muito limitados pelas orientações da DGS. Estamos também limitados ao espaço, porque utilizamos o estádio onde o SC Braga joga
e, com as limitações que tem, só no
final da época desportiva do futebol,
poderemos ter acesso a esse espaço.
Mas mal seja possível, para a nova
época queremos dar continuidade
ao trabalho de aumentar o número
de atletas federados, chamar mais
jovens para a modalidade, tentar dar
iniciação à vertente feminina, porque já tivemos é queremos ter outra
vez equipas femininas. Mas não sabemos ainda como vai correr a próxima época devido à pandemia.”
acontecer, certamente, mas ainda estamos
muito limitados quanto à definição de um
período para podermos recomeçar”.
Mas, apesar de todo o sentimento negativo, João Roque vê um futuro risonho
para o bilhar: “é uma modalidade que estava a ter um crescimento muito interessante e penso que vai voltar a ter. Estou
confiante que vamos ter um futuro risonho na prática do bilhar e que a modalidade se vai desenvolver, com uma aposta
grande por parte de vários clubes”.

DR

João Roque (em último plano) numa prova solidária em que participou juntamente com o apresentador de televisão e radialista Pedro Fernandes, tendo como pano de fundo o mítico Ronnie ‘The Rocket’ O’Sullivan, um dos melhores de sempre da modalidade

Publicidade

DR

João Roque, jogador e director da secção de bilhar do SC Braga

Nº. de Atletas
34 (26 Federados; 8
Formação)
Presidente
António Salvador
Vice-Presidente
Fernando Parente
Director/Coord. Técnico
João Roque
Palmarés
- Campeão Nacional de Pool
Português: 2007/08;
- Vencedor da Supertaça de
Portugal de Pool Português:
2008/09;
- Campeão de Pool Português
II Divisão: 2018/19;
- Vencedor Taça de Portugal
de Pool Masculino: 2002/13;
- Campeão Nacional de Pool
Masculino: 2011/12, 2013/14;
2014/15
- Vencedor Taça de Portugal
de Snooker: 2014/15; 15/16;
- Vencedor da Supertaça de
Pool Masculino: 2014/15;
- Vice-campeão de Pool Masculino: 2012/13; 2015/16;
- Finalista da Taça de Portugal de Pool Masculino: 11/12;
- 3.º Classificado no Campeonato de Pool Feminino: 11/12,
12/13, 13/14 e 14/15;
- Finalista da Taça de Portugal de Snooker: 2013/14;
- Finalista da Supertaça de
Portugal de Snooker: 15/16 e
2016/17;
- Finalista da Supertaça de
Pool Masculino: 2012/2013;
2013/14 e 2015/16;
* Títulos conquistados pelas
equipas do SC Braga.
Publicidade

TAR Braga

A nova geração
de camiões MAN
chegou a Braga!...
Tarbraga - Parque Industrial de Esporões, Telf: 253 281 221 - Braga
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SÓ HÁ UMA HIPÓTESE:
VENCER OS CINCO JOGOS
FOI ESTA a ideia que Artur Jorge deixou na antevisão ao duelo com o Aves
(21.30h). Se somar 15 pontos, técnico acredita que terminará campeonato
no 3.º lugar. “Tenho as minhas próprias ideias e não abdico delas”, garantiu.
30.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Apesar dos três pontos de distância para o Sporting, Artur Jorge acredita que, se o SC Braga
vencer os cinco jogos que faltam
até ao fim do campeonato, terminará a I Liga à frente dos
leões.
“Já tivemos nessa posição, estamos um pouco mais afastados
agora, mas temos que dar o nosso melhor com a preocupação de
vencer jogo a jogo. Temos uma
margem atrasada em relação ao
nosso principal rival [Sporting],
mas vamos continuar a lutar, a
olhar para cima, e acredito que,
se conseguirmos vencer os jogos
até ao final do campeonato, temos fortes possibilidades de
conquistar o terceiro lugar”, afirmou, esperançoso, o técnico, na
antevisão do duelo desta noite
(21.30 horas), em casa, com o já
despromovido Desportivo das
Aves.
Artur Jorge disse sentir “o privilégio de ser o treinador de um
dos grupos mais fortes que existem em Portugal”, preferindo
não entrar na análise do que foi o
SC Braga até ao momento por
“respeito” aos anteriores treinadores.
Sendo o quarto técnico a orientar a equipa esta época, Artur

Lateral da equipa B e extremos dos Sub-23 nos eleitos

Artur Jorge estreia Sanca
e Fabiano nos convocados
30.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Na primeira convocatória como
técnico (interino) da equipa
principal do SC Braga, Artur
Jorge depositou um voto de
confiança em mais duas pérolas
dos Guerreiros do Minho.
O técnico estreou na lista de
convocados os jovens Fabiano
e Leandro Sanca. O primeiro é
lateral-direito, tem 20 anos e
alinhou na última temporada na
equipa B. À sua chamada não é
alheio também o facto de Esgaio não estar disponível para
esta partida. Já Leandro Sanca,

é extremo e foi uma das figuras
da equipa de Sub-23. Confira a
lista de 21 convocados:
Guarda-redes: Matheus,
Eduardo e Tiago Sá;
Defesas: Pedro Amador, Fabiano, David Carmo, Bruno
Viana, Bruno Wilson, Raul Silva e Diogo Viana;
Médios: Samuel Costa, André Horta, João Novais e João
Palhinha;
Avançados: Sanca, Abel
Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho,
Trincão, Rui Fonte e Galeno.
Esgaio, Fransérgio, Rolando,
Sequeira e Tormena não são
opção para este desafio.

Avançado deixa marca de 154 jogos e 45 golos no clube

SC Braga despede-se
de Wilson Eduardo e Wallace
SCB

Artur Jorge vê os jogadores com vontade de serem protagonistas

Jorge explicou que tem as suas
próprias ideias e não abdica delas.

lll
“Devemos ter respeito
máximo pelo Aves. Apesar
de não terem conseguido
ficar na I Liga, têm agora
objectivos mais pessoas e
individuais e isso, por vezes,
causa desconfrto porque
não têm nada a perder.”

