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Braga

Nove milhões para
construção de nova ETAR

COVID-19
43,569

MINISTRO do Ambiente anunciou ontem lançamento de concurso para
construção da nova estação que deverá estar operacional em 2023.
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Portugal
Frabricante automóvel
desiste de Estarreja
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NORTE

A INEOS Automotive, empresa
do ramo automóvel, transmitiu à
Câmara de Estarreja que vai suspender o investimento de 300
milhões de euros numa fábrica
no concelho, revelou fonte municipal. “A empresa transmitiu à
câmara a difícil decisão de suspender o investimento”, informa
a autarquia. De acordo com o
que foi transmitido pelo grupo
britânico, a suspensão deve-se a
uma reavaliação das opções, face
à crise provocada pela pandemia
da Covid-19”.
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Ministro do Ambente anunciou para construção da Nova Estação de Tratamento de Águas Residuais

AMBIENTE

| Paula Maia |

O ministro do Ambiente e da
Acção Climática, João Pedro
Matos Fernandes, anunciou ontem, na cerimónia de apresentação dos sete novos autocarros
eléctricos dos Transportes Urbanos de Braga, o lançamento de
um aviso, no valor de nove milhões de euros, para a construção
da nova Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) do
Vale do Este, no âmbito do programa POSEUR.
Esta é uma boa notícia para o
município bracarense que há
muito aguardava financiamento
para a concretização do projecto
“fundamental para o concelho”.
Mais de vinte milhões de euros
é o valor previsto para a construção da nova ETAR, mas o ministro do Ambiente afirmou que estes nove milhões anunciados
“são um valor justo para que
Braga, que fez sempre um esforço muito grande para tratar dos
seus efluentes, poder ficar com
um parque renovado do ponto de
vista dos seus equipamentos”,
nesta área.
Ricardo Rio reagiu ao anúncio

feito pelo governante, afirmando
que este apoio é “crucial para a
concretização do projecto”, sublinhando também os benefícios
em termos ambientais.
O autarca diz que a nova estação vai nascer num terreno “já
identificado há muitos anos”,
entre as freguesias de Ferreiros e
Celeirós, na direcção da rotunda
onde está situada a empresa ‘O
Feliz’.
“Há já um projecto elaborado e
que agora vai, finalmente, poder
avançar” explicou o presidente
da câmara de Braga, adiantando
que esta nova ETAR é “fundamental do ponto de vista do ordenamento do tratamento de resíduos porque vai “desonerar
muito” a carga exercida sobre a

lll
O autarca de Braga garante
que o projecto vai ser
concursado “de imediato”,
estando a sua execução
prevista a partir de 2021.
“Esperamos que esteja
totalmente operacional
em 2023”, conclui.

ETAR de Frossos que tem vindo
a registar um aumento da procura “para a qual não está preparada”.
Ricardo Rio diz que o valor
anunciado pelo ministro do Ambiente, “que pode ser reforçado
em algumas outras dimensões,
vai “aligeirar” o esforço da Agere que vai investir mais de 11
milhões na construção deste
equipamento.
O autarca de Braga garante que
o projecto vai ser concursado
“de imediato”, estando a sua
execução prevista a partir de
2021. “Esperamos que esteja totalmente operacional em 2023”,
conclui.
O ministro do Ambiente anunciou ainda o lançamento de um
concurso “absolutamente pioneiro em Portugal” para reutilização das águas residuais tratadas. João Pedro Matos Fernandes diz ser “absolutamente fundamental” que o país seja capaz
de reutilizar o esgoto tratado.
“O esgoto tratado é água para
um conjunto vastíssimo de aplicações”, referiu, apontando como exemplos, a lavagem de autocarros ou a rega de jardins e de
culturas permanentes.
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Mundo
OMS vai descontinuar uso de hidroxicloroquina
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai descontinuar a utilização de
hidroxicloroquina e de lopinavir/ritonavir no tratamento de pacientes
hospitalizados com Covid-19, pela falta de evidências da redução da mortalidade de pacientes infectados.
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TUB dão mais um passo na promoção
da mobilidade urbana sustentável