§discurso directo
“Não imaginam a minha alegria de estar neste lugar”

“Serei treinador do SC Braga até quando
o presidente Salvador entender”
“Posso estar cá até o presidente entender, este é o meu compromisso. Estou extremamente satisfeito, não imaginam a minha alegria de estar
aqui neste lugar, quero desfrutar do momento e não quero pensar no dia
de amanhã. Quero ser mais um a contribuir e a ajudar o SC Braga naquilo
a que se propõe, independentemente do tempo. Já passei por muito aqui,
por muitas tarefas, esta é a mais alta. Estou na elite do futebol nacional.”

“O tempo de trabalho é ainda
muito curto para o que possamos
fazer, mas seguramente teremos
algumas dinâmicas muito pessoais, mais próprias minhas, mas
que vão ao encontro do que a
equipa é capaz”, frisou, sem deixar de abordar o caso do pedido
de despenalização a Rolando.
“O pedido que o Sporting de
Braga fez, na minha opinião, é
inteiramente justo e espero que
possa ser despenalizado. Aguardamos pela decisão, mas seria de
todo sensato o reconhecimento
do erro”, concluiu.

lll
“Sou um técnico de grande
exigência e considero-me a
extensão dos adeptos. Sou
muito rigoroso na
preparação e nos cuidados.
Tenho a minha ideia bem
clara, que já a passei aos
jogadores dentro do tempo
possível. Tenho um sorriso
interno desde terça-feira
que ainda não saiu.”

30.ª JORNADA

| Ricardo Anselmo |

Wilson Eduardo e Wallace já
não são jogadores do SC Braga
e, como tal, desde o dia 1 de Julho que deixaram de trabalhar
com o restante grupo de trabalho.
No caso do avançado de 30
anos, que cumpriu cinco épocas
nos Guerreiros do Minho, as
conversações para renovação
de contrato não chegaram a
bom porto pelos valores pedidos pelo internacional angolano, que deixou uma marca forte

no SC Braga: 154 jogos e 45
golos. “São tantos os momentos, tantas as alegrias, tantas as
emoções que o camisola 7 proporcionou, que terá para sempre um lugar no coração de todos os bracarenses. Marcou a
diferença pela sua irreverência
e contribuiu para as conquistas
da Taça de Portugal em 2016 e
da Taça da Liga esta temporada”, refere o clube.
Já Wallace estava emprestado
pela Lázio, mas há muito que
ficou ‘decidido’ que o SC Braga não iria exercer a ocpção de
compra do central de 25 anos.

SCB

O SC Braga e Wilson Eduardo não chegaram a um entendimento para a renovação
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“Liga Europa? O maior objectivo
é ganhar os jogos que faltam”

lll
“Temos de perceber o
porquê de uma exibição tão
negativa [contra o Portimonense]. Foi o jogo menos
conseguido da época e
temos que trabalhar sobre
ele. Perceber onde é que o
Tondela nos pode ferir e
onde podemos magoar o
Tondela. Neste curto espaço
de tempo também temos de
treinar e recuperar.”

JOÃO PEDRO SOUSA quer apagar a má imagem deixada no duelo com o Portimonense, já amanhã,
na visita a Tondela (19.15 horas). Técnico desvaloriza luta europeia, mas quer “magoar” a equipa beirã.
FC FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

Admitindo que o jogo da última
jornada, frente ao Portimonense,
que os famalicenses perderam
por 1-0, em casa, “foi o jogo menos conseguido da época”, o técnico dos minhotos, João Pedro
Sousa, referiu, na conferência de
antevisão ao duelo de amanhã
com o Tondela, que o trabalho
desenvolvido nos últimos dias
incidiu na percepção de “onde se
pode magoar” o adversário deste
Domingo.
“Em relação ao último jogo temos que perceber o porquê de
uma exibição tão negativa. Assumimos que foi o jogo menos
conseguido da época e temos
que trabalhar sobre o jogo. Perceber onde é que o Tondela nos
pode ferir e onde é que podemos
magoar o Tondela, neste curto
espaço de tempo também temos
que treinar e recuperar e já estamos preparados para este novo
desafio”, referiu, desvalorizando
o facto de poder ver beliscado o
objectivo de garantir o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa.
“O maior de todos os objecti-

lll
“Fizemos bastantes pontos
com as equipas da metade
superior e não tantos como
gostaríamos com as da
parte inferior. São formas
diferentes de jogar.
Estamos a contar com mais
dificuldades, principalmente nos jogos em casa,
com as equipas pior
classificadas.”

FC FAMALICÃO

João Pedro Sousa espera que a equipa consiga corrigir os erros cometidos na partida frente ao Portimonense

vos, não fugindo a questão nenhuma, é tentar ganhar os últimos cinco jogos. Nós somos
profissionais e estamos obrigados a isso”, disse, abordando o
facto de a equipa somar mais
pontos com equipas da metade
superior da tabela e ter dificul-

dades com equipas da metade
inferior.
“São equipas e formas de jogar
diferentes, estamos a encontrar
mais dificuldades, principalmente nos jogos em casa, com as
equipas pior classificadas e há
momentos do jogo em que per-

cebemos que temos de melhorar.
Esses momentos do jogo estão
identificados e temos de dar uma
resposta diferente”.
O Famalicão é 6.º classificado
com 45 pontos e joga fora, na
casa do Tondela, que é 15.º, com
30 pontos.

lll
“Interesse do SC Braga?
Tudo o que se fala não retira
um milímetro de atenção.
Para mim é um orgulho
estar associado ao
Famalicão. Tenho contrato
com o Famalicão e estou
orgulhosos com o
crescimento do clube.”
Publicidade

§nomeações
Artur Soares Dias arbitra em Tondela
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Também já são conhecidas as nomeações para os jogos de Domingo e Segunda-feira. Assim, amanhã, em Tondela, no jogo do Famalicão, Artur
Soares Dias será o árbitro do encontro, que terá como assistentes Rui Licínio e Pedro Ribeiro. Já o quarto-árbitro desta partida será Fábio Melo. No
vídeo-árbitro estará Luís Godinho.
Também amanhã, mas em Barcelos, no Gil Vicente - Rio Ave, Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real, será o árbitro do encontro. Tiago Mota e Tiago Leandro serão os juízes assistentes e Claúdio Pereira o
quarto-árbitro. Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Luís Ferreira assmirá as
funções de vídeo-árbitro.
Finalmente na segunda-feira, no duelo que encerra a jornada 30 da I Liga, Tiago Martins (AF Lisboa) vai dirigir o Moreirense-Sporting. Pedro
Mota e Hugo Ribeiro serão os árbitros-assistentes e Hugo Silva o quartoárbitro. Jorge Sousa é o VAR para esta partida.
Recordar que no SC Braga-Aves estará Manuel Mota e no PortimonenseVitória SC o árbitro é Hugo Miguel.
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Só a vitória permite
sonhar com a Europa
CONSCIENTE de que Portimonense e Vitória SC necessitam de pontos, Ivo
Vieira defende que só o triunfo permite continuar a alimentar o objectivo.

§breves
I LIGA

RESULTADOS
Benfica-Boavista (hoje, 21.15 horas)
Sta. Clara, 0; Marítimo, 1
Moreirense-Sporting (06/07)
Gil Vicente-Rio Ave (amanhã, 17 horas)
Portimonense-Vitória SC (hoje, 19.15 horas)
Setúbal-P. Ferreira (hoje, 17 horas)
SC Braga-Aves (hoje, 21.30 horas)
FC Porto-Belenenses (amanhã, 21.30 horas)
Tondela-Famalicão (amanhã, 19.15 horas)
CLASSIFICAÇÃO
J

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
29
29
29
29
29
29
29

V

E

D

M

S

P

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

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

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

57
59
47
49
42
44
48
38
24
29
30
31
26
25
24
22
24
23

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

70
64
55
50
47
45
43
38
38
38
34
33
31
31
30
30
27
14

PRÓXIMA JORNADA

VITÓRIA SC

Ivo Vieira quer ver a equipa a dar continuidade ao triunfo consquistado na última jornada (2-0), na recepção ao V. Setúbal

VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

Esta tarde, pelas 19.15 horas, joga-se em Portimão muito do que
será o futuro das duas equipas. O
Vitória SC não tem grande margem de erro na luta pelo 5.º lugar e o Portimonense (que soma
onze pontos em 15 desde a retoma) quer continuar a fuga aos
lugares de descida.
Ivo Vieira está consciente das
dificuldades, mas só admite um
triunfo na visita ao Algarve.
“Estamos conscientes de que
irá ser um jogo de dificuldade
elevada, por aquilo que o Portimonense tem feito e pelo objetivo que procura [manutenção]
(...). Com todo o respeito pelo
Portimonense, que é uma equipa
bem orientada e bem apetrechada, vamos à procura do objectivo [Liga Europa]. São duas
equipas à procura de pontos, embora com objectivos diferentes”,
realçou, reiterando a vontade em
dar continuidade ao triunfo conseguido na última jornada frente
ao V. Setúbal.
“Os pontos vão ser cada vez
menos para disputar em cada

jornada. Vamos correr atrás do
objectivo em que acreditamos.
Todas as outras equipas lutam
pelos objectivos. Não há jogos
fáceis. Nesta retoma, vê-se que
nem sempre as equipas que ganhavam mais vezes estão a fazêlo”, frisou o técnico dos vimaranenses.
Com a paragem provocada pela pandemia, o plantel do Vitória
está a trabalhar junto há mais de
um ano, motivo que, no entender
de Ivo Vieira, está a causar “algum desgaste”. Ainda assim, há
que ter em linha de conta que os
conquistadores iniciaram a época de forma precoce uma vez

lll
“Estamos conscientes de
que irá ser um jogo de
dificuldade elevado, por
aquilo que o Portimonense
tem feito e pelo objectivo
que procura. Com todo o
respeito, vamos à procura
do nosso objectivo. São
duas equipas que precisam
de pontos.”

que estiveram presentes nas eliminatórias de apuramento para a
Liga Europa, algo que o técnico
quer assegurar igualmente nesta
temporada.
“Fico orgulhoso de representar
o Vitória e isso é sinal de que tivemos em competições importantes, tivemos visibilidade e valorizámos jogadores. Os três
meses de paragem não foram benéficos em termos de saúde
mental. A época prolongou-se
mais para uns do que para outros, mas para benefício dessas
equipas, que puderam estar nas
provas europeias”.
Antes de concluir o técnico
abordou ainda a recente saída do
médio brasileiro Lucas Evangelista, cujo contrato de empréstimo expirou no dia 30 de Junho e
acabou por regressar ao Nantes.
Ivo Vieira salientou que o jogador saiu devido a “questões contratuais”, não sendo esse um tema “em que possa intervir”.
À 30.ª jornada, o Vitória SC é
7.º com 43 pontos, a quatro do
Rio Ave, que é 5.º. Já o Portimonense está no 17.º lugar com 27
pontos, a três do primeiro lugar
acima da linha de água.

FC Vizela
Chidera é reforço
para as próximas
três temporadas

JORNADA 30

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

+ Portimon.
O técnico do Portimonense, Paulo Sérgio,
considerou a competência e concentração
como factores essenciais
para os algarvios
levarem a melhor sobre
o Vitória.
“Temos de ser muito
competentes e estar
concentrados, porque
sabemos que temos
uma equipa com muito
valor pela frente, de
grande tradição, e que
vai ser uma partida
difícil. É importante que
ninguém relaxe, porque
qualquer relaxe pode
penalizar-nos. Estamos
abaixo da linha de água
e temos de ser muito
realistas”, defendeu.

O Futebol Clube de Vizela assegurou a contratação do extremo de
22 anos, Chidera, ex-Portimonense, que rubricou um contrato
válido até ao final de 2023.
“Escolhi o Vizela porque acredito
muito no projecto e na forma como o clube está organizado”, referiu o jogador.

Pevidém SC
Vimaranenses
oficializam renovação
de André Matos

O Pevidém Sport Clube tornou
oficial a primeira renovação de
contrato para a nova temporada,
na qual o clube irá disputar o
Campeonato de Portugal. O
guardião de 27 anos, André Matos, mais conhecido por ‘Preto’,
vai cumprir a quarta temporada
consecutiva no emblema vimaranense.

GD Serzedelo
Ponta-de-lança
Jussane é reforço
para 2020/21

O Grupo Desportivo Serzedelo
anunciou mais uma contratação
para a nova época. “Para uns é
azar, para nós é sorte grande”,
ironiza o clube, que utilizou essa
forma original para anunciar a
chegada do avançado Jussane,
proveniente do Pedras Salgadas.