EMPRESA MUNICIPAL reforçou a sua frota com mais sete autocarros eléctricos, tornando-se numa referência nacional e internacional na operação eléctrica de autocarros de transporte público urbano de passageiros.
TUB/EM

| Paula Maia |

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) apresentaram ontem
sete novas viaturas com propulsão 100% eléctrica, elevando já
para 13 o número de autocarros
eléctricos que a empresa tem a
circular.
A cerimónia de apresentação
das novas viaturas, que teve lugar ontem, no Altice Forum Braga, contou com a presença do
ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
A introdução de viaturas eléctricas representa um marco histórico e uma nova fase na vida
dos TUB, tornando a empresa
numa referência nacional e internacional na operação eléctrica
de autocarros de transporte urbano de passageiros.
Além de estarem equipadas
com uma séries de valência no
seu interior - como portas USB e
painéis Led de informação - as
novas viaturas têm baterias de
alta capacidade, capazes de fornecer energia a uma média de
225 km, que se traduzem num
dia completo de operação.

DR

Rio elogia percurso e sentido estratégico da empresa municipal que trilha um percurso pioneiro na mobilidade sustentável

Resultam de um investimento
de 3 milhões e 200 mil euros de
euros, que teve o apoio do fundo
de coesão, que contempla não só
as viaturas, mas as infraestruturas de carregamento eléctrico.
Ainda para 2020 está prevista a

aquisição de mais 25 viaturas
movidas a gás natural.
O presidente da câmara de Braga diz que os Transportes Urbanos de Braga são uma empresa
“verdadeiramente exemplar” à
escala nacional, tendo sido, nos

últimos anos, a “única empresa
pública que registou um aumento do número de passageiros
transportados, “mais 21% dos
que tínhamos em 2013”, que
aumentou “sustentadamente” o
seu volume de receitas e que ob-

teve, de forma “contínua”, resultados líquidos positivos, invertendo a situação em que se encontrava em 2013 “com capitais
próprios negativos”.
“A celebração de um contrato
de concessão de serviço público
de transporte para os próximos
dez anos foi um acto de justiça
para uma empresa que tem tido
uma gestão extremamente eficiente, rigorosa e de grande sucesso no cumprimento da sua
missão”, justificou Ricardo Rio,
considerando que o desenvolvimento da actividade da empresa
tem de ser potenciado pela continuidade da renovação da sua
frota.
Exemplar na implementação
de projectos de mobilidade sustentável, Ricardo Rio aponta que
Braga ambiciona ser uma das
primeiras cidades neutrais ao nível carbónico, com projectos-piloto que possam ser escalados
para toda a cidade e replicados
à internacional.
“Sabemos que dos transportes
públicos pode resultar um benefício ambiental extremamente
significativo”, sublinha Ricardo
Rio.

Miguel Bandeira, presidente do Conselho de Administração dos TUB

“As mudanças de paradigma jogam-se em Braga”
TUB/EM

| Paula Maia |

O presidente do Conselho de
Administração dos TUB sublinha que a empresa constitui hoje
um exemplo no que se refere
que serviço público de transportes de passageiros e, ao mesmo
tempo, ao nível da mobilidade
urbana sustentável. “Os desígnios nacionais e europeus da
mudança de paradigma jogamse especialmente em Braga, pela
necessidade de conjugar, em simultâneo, a modernidade do
cumprimento dos trechos finais
de circulação de tráfego, com o

lll
imperativo contemporaneo para
Publicidade
procedermos à transição necesEntre os grandes
sária e inadiável para a mobilipropósitos da empresa
dade urbana sustentável”, afirestá a atracção de mais
mou Miguel Bandeira no deutentes para a utilização dos
curso da cerimónia de apresentação das novas viaturas.
transportes públicos,
O administrador deu conta
“tornando-o mais
também do trabalho de rigor ledignificado e amigo
vado a cabo pela empresa munido ambiente.
cipal que lhe permite ter uma situação “financeira sustentável e
auspiciosa”.
Miguel Bandeira diz que os
Entre os grandes propósitos da
TUB querem renovar 30 por empresa está a atracção de mais
cento da sua frota, assim como a utentes para a utilização dos
renovação das linhas de opera- transportes públicos, “tornandoção.
-o mais dignificado e amigo do