AD ‘Os Limianos’
Central Moreira
para “melhorar
o eixo defensivo”

É com o foco em “melhorar o eixo
defensivo que a Associação Desportiva ‘Os Limianos’ anunciou a
contratação do defesa-central de
28 anos Moreira, que chega a
Ponte de Lima proveniente do GD
Prado.

CF ‘Os Ceramistas’
Miguel Mota
assinou contrato
por uma temporada

O Clube de Futebol ‘Os Ceramistas’ assegurou a contratação do
avançado Miguel Mota, ex-Granja. “Sinto-me feliz por poder voltar a fazer parte deste clube e
contribuir para os objectivos da
época”, referiu.
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M

ais nome que cabeça, mais
empáfia que carteira, mais
manias que modos, mais doutrina de aviário que cultura – eis um retracto do G. H. Sortido a despeito do qual
dele se pode dizer que é uma boa alma.
Geraldo Henriques não atirava raízes
para o tempo dos fundadores, mas queria
acreditar que sim – melhor, pretendia que
terceiros o cressem –, e não lhe faltavam
episódios na história pátria para imaginar
um avô caído em desgraça, banido do solo natal, confiscado de honrarias e haveres, de tudo, menos de um orgulho ancestral legado por morgadio, como meia
dúzia de arengas de cripto-judeus.
Em momentos de exaltação, dava-se G.
H. a imaginar em que instante abortivo da
História o timão da Fortuna houvesse desandado em desfavor dos seus: logo no
evento primeiro, por partido que avoengo
tivesse feito com Teresa, contra o Filho?
Possivelmente mais tarde, porque houvesse ficado com Afonso IV contra Pedro
e Inês? Ou com os de Castela contra o
Mestre de Aviz? Quiçá com os Távoras
ou os Jesuítas, contra o Marquês e o Senhor Dom José I? História que conhecia
em detalhe, como se a tivesse vivido, como se de berço lha contassem à deita, por
gesta familiar, ou entre colheres de sopa
de urtigas lha impingissem, por encantamento, e esta lhe dizia só para o picar.
Dou de barato que o G. H. acredite que
seja português num sentido genuíno, perene, anterior a formalismos de registo civil, tanto que a cartolina oficial com número, careta e gatafunho, se lhe afigure
uma imposição espúria, um cilício confrangedor, mais do que legítima coroa nobilitadora. Tão patriota é, que não há ano
em que eu não lhe ofereça um estandarte
nacional por prenda. E que apertado lhe
sai o abraço!
Por surpresa, tinha pensado, a malta, fa-
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Don Tillman decide que está na hora de casar. Só falta escolher a mulher perfeita. Don é um professor de Genética brilhante mas, por ser pouco sociável, considera que a forma mais simples de
encontrar uma companheira consiste em elaborar um questionário. Cria o algoritmo perfeito
que permite excluir as candidatas inapropriadas e, assim, evitar incidentes como os que viveu no
passado. Rosie Jarman, apesar de bonita e inteligente, tem todas as características que Don desaprova e é desqualificada de imediato. No entanto, Rosie procura Don por outros motivos e este
aceita ajudá-la. Divertido e comovente, O Projeto Rosie demonstra que o amor desafia toda a racionalidade...

Geraldo Henriques
Texto José Cruz

zer uma quete com o fito de se comprar
um anel com o escudo nacional, um de oiro de lei andando encalhado no OLX, por
valor inferior à amizade que lhe tínhamos. Em resumo: boa compra, excelente
lembrança. Enfim, era um presente com
rasteira, já que questão fazia, o Geraldo,
de se apresentar como monárquico, essencialmente da boca para fora, porque
nunca o triangulamos com ninguém que o
fosse, podendo dar-se o caso que na nossa
urbe e termo nenhum haja. Salvo o Geraldo.
Jóia comprada e há meses que não lhe
pomos olho em cima! Quem o estranha,
em estação de confinamentos, de precárias retraídas, e logo ele que foge para o
mágico. Assinalo que somos amigos de
tertúlia espontânea, não de quem se visite, e deveras reservado é o G. H. quanto a
contactos, reserva extensiva a plena dissociação das redes sociais. Amigos somos, por conseguinte, de um copo na Tasca do Zé da Esquina, embrulhado com
amendoins salgados, uma patanisca ou
outra tapa do dia, e portuguesices exaradas em papel azul de vinte e cinco linhas.
Aqui chegados, nenhum de nós quer
pensar o pior. Dele esperamos saber, para
afastar sentimento malsão, para que a festa lhe façamos, e porque pendurados ficamos de um mistério.
Com tanta glorificação do sangue, natural era que o G. H. fosse um bocadinho
racista. Lá está, nunca ao ponto de deixar