ambiente”.
“Um meio de deslocação moderno que, sendo mais que somente uma alternativa, constitua
a preferência de transporte dos
bracarenses que precisam de fazer as suas deslocações para
além do alcance pedonal”, continua o administrador, acrescentando que os TUB almejam no
futuro constituirem-se como
uma alternativa de mobilidade à
escala sub-regional.
Para o futuro, o dirigente sublinha que é necessário continuar a
crescer e a prosseguir com a valorização da qualidade do serviço prestado, designadamente a

renovação da frota “sempre mais
eficiente, limpa e confortável.
Mas também promovendo a racionalização contínua da rede
que deve estar sempre adaptada
às dinâmicas permanentes dos
tempos”.
Miguel Bandeira revela que as
novas viaturas são o símbolo da
“vontade convicta” de virar a
página da mobilidade urbana em
Braga e o testemunho da boa
cooperação entre a administração central e autárquica. “Queremos que os TUB sejam cada vez
mais sustentáveis, acessíveis e
qualificadores do ambiente”,
diz.
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Portugal quer atingir a meta
de emissões zero em 2050

MINISTRO do Ambiente fala num investimento de 205 milhões de euros na aquisição de 709 autocarros a gás e eléctricos. Trinta e oito são destinados a Braga.

DR

Ministro do Ambiente teve oportunidade de circular num dos autocarros dos TUB apresentados ontem

TUB/EM

| Paula Maia |

O ministro do Ambiente apadrinhou a apresentação das novas
viaturas eléctricas que vão integrar as frota dos Transportes Urbanos de Braga, considerando
que este é mais um passo para
atingir, em 2050, a meta das
emissões zero do que toca à mobilidade.
João Pedro Matos Fernandes
diz que em Portugal está em curso “o maior investimento da Europa” na substituição dos auto-

carros a diesel por autocarros a
gás natural ou, preferencialmente, eléctricos.
O ministro fala num investimento de 205 milhões, co-financiando pelo programa POSEUR
destinado a 709 autoca- rros a
nível nacional, 53 eléctricos e
156 a gás natural, sendo que a
Braga cabe 38 destes autocarros,
com o terceiro lote em falta já
em fase de concurso.
“Esta é a prova de que o governo está a fazer um investimento
muito grande na mobilidade colectiva, mas que o faz perceben-

lll
“É este o nosso
compromisso. Vamos
conseguir se houver
continuidade dos
investimentos que estamos
a promover e estabilidade
regulatória”, assegura João
Pedro Matos Fernandes.
do também o quanto as autarquias têm hoje na mobilidade
como um todo um dos seus prin-

cipais factores de acção e competitividade do seu próprio território”, adiantou o ministro do
Ambiente.
Sendo os transportes responsáveis por 25 a 30% das emissões
à escala global tendo sido Portugal o primeiro país do mundo a
comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050, o ministro diz que há dois sectores
que são “mais importantes que
todos os outros” para alcançar
esta meta: o sector electro-produtor, que deve chegar a 2050
com 100% da electricidade que

consumimos proveniente de fontes renováveis, assim como o
sector da mobilidade terrestre
que deverá atingir emissões zero
através da utilização de motores
eléctricos.
“É este o nosso compromisso.
Vamos conseguir se houver continuidade dos investimentos que
estamos a promover e estabilidade regulatória”, assegura João
Pedro Matos Fernandes, explicando que se o primeiro dos objectivos está relacionado com as
empresas, no segundo caso “é
um assunto do governo, das autarquias, das empresas mas, sobretudo, das pessoas e das famílias”, através das suas opções
pessoais.
“É fundamental termos preços
justos e baixos mas, ao mesmo
tempo, equilíbrio económico-financeiro nestas empresas porque
a degradação dessas condições
leva, inevitavelmente, à degradação do serviço”, justifica o governante.
Para o ministro do Ambiente a
mobilidade do futuro tem mesmo de ser “eléctrica, suave, activa” com as autarquias a assumirem um papel fundamental na
concepção do espaço público
que deve ser desenhado para todas as formas de mobilidade. E
embora reconheça que a transição demore o seu tempo, “está a
ser feita com grande compromisso por parte da maioria dos
portugueses”.
Braga, como outra cidades,
tem, segundo o ministro, uma
tradição em explorar transportes
municipais, mas esta não era, segundo João Pedro Matos Fernandes, “ainda uma tradição país
fora”, esperando-se que “alguém
resolvesse essa questão”.
“Foi por isso que não tivemos
quaisquer dúvidas em consolidar
as Comunidade Intermunicipais
e as áreas metropolitanas como
autoridades de transporte”, remata.
Publicidade

6 Braga

5 de Julho 2020 correiodominho.pt

‘Verão no Parque’ anima
pequenada no Parque da Ponte

OS PRÓXIMOS fins-de-semana serão de teatro na Ludoteca da Estufa do Parque da Ponte e Espaço
Jardim, uma iniciativa dirigida aos mais novos.
CÂMARA

| Redacção |

A iniciativa ‘Verão no Parque’,
organizada pelo Serviço Educativo Integrado do Município de
Braga, arrancou ontem 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 programa ‘Verão no Parque’
centra as suas actividades na Ludoteca da Estufa no Parque S.
João da Ponte, integrando também a Biblioteca de Jardim com
dinâmicas e animações literárias, tudo isto com admissão sujeita a marcação prévia.

DR

Burla em Ferreiros

Burla

Junta de Ferreiros
e Gondizalves
alerta para falso
colaborador da EDP

DR

Primeira sessão teve lugar ontem, mas as sessões decorrerão durante o período de Verão

As actividades decorrerão durante todo o período de Verão e
contarão com uma programação
semanal dedicada aos ATL’s e

associações e com espectáculos
no anfiteatro natural programados para as famílias.
Mais informações sobre a pro-

gramação desta actividade podem ser obtidas através do email: inscricoes. cultura@cmbraga.pt.

Com espectáculos até 24 de Julho

Julho é de Jazz no gnration
CULTURA

| Redacção |

Pelo sexto ano consecutivo, os
nomes mais singulares do jazz
contemporâneo ocupam o gnration durante o mês de Julho.
O primeiro concerto teve lugar
esta sexta-feira onde a sala esgotou para ouvir o saxofonista britânico Andy Sheppard que se
juntou ao baterista Mário Costa
um concerto único que juntou
em palco pela primeira vez os
dois artistas a convite do gnration.
A 10 de Julho é a vez do quarteto nacional de luxo formado
por Rodrigo Amado, Ricardo
Toscano, João Lencastre e Hernâni Faustino.

Também a convite do gnration,
João Paulo Esteves da Silva e
Pedro Melo Alves, duas diferentes gerações do jazz nacional,
vão encontrar-se pela primeira
vez em palco a 17 de Julho.
A 24 de Julho, no encerramento, os Lokomotiv, uma das mais
antigas formações jazz no activo
em Portugal.
Em Agosto, o gnration recebe
sessões gratuitas de cinema ao ar
livre, com a quinta edição do
‘Cinema no Pátio’, que apresentará quatro filmes.
Ao longo de Julho e Agosto,
espaço acolhe também oito residências artísticas resultantes do
programa de apoio à criação artística ‘Laboratórios de Verão’.

O presidente da União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves alerta a população local, sobretudo os mais idosos,
para um falso colaborador da
EDP que anda a bater à porta
dos fregueses.
Segundo João Costa, o homem “muito bem visto e bem
falante” tentou convencer uma
moradora de Ferreiros que tinha uma dívida à EDP no valor de 120 euros, depois de ter
solicitado a factura da luz. “Só
quando a senhora ligou para a
filha é que o burlão fugiu, levando consigo a factura da
moradora”, relata o autarca.
Apesar de ter sido o primeiro
caso detectado nesta união de
freguesias, João Costa alerta a
população local para que não
abra as portas a pessoas estranhas ou que se intitulem representantes de empresa sem o
respectivo comprovativo.