passar uma esfregadela com uma preta, se
mais pujante fosse a moça do que branca
com ela alinhada, como aqueles reconhecimentos das séries policiais. Façanha jamais relatada, mas bem que lhe tomamos
o pulso a olho pinchão, à passagem de
chocolatinho bamboleante, e um suspiro
esmaecente de vergonhas. O que quero
dizer é que o racismo do G. H. será mais
para encher paredes. Exagera, o homem,
cai no grotesco com assiduidade, mas isso
a propósito de tudo.
Pois contava, no aludido dia, que uma
transformação nele se operava, a ponto
de, ao deitar, não saber com que cara
acordaria. Simplificando, que tanto lhe
acontecia saudar o novo dia com as feições que deus lhe deu, como com fuças
de negro ou de asiático, do mais retinto
em cada um dos casos, de lábios bojudos
e narinas dilatadas, ou tão redondinho, de
olhos tão em bico, que o mundo lhe parecia oblíquo no seu todo.
Galga fora das marcas ou metamorfose
kafkiana, e nós sem vontade para «sim senhores». Maluco contrariado tem genica
para tarde e serão. Ainda bem que vivo
sozinho, diz, dirigindo-se a mim, estás a
ver o susto que não seria, deitar-se uma
mulher com um branco e acordar com o
piçudo de um inharro? Ou de um alloz flito, comentei, tirando e mantendo seriedade.
E ele que se desfaz em gesta de que nem
metade alembro. Que lhe parecia ter a
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ver, o fenómeno, com as críticas e acusações justíssimas que fazia a quem nos tomava de assalto, tendo encontrado boa
mamadeira num Portugal pedinchão, numa república sem rei nem roque, numa
pátria a saque, de pernas abertas. E os
brasileiros!? E os indianos, ou paquistaneses, ou lá que raio são! Não tarda, estamos nem apaches, trancados em reservas,
num cu de judas.
Será a consciência a vir-te em socorro,
mas tu dá-lhes, Jerónimo, pontuei. Mas
diz-me, e também funciona com árabes e
mouraria? Com russos e comunaria? É
que te oiço a achincalhar uns e outros,
com a cerimónia pautada de um croupier
de blackjack. Olha que não sei, respondeme, não tem calhado. E depois, como é
que a coisa se desenreda, questionei-o.
Ai, bota para horas, às vezes, é uma aflição que nem contada.
Ó Geraldo, sabes que há quem diga que
nos puxa para criticarmos nos outros,
aquilo que em nós não queremos ver? Escuso de assinalar que o homem quase sufocou de quantos palavrões me atirou às
ventas. «Ora se tu não estás a chamar-me,
a chamar-me…». Tão indignado estava
que nem a frase conseguia terminar. Para
cúmulo, com tantos ajudantes à missa,
não faltava quem lhe recordasse a homofobia, as facas afiadas que atirava a mulheres muito amigas, fressureiras, no seu
impressivo vocabulário. Já te vejo de cabacinhas abaixo do pescoço, dizia um,
para mim és a estriar, acrescia outro. E o
homem fulo de todo.
E é neste pé que estamos: ninguém acredita que força malévola tenha operado
uma transformação estética no nosso G.
H. O que, a ser verdade, só nos engrandeceria, que não haveria canal de escândalos que não nos acampasse à porta. Era a
fama! Em resumo: ou covidou, ou desgraçou-se. Mal por mal, que seja o bicho.

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
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Segunda 29/06/20

QUEBRA
CABEÇAS
A mãe do Filipe mandou-o ao
supermercado comprar
9 latas grandes de Figos.
Acontece que ele só consegue
levar duas latas de cada vez.
Quantas viagens o Filipe
teve que fazer?

Solução:
Resposta 5
9 dividido por 2 é igual a 4,5. Mas serão
necessárias 5 viagens uma vez que numa
delas o Filipe só levará uma lata.

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios;
condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto;
espaço. 8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário;
aspecto. 10 - baga-gem; leito. 11 - os; devotos.

Soluções: 1-Falta um tufo de erva do lado direito, em cima 2-Interior da copa
da árvore atrás, ao meio 3-Gola do homem do lado direito 4-Tronco da árvore
da esquerda 5-Manga da camisola do miúdo do lado esquerdo 6-Falta uma linha
na superfície da água, por baixo do sapo 7-Patilhas do homem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro.
3 - bom; sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão;
doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar.
8 - rodízio; caverna. 9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates; terraços..

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 ira-xim; ar. 6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas;
amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris;
isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de.
11 - ema; perolas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Uma velhinha estava a descansar com o seu gato ao
colo. De repente, aparece-lhe
uma fada à frente que lhe diz:
- Eu sou a tua fada madrinha!
Tens direito a três desejos!
Espantada, diz a velhinha:
- Três desejos? Uau! Nesse
caso quero… Quero… Quero
ser muito rica!
Nesse instante a casa fica
cheia de ouro.
Continua a velhinha:
- E quero ser jovem e bonita!
E ela torna a ser jovem e
bonita.
Por fim, como último desejo,
pediu:
- E, e… Já sei, já sei! Quero
que o meu gato se transforme
num lindo príncipe!
Puff, o gato transforma-se
num belíssimo príncipe.
O príncipe ex-gato, extremamente charmoso, aproximase lentamente do ouvido dela
e sussurra-lhe:
- Sabes… Aposto que agora
te vais arrepender de me teres
mandado castrar…

Uma chamada de emergência
é feita para o 112. O polícia
que estava de serviço atende
o telefone e alguém grita em
aflição:
- Socorro, socorro! Venham
cá depressa! Mandem alguém
com urgência que entrou um
gato cá em casa!
O policia tentando saber
primeiro o que se passava:
- Tenha calma. Que se
passa? Mas como assim, um
gato?
E do outro lado:
- Sim, um gato, é uma
emergência! Ele entrou em
casa! Ele entrou em casa!
Tentando acalmar, o policia
diz:
- Calma. O senhor está usando algum tipo de código?
Quem é que entrou em casa?
E, sempre aos gritos, respondem:
- O gato! O gato! É um gato
mesmo! É caso de vida ou
morte! Venham logo!
Estranhando, pergunta o policia:
- O… O gato? Mas… Ouça
lá, quem é que está a falar?
E responde do outro lado:
- O papagaio, porra!
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O dia mais importante da carreira

HUGO MAIA conquistou o melhor resultado de sempre na sua ainda curta carreira. O jovem tenista bracarense conseguiu vencer
aquele que é o seu ídolo no ténis português, Gastão Elias, na segunda jornada da fase de grupos do circuito sénior da federação.
TÉNIS

| Redacção |

Hugo Maia, do Clube de Ténis de Braga,
viveu na passada quinta-feira o dia mais
importante da sua ainda curta carreira, ao
vencer Gastão Elias, aquele que é o seu
ídolo no ténis português, na segunda jornada da fase de grupos da etapa de Lisboa
do circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis, no Racket Centre, em Lisboa.
Aos 19 anos, no encontro mais importante da sua vida, e frente a Gastão Elias, um
dos mais experientes e conceituados jogadores portugueses (que os bracarenses
bem conhecem já que foi semifinalista no
Challenger de Braga, em 2018), Hugo
Maia virou de 1-6 e 0-3 abaixo para derrotar o tenista da Lourinhã por 1-6, 6-3 e
7-6(4), num encontro em que mostrou todo o ténis que o levou a brilhar nos escalões de formação e a ser considerado uma
das boas promessas do ténis nacional da
sua geração.
O jogador do Clube de Ténis de Braga
conseguiu encontrar a agulha no palheiro
e superou o ex-top 60 ATP (foi 57.º em
2016), com os parciais de 1-6, 6-3 e 76(4) no último encontro de mais uma jornada marcada por fortes e constantes rajadas de vento.
Antes deste encontro memorável, Hugo
Maia já tinha mostrado em campo que estava em Lisboa para rubricar um excelente desempenho. Começou por vencer Pedro Libório (6-2 e 6-1); derrotou Duarte
Mello pelo mesmo resultado; venceu de