Exposição

‘Braga e o Tempo’
na Casa dos Crivos

DR

A sala lotou-se para ouvir Andy Sheppard e Mário Costa

A Casa dos Crivos inaugura
dia 10 a exposição de fotografia ‘Braga e o Tempo’ centrada
sobre o comércio e a indústria
que operaram em Braga e a
transformaram durante o período compreendido entre a 1.ª
e a 6.ª décadas do séc.XX.
Nesta mostra ainda será possível encontrar produtos e objectos para venda resultantes
da produção industrial e cenas
representativas da aprendizagem para os ofícios de labor.
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Esposende

Minho

Canal interceptor pronto até final do ano
OBRA AVANÇA“a bom ritmo” e o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, confirmou que a construção
do Canal Interceptor e de Desvio da Área Urbana é “um dos projectos com maior envergadura financeira alguma vez conseguido”.
ESPOSENDE
| Redacção |

Após um moroso processo de
negociação com os proprietários
das mais de 200 parcelas de terreno, a obra de construção de um
Canal Interceptor e de Desvio da
Área Urbana de Esposende
avança “a bom ritmo” e deverá
estar concluída até ao final do
ano.
“Este é um dos projectos com
maior envergadura financeira alguma vez conseguido para Esposende. Aos três milhões de euros que custa a obra, com 85%
de comparticipação, acrescentam-se dois milhões de euros,
em aquisição de terrenos”, informou o presidente da Câmara
Municipal de Esposende, Benja-

mim Pereira, adiantando que o
município “está empenhado numa reprogramação financeira da
obra, com vista a reduzir o elevado investimento efectuado”,
Com quatro quilómetros e
meio, o canal apresenta dois
pontos de descarga - um a norte,
em Cepães, e outro a sul da cidade, a jusante da ponte D. Luís
Filipe - tendo como principal
função a prevenção de inundações na cidade que têm colocado
em risco a população e causado
elevados danos no património
público e privado.
A obra em questão caracterizase pelo “elevado grau de dificuldade”, com oito travessias de estradas nacionais e municipais e a
construção de duas bacias de retenção, junto à Solidal e na Re-

donda.
“Na memória da população
pairam, ainda, as imagens das
cheias de Outubro de 2013, responsáveis por avultados prejuí-

lll
“Esta obra terá grande
impacto na protecção da
zona urbana de Esposende,
protegendo-a das cheias,
mas também contribuirá
para um novo desenho
na ocupação dos solos,
com nova imagem urbana,
criando um anel verde
em torno da cidade.”

Benjamim Pereira
Presidente CM Esposende

zos. Algo tinha de ser feito, no
sentido de nos protegermos de
eventuais fenómenos naturais
futuros. Depositamos grandes
esperanças no contributo que o
canal dará para a minimização
dos problemas de drenagem que
afectam Esposende”, sublinhou.
Só devido à “autonomia financeira” patenteada pelo Município de Esposende, foi possível
solicitar ao Ministério do Ambiente “a responsabilidade de
um projecto com a magnitude”
do Canal Interceptor de Águas
Pluviais de Esposende.
A câmara municipal desenvolveu todo o projecto em “tempo
recorde”, efectuou o levantamento cadastral e topográfico e
recuperou o projecto da variante
à cidade que não passava de uma

ideia adiada, mas que estava previsto desde a aprovação do primeiro Plano Director Municipal
(PDM), em 1994.
Este canal interceptor caracteriza-se pela adopção das melhores técnicas de engenharia natural, recorrendo a materiais naturais e de espécies vegetais autóctones, adequadas aos habitats
que se pretendem restaurar.
Durante os dois anos subsequentes à conclusão da obra, a
empresa construtora fará a manutenção e controlo da vegetação.
Paralelo ao canal, estende-se
um percurso que completará um
circuito de visitação e prática
desportiva que intrelaçará com a
ecovia do litoral norte e o futuro
Parque da Cidade.
Publicidade
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§destaques
Vizela