DR

Jovem bracarense Hugo Maia conquistou o seu melhor resultado de sempre

seguida Martin Leote Prata (6-4; 6-7[2]) e
6-3), para depois perder o primeiro jogo,
diante do vimaranense Luís Faria (duplo
6-2).
Apesar desta fantástica vitória, Hugo
Maia ficará pela fase de grupos em Lis-

boa, ao passo que Gastão mantém esperanças de apuramento para as meias-finais. Precisa, para isso, de derrotar Luís
Faria em apenas dois sets no encontro da
terceira jornada, esta sexta-feira. Quanto
ao jogador do Clube de Ténis de Braga,

§automobilismo
Participa no Troféu C1

Team CAM relembra tempos gloriosos do passado
Em homenagem aos tempos áureos do desporto automóvel e às glórias do Team CAM dos saudosos anos 80 e 90, decidiram os pilotos do Troféu C1, Tiago Braga da Cruz, Miguel Valério, Eurico Silva e Nuno Pontes, juntamente com a nova direcção do Clube Automóvel do Minho, erguer um novo projeto desportivo que traz aos circuitos de 2020 as cores e insígnias de outros tempos.
Ao volante do Citroën C1 número 11, a nova equipa do Team CAM vai rolar já este fim-de-semana
no circuito de Portimão para uma jornada dupla de 6+6 horas. Na base amarela dos antigos AX e
Starlet de décadas passadas, juntaram-se agora as cores da Jobasi, Cargga, FarmáciApp, Camada,
HoNi, Caixas Automáticas, Filfogo, Cardiauto, Soarauto, Casa das Jantes e Uselabel.
“O troféu C1 está muito bem conseguido e o carro é muito giro de guiar. A evolução do ano passado para este ano, e o enquadramento nesta colaboração com o CAM surge de forma natural, e é
para nós uma honra poder replicar um automóvel com as cores vitoriosas do passado, na esperança de vitórias futuras. Estamos gratos a todos os que apoiam esta iniciativa, na certeza que é um
incremento da visibilidade de cada um dos sponsors e da notoriedade de Braga e do Minho em
geral”, disse Tiago Braga da Cruz em entrevista.
O troféu de velocidade prossegue no Estoril em Setembro e em Braga em Novembro e esta equipa
promete dar que falar na luta pelos lugares do pódio.

segue para a Figueira da Foz, onde disputará mais uma etapa do do Circuito Sénior
da Federação Portuguesa de Ténis.
Para o treinador Hélder Araújo, que juntamente com José Mota e o preparador físico Filipe Falcão, constituem a equipa
técnica que orienta Hugo Maia, “foi uma
vitória enorme”, obtida frente a “um dos
melhores jogadores portugueses, e que
desde há muito integra o lote de quatro
que jogam a Taça Davis em representação
de Portugal”. Hélder Araújo recorda que
“o jogo até começou desequilibrado, mas
o Hugo conseguiu vencer o segundo set,
depois de estar a perder 0-3. No terceiro
set tudo foi ainda mais renhido, ele acreditou e lutou muito para acabar por vencer por 7/6”. O técnico não tem dúvidas
que “esta é a melhor vitória da carreira do
Hugo e, apesar de ficar de fora da prova,
será certamente bem aproveitada para
continuar a evoluir e alcançar melhores
resultados no futuro próximo”.
Este resultado acaba por não apanhar de
surpresa toda a equipa técnica, como revela Hélder Araújo. “O Hugo desde cedo
mostrou ter um enorme potencial que,
com toda a paixão pela modalidade e alguns títulos nacionais e internacionais
nos escalões juvenis, fizeram acreditar
que pode vir a ser jogador profissional”.
A vitória de quinta-feira, frente a Gastão
Elias, “vem comprovar que com trabalho
vai-se longe. O tempo que ele dedica à
modalidade, conciliando com a vida académica, vai-lhe certamente trazer-lhe
mais resultados como o de quinta-feira”.

MISSAS DE 30.º DIA

ANTÓNIO MACHADO
DE SOUSA LOURO
Decorridos que estão 30 dias após o falecimento do Sr.
ANTÓNIO MACHADO DE SOUSA LOURO, sua família comunica
a todas as pessoas de suas relações e amizade que em sufrágio
da sua alma serão celebradas missas hoje, sábado, dia 4, às 10.30
horas, na Basílica dos Congregados, e amanhã, domingo, dia 5,
às 10.30 horas, em São Frutuoso de Montélios, Igreja de São
Francisco, São Jerónimo de Real.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a estes actos religiosos.
Braga, 4 de Julho de 2020
A Família
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SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO E SÃO JOÃO DO SOUTO
TRESPASSE RESTAURANTE

Referência: 314 200 103

55.000€

correiodominho.pt 4 de Julho 2020
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9 Renovado;

9 Elevador;
9 Cozinha Equipada
9 2 Varandas;

9 Vidros Duplos

AMI 7630

9 Junto à igreja S. V

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor
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ID:124391044-64 -

99.900 €

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

ID:124391009-70 -

139.000 €

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

ID:124391010-162 -

790.000 €

C.E.:(A) Vivenda de luxo, em Vieira do Minho.

ID:124391011-99 -

99.000 €

C.E.:(D) Excelente T3 renovado, na Praceta
das Amoreiras. Com 2 w.c.´s e lugar de garagem,
numa excelente localização. Venha conhecer!

correiodominho.pt 4 de Julho 2020
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VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com

PRECISA-SE DE TRABALHADORES
PARA SUÍÇA
PARA OBRAS A TEMPO INTEIRO OU POR TEMPORADAS
Pedreiros, trolhas, calceteiros, assim como carpinteiro de cofragem
de primeira, maquinistas para máquinas escavadoras e giratórias
(gruas e caterpillars).

parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas

PAGAMOS ENTRE 3.680€ E 5.520€
DESDE 4000 ATÉ 6000 FRANCOS SUÍÇOS

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.