Guimarães

No seguimento dos trabalhos de intervenção e
requalificação do Parque das Termas, a União
de Freguesias de Caldas de Vizela S. Miguel e
S. João, com a colaboração da Câmara Municipal de Vizela, continua a intervenção naquele
espaço.
Assim, e na sequência do processo de remodelação da rede de iluminação pública no Concelho, com a instalação de luminárias LED, em
substituição das luminárias existentes, foi reforçada a instalação de luminárias LED.
A autarquia tem em curso um processo de
substituição progressiva das luminárias existentes por luminárias LED no concelho, em
parceria com a EDP, tendo já sido instaladas
em vários locais.

A Câmara Municipal de Guimarães vai recolher, até ao dia 12 de Julho, propostas culturais para ajustar ao modelo das Festas Gualterianas que se adequam à situação actual,
promovendo uma reaproximação segura e
confiante entre criadores, público e comunidade.
Serão valorizados os projectos que alinham
com o cariz tradicional das festas, o carácter
inovador que a proposta possa introduzir, e a
sua adequação às normas da Direcção Geral da
Saúde. Pretende-se contratar projectos de
criadores vimaranenses nas diferentes áreas
artísticas, mediante a selecção de um máximo
de cinco projectos com um valor global não
superior a 25 mil euros.

Iluminação LED reforça
Parque das Termas

Festas Gualterianas
à espera de propostas

Voluntários vigiam
Serra da Cabreira
‘VIEIRA VIGIA+’ já está no terreno. Até 30 de Setembro, 48
jovens vão vigiar Serra da Cabreira, em Vieira do Minho.

Publicidade

DR

Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, falou aos jovens voluntários

PROMOÇÃO DE 25 A 8 DE JULHO

VIEIRA DO MINHO
| Patrícia Sousa |

1,75€
Vinho
Gatão
Branco/Rosé
0.75lt

0,92€
Sumo
Compal
Clássico
Gama 1lt

Até ao dia 30 de Setembro, 48 jovens voluntários integram mais uma edição do
Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas no concelho de Vieira
do Minho. No arranque do programa, o
presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho sublinhou a importância do
Programa ‘Vieira Vigia+’ para o concelho
e para o meio ambiente. “Esta medida,
para além de permitir a ocupação dos
tempos livres, oferece um conjunto de actividades que constituem um espaço de
aprendizagem e visam estimular e valorizar a participação dos jovens em projectos do município e da comunidade”, defendeu António Cardoso.
Este programa é promovido pela Associação para o Ordenamento da Serra da
Cabreira, em colaboração com a Câmara
Municipal de Vieira do Minho, e financiado pelo Instituto Português do Desporto.
“Os jovens voluntários vão, nos próximos meses, informar, vigiar, e sensibilizar a população que circula na Serra da
Cabreira, para as boas práticas ambientais, limpar pontualmente os resíduos
mais simples que as pessoas vão deixando pela floresta e, ainda, alertar as autoridades em caso de incêndio”, explicou
ainda António Cardoso.
Os jovens voluntários que integram o
programa vão proceder à realização de
acções de sensibilização da população

para a preservação da natureza, florestas
e respectivos ecossistemas, proceder à inventariação e monitorização de espécies
animais e vegetais em risco, proceder à
inventariação, sinalização e manutenção
de caminhos florestais e acessos a pontos
de água, realizar actividades de reflorestação, efectuar vigilância móvel, a pé ou
de bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação, entre outras actividades.
E, para que este programa decorra sem
incidente, em tempos de Covid-19, procedeu-se ao fornecimento de máscaras,
um folheto informativo com normas e regras de segurança e um crachá identificativo para cada jovem.
Paralelamente, ao Programa ‘Vieira Vigia+’, estiveram também na cerimónia
com o autarca de Vieira do Minho mais
70 jovens do concelho para iniciar as actividades no âmbito do Programa Municipal Jovem Voluntário, promovido todos
os anos pelo município.
Nesta época de Verão, os jovens irão desenvolver acções nas várias valências do
município (Posto de Turismo, Parque de
Campismo, Piscinas Municipais, Casa
Museu Adelino Ângelo, Pavilhão Municipal, Biblioteca Municipal), bem como
em instituições e associações do concelho ou ainda nas juntas de freguesia.
De destacar que este programa funciona
durante todo o ano, tendo, contudo, o seu
exponencial máximo, nos meses de Verão
dada a grande adesão dos jovens quando
termina o ano lectivo.
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Famalicão

Requião vai
ter pavilhão
multiusos

PAULO CUNHA, presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, visitou a freguesia de Requião
com destaque para a obra do pavilhão multiusos.
FAMALICÃO

| Patrícia Sousa |

A primeira fase de construção do
pavilhão multiusos da freguesia
de Requião, no concelho de Famalicão, está em desenvolvimento. “Trata-se de uma obra infra-estrutural que vai alavancar
o crescimento da freguesia através de uma aposta nas capacidades das pessoas e no movimento
comunitário e associativa e que
terá aqui em espaço de eleição
para se expressar”, destacou o
presidente da Câmara Municipal
de Famalicão, Paulo Cunha, durante uma visita àquela freguesia.
A obra foi um dos focos da visita do autarca a Requião e que
se insere no âmbito do novo ciclo de visitas do autarca ao território.
A primeira fase de obra, no valor de 160 mil euros, conta com
uma apoio financeiro municipal
de 147 mil e 500 euros e está em
desenvolvimento referindo-se à

edificação do espaço polivalente
e construção de estruturas de
apoio como da recepção, instalações sanitárias, arrumos, camarins e copa.
“Será uma infra-estrutura imprescindível ao normal desenvolvimento da freguesia, um espaço capaz de receber a população e onde ela se possa expressar as suas artes e cultura e adquirir conhecimentos nessas
mesmas áreas”, sublinhou, entretanto, o presidente da Junta de
Freguesia de Requião, João Pereira.
A visita serviu ainda para Paulo Cunha verificar várias intervenções em vários domínios e
assim confirmar o “bom nível de
desenvolvimento” que a freguesia tem vindo a trilhar nos últimos anos. “Temos vindo a percorrer um caminho equilibrado,
mas ascendente que nos deixa
orgulhosos pelo trabalho realizado e confiantes no território que
legamos para o futuro”, confirmou o autarca de Requião.

§agenda
Assinatura do auto de consignação

Arranque das obras de construção
do Centro de Recolha Animal
A assinatura simbólica do auto de consignação da construção do novo
Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão decorre, amanhã, às 16.30
horas, na Rua Alfredo Correia, em Calendário. A obra, que implica um investimento total de mais de meio milhão de euros, foi adjudicada à empresa Fernando Silva & Cª, Lda. e tem um prazo de execução de 450 dias.
O Centro de Recolha Oficial Animal de Vila Nova de Famalicão vai ser construído junto às instalações actuais do Canil Municipal, numa área de cerca de 5.500 metros quadrados.
Será um equipamento de qualidade que dotará o concelho de um espaço
com condições para acolhimento e tratamento de animais errantes. Estará equipado com cerca de 80 boxes para cães, 45 para gatos e quatro para
outras espécies.

DR

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, visitou freguesia de Requião
Publicidade
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§Ponte de Lima
Executivo municipal visitou obra

Parque de estacionamento
na Quinta de Pentieiros foi remodelado

Patrulha entrega
‘medicamentos em mão’
POPULAÇÃO SÉNIOR e outros cidadãos de risco do concelho vão receber
os medicamentos em mão. Patrulha percorre sete locais em 11 freguesias.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Patrícia Sousa |