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

Construção Civil e Obras Públicas

€ 90.000

PRECISA-SE
EMPREGADA DOMÉSTICA INTERNA

Escritório c/ casa de banho,

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

Norton de Matos

EMPRESA
CONSTRUÇÃO CIVIL
ADMITE
Trolhas polivalentes
e aplicadores de capoto

Tlf. 253 267 466

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€
FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS
* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação
POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...
Rua dos Pedreiros n.º27 e 29,
Parque Industrial das 7 Fontes 4710-553 Braga
Ligue já: 967200625 ou 253615311 statusmoneylda@gmail.com
STATUSMONEY... Porque dinheiro não é problema...
É a solução!!

ar condicionado e varanda

(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
- Braga

OS
RECEPCIONAM
S
TODOS OS DIA
O
N
O SEU PEQUE
ANÚNCIO

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida da Liberdade

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

Nortinloc
antenaminho.pt

(junto à Praça de Táxis

tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

da Ponte de S. João)

A EMPRESA NOVO MODELO EUROPA, S.A.,
PRETENDE PROCEDER AO RECRUTAMENTO

- Engenheiro Civil
- Engenheiro Mecânico

- Serralheiros:
Alumínio
Ferro
Inox

- Medidor
Preparador de obra

- Marceneiro

- Carpinteiro de Limpo

- Administrativa

Contatos: 253 305 580
Mail: raquel.sa@nmeuropa.pt
Morada: Av. Stiago de priscos, 4705-557 Priscos, Braga

Investimentos & Locação, Lda.

106.0 FM

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

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

ESCRITÓRIO
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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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 16.900€ - 12 meses garantia
Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS
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30

4 de Julho 2020 correiodominho.pt
36

Agenda
Publicidade

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação está mais forte do
que nunca. Viverá dias felizes.
Saúde: Retarde o envelhecimento e
ganhe saúde comendo castanhas.
Dinheiro: O esforço que tem dedicado
ao trabalho será recompensado. Está
de parabéns!
Números da Sorte: 2, 6, 18, 21, 26, 45

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

23:39 Em Casa D'amália
00:01 Depois, Vai-Se A Ver E Nada
01:27 Anatomia De Grey
02:05 Anatomia De Grey
02:50 O Sábio
03:30 Televendas
06:15 Cuidado Com...
06:31 Programação Infantil
11:51 Aqui Portugal Best Of
13:00 Jornal Da Tarde
14:15 Voz Do Cidadão T.1...
14:38 Faz Faísca T.3 Ep.11
15:36 Aqui Portugal - Best Of
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:22Quem Quer Ser Milionário Alta Pressão
22:24 Patrulha Da Noite

07:00
08:00
13:53
14:00
16:08
16:57
17:06
17:27
17:58
18:24
18:58
19:46
20:41
21:30
22:04
23:11

Euronews
Programação Infantil
Folha De Sala
Ciclismo: Tour De France
Virtual Race Project
Joanna Lumley
Na Rota Da Seda
Em Busca Do Museu
Desconhecido
Europa Minha
Biosfera
Irresponsável
Faça Chuva Faça Sol
A Feira Das Vaidades
As Grandes Mentiras
Da História
Fora Do Baralho
Jornal 2
Folha De Sala
La Gioconda

SIC

TVI

00:15 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?...
00:55 Governo Sombra
01:55 Original É A Cultura
02:45 Volante
03:05 Televendas
06:00 Etnias
06:45 Power Rangers Super Ninja...
07:45 Uma Aventura
09:00 Olhó Baião!
12:00 Nosso Mundo
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Cinema Paraíso
17:30 Cinema
20:00 Jornal Da Noite
21:30 Terra Nossa

23:50
00:05
02:00
03:15
04:15
05:45
06:15
07:00
08:15
09:15
10:15
12:00
13:00
14:15
16:15
17:45

Espírito Indomável
Big Brother - Extra
1000 À Hora
Mar De Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Campeões E Detectives
O Bando Dos Quatro
Portal Do Tempo
Morangos Com Açúcar
Inspetor Max
Querido, Mudei A Casa!
Jornal Da Uma
Pesadelo Na Cozinha
Big Brother - A Semana
Marco Paulo: As Nossas
Ao Vivo Na Altice Arena
19:57 Jornal Das 8
21:45 Quer O Destino
23:00 Espírito Indomável

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

R. do Mercado Municipal

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. Luis de Camões,v 114

Largo da Lapa

Av. António Feijó, Loja M

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

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MODERNA T. 258 809 000

Av. Narciso Ferreira, 98

Praça Conselheiro Silva Torres

R. do Aveiro, 203-205

GUIMARÃES
DA PRAÇA T. 253 523 167

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Paio Galvão, 28

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

BRAGA
PIPA T. 253 262 457
Av. Dom João II, 394

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

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123
Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Evite momentos de angústia
sendo justo com as pessoas que ama.
Valorize as pequenas ações.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco
indisposta. Afaste-se de gorduras e
doces.
Dinheiro: Continue a ser responsável
nos gastos. Está no bom caminho.
Números da Sorte: 13, 20, 29, 37, 45,
46
Gémeos
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Esteja mais atenta às
necessidades da pessoa amada. Tudo
ficará em equilíbrio.
Saúde: Atravessa um bom período.
Terá energia para dar e vender.
Dinheiro: Apoio um amigo que pode
estar a atravessar dificuldades. Na
necessidade prova-se a amizade.
Números da Sorte: 3, 9, 17, 19, 23, 46

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Se o seu par andar mais triste
não se aflija. Tudo vai resolver-se.
Saúde: Para combater a anemia coma
espinafres e beterraba.
Dinheiro: Poderá ser útil a um familiar
que está em apuros no trabalho.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43, 47
Escorpião
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Se algo a incomoda fale com o
seu par. A sinceridade é o pilar de
qualquer relação.
Saúde Coma mais tangerinas e laranjas
e mantenha as constipações à distância
Dinheiro: Poderá receber dinheiro
inesperado e ver a conta bancária mais
recheada.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 32, 37, 45
Sagitário
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Diga à pessoa que tem ao lado o
quanto é importante para si. Abra o
coração.
Saúde: Pode andar mais nervosa.
Diminua a quantidade de café.
Dinheiro: Terá novas ideias. Planeie um
projeto que mude o rumo da sua vida.
Caminhe ao encontro do que mais
deseja.
Números da Sorte: 9, 12, 15, 23, 37,
38
(

Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar demasiado o seu
par. Deixe que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Cuidado com a garganta. Não
tome bebidas demasiado frias.
Dinheiro: Momento pouco oportuno
para gastos. Feche os cordões à bolsa.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43, 47

Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Aceite pontos de vista diferentes.
Procure ser mais compreensiva e
afaste uma possível separação.
Saúde: Pode ter dores nas articulações.
Beba chá de cavalinha.
Dinheiro: Possíveis gastos extra.
Previna-se.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 24, 37, 41

Leão
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: É um bom dia para tomar a
iniciativa e desafiar o seu par para
fazerem uma viagem.
Saúde: Faça uma consulta de rotina
com o seu médico. Previna problemas
futuros.
Dinheiro: Concentre-se e termine as
tarefas a tempo e horas.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 15, 32, 37

Aquário
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará a
trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à fruta
ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos. Os
tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 21, 29, 43

Virgem
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Poderá terminar um amor que só
causa sofrimento e dor. Renove a sua
vida.
Saúde: Atravessa um período mais
agitado. Tome chá de valeriana.
Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível
profissional. Pense numa mudança.
Números da Sorte: 8, 13, 15, 36, 37,
42

Peixes
Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade.
Amor: Controle o ciúme. Mantenha a
harmonia na relação.
Saúde: É provável que tenha problemas
nos rins. Reduza o consumo de sal e
beba muita água.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe
dinheiro. Se confia nele empreste.
Números da Sorte: 1, 7, 26, 28, 39, 41
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Olá sou
a Sofia!
24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762

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

919 093 218
967 449 761

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

969 080 576

Publicidade 31

Massagista
Profissional

NOVIDADE

OLÁ

Morena Super Safadinha.
Completa. Oral Delicioso.
Trabalho com acessórios.
Realizo todas as suas fantasias.

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

914 219 521

913 154 077

912 376 357

ALICE A INICIAR
COM MUITA DOÇURA!

TESUDA
PELUDA

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

Meiguinha, Peludíssima,
Rabão, Lindo Corpo.
Sou completinha. Faço tudo.
.

935 546 218

Casada com marido fora.
Atrevida, oral ao natural

961 654 436

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

A NOVINHA
20 anos, tudo
apertadinho,
sexy e atrevida.
Adoro uma boa
língua afiada,
mamalhuda
e atrás tudo foto
real

936 182 840

Laurence Bédard

Quem aprecia quadros ou pinturas, pode
deliciar-se com as tatuagens de Laurence
Bédard. A modelo canadiana, que é
igualmente barbeira, faz a barba a
homens de navalha na mão...

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.

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

C
m

Casos do Dia
GNR deteve em Fafe dois homens
suspeitos de violência doméstica

A GNR deteve dois homens em Fafe, distrito de
Braga, por crimes de violência doméstica, um
por agredir o pai de 71 anos e outro a mulher de
37, adiantou esta força policial.
Em comunicado, a GNR referiu que um dos homens, de 48 anos, foi detido na quinta-feira, em
Fafe, na sequência de uma denúncia de maustratos psicológicos e ameaças ao pai, de 71 anos.
Na queixa há relatos de que o alegado agressor
destruiu os móveis no interior da casa, salientou.
Dando seguimento à mesma, os militares deslocaram-se ao local, interceptando o suspeito a
100 metros da habitação.
No mesmo dia e concelho, a GNR deteve um outro homem, de 40 anos, por suspeitas de agredir
e ameaçar a mulher, de 37, apreendendo-lhe
uma arma de fogo adaptada para calibre 6,35
mm.
“O suspeito foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães”, sublinha o comunicado da GNR.

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

Alto Minho
Comissão permanente do rio
Minho reuniu em La Guardia

Realizou-se a 2 de julho de 2020, em La
Guardia, a 40.ª reunião da Comissão Permanente Internacional do Rio Minho
(CPIRM) com o objectivo de apresentar e
discutir propostas tendentes a melhorar as
condições para a actividade da pesca e caça, do troço internacional do rio Minho
(TIRM), bem como promover a discussão de
outros assuntos de interesse para o rio.
Nesta reunião foram aprovadas aprovadas
as quotas de pesca para algumas espécies
alvo da pesca lúdica, a manutenção da pesca profissional do Meixão, a criação de um período de defeso de
15 dias para a utilização do tresmalho dirigido à pesca do sável e salmão e a submissão de uma proposta
pelo Servicio de Conservación de la Naturaleza da Xunta de Galicia ao Comité Provincial de Pesca de Ourense para eliminação do coto de pesca da Frieira.
Foram também discutidos outros assuntos estratégicos para o TIRM, dos quais se destacam a problemática da contaminação da água do rio por alguns tipos de algas, a necessidade de assinalamento de alguns
obstáculos que constituem perigos para a navegação, a continuidade do cumprimento do procedimento
trans-fronteiriço para o licenciamento de obras e outras intervenções nas margens do rio e o facto de a
discussão da proposta de um regulamento da náutica de recreio comum para o TIRM, ter passado para a
competência da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção de Albufeira.

SÁBADO, 4 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Futebol
Liga Portugal abre
concurso para Delegados

O concurso de Delegados para a época
20/21 abriu ontem. As candidaturas estão
abertas a todas as pessoas com formação
equivalente ao 12.º ano de escolaridade,
desde que que não integrem órgãos sociais
e/ou cargos executivos dos associados da
Liga, que não sejam agentes desportivos
ligados ao futebol profissional, que não tenham sido objecto de acção disciplinar e
que não tenham pertencido ao Quadro de
Delegados nas últimas duas épocas.

Ténis
João Sousa nas meias-finais
do Circuito Sénior da FPT

O vimaranense João Sousa assegurou a
qualificação para as meias-finais do segundo torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), com vitória sobre João Monteiro.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Publicidade

GOVERNO apresentou as medidas aprovadas em Conselho de Ministros relativas ao próximo ano letivo.

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