DR

Executivo de Ponte de Lima visitou parque de estacionamento

O executivo Municipal de Ponte de Lima visitou o parque de estacionamento junto à Quinta de Pentieiros, espaço que sofreu obras de remodelação e beneficiação.
O parque de estacionamento tem a capacidade para 35 veículos ligeiros e
seis pesados, e vai “servir e apoiar o equipamento municipal que aqui dispomos, a Quinta Pedagógica de Pentieiros, espaço de referência nacional
que ao longo do ano recebe milhares de visitantes, bem como o Centro
Educativo das Lagoas”, disse o presidente da Câmara Municipal de Ponte
de Lima, Victor Mendes.
A remodelação daquele espaço, com uma área de 2770m2, resultou num
investimento do orçamento municipal, no valor de cerca de 62 mil euros,
e insere-se na política de remodelação e beneficiação de espaços públicos.

Categoria Música e Danças

Concertinas e Cantares ao Desafio
nas ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’
As Concertinas e os Cantares ao Desafio de Ponte de Lima estão na final
das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’, na categoria de Música e Danças.
As votações estão a decorrer, encontrando-se nesta fase 140 nomeados,
sete por distrito e região autónoma, agora sujeitos à votação do público.
Presença assídua e habitual em todas as festas, as concertinas e os cantadores ao desafio ganham grande destaque nas Feiras Novas e tornaramse num dos momentos mais populares, animados, participados e mediatizados.
No próximo dia 16 de Julho, durante o programa transmitido em directo
na RTP1, será dado a conhecer o vencedor do distrito de Viana do Castelo
que passará às meias-finais.
Publicidade

A partir de amanhã, a população
sénior e outros cidadãos considerados grupos de risco de Vila
Nova de Cerveira vão receber os
medicamentos em mão. “Este
serviço surge no seguimento da
acção dinamizada por alguns
presidentes de junta durante o
estado de emergência provocado
pela pandemia Covid-19 e que,
neste momento, necessita de um
reforço devido ao desconfinamento gradual que se está a viver”, justificou a vereadora da
Acção Social da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira,
Aurora Viães.
O projecto Patrulha de Proximidade – ‘Medicamentos em
Mão’ resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira e as farmácias
instaladas no concelho.
Desta forma, os seniores e outros grupos de risco passam a
dispor, gratuitamente, de um serviço de entrega de medicação
em horários e locais identificados em sete das 11 freguesias,
evitando deslocações desnecessárias e onerosas à sede do concelho.
A Unidade Móvel de Saúde vai
percorrer, às segundas, terças e
quartas-feiras as freguesias de
Covas, Candemil e Gondar,
Gondarém, Loivo, Mentrestido,
Sapardos e Sopo “para apoiar as
pessoas que sintam dificuldades

DR

Município de Vila Nova de Cerveira avança com novo projecto de apoio aos seniores

lll
A Patrulha de Proximidade
junta-se a outros serviços
que o município tem
implementado no fomento
da inclusão social,
como por exemplo o Cartão
Idade +, o Tela-Alarme,
o projecto ‘Casa Nova’ ou
o ‘Grupo Dar Vida Aos Anos’.
na aquisição de medicação, devido a problemas de mobilidade,
por razões de saúde ou de transporte”. Entretanto, foi criada
uma rota específica para chegar
às freguesias indicadas, sendo

que os farmacêuticos no terreno
recebem as receitas que serão
entregues no dia seguinte.
“A câmara apresenta-se como
parceiro, proporcionando uma
maior consistência ao processo,
procurando que o serviço se prolongue no tempo e até possa ser
progressivamente alargado”, sublinhou ainda a vereadora,
adiantando que este “é mais um
serviço de proximidade e de
apoio” dinamizado pela autarquia cerveirense em prol do
bem-estar das populações, “resolvendo necessidades prementes e indo de encontro aos interesses manifestados”, dando
assim cumprimento ao plano de
acção previsto pela Rede Social.
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Viana do Castelo

José Maria Costa recebe medalha militar

CHEFE DE ESTADO-MAIOR-GENERAL das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, condecorou o presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo com a Medalha da Cruz de São Jorge, reconhecendo assim a política adoptada pelo município.
VIANA DO CASTELO
| Redacçã |

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, foi condecorado
pelo Chefe do Estado-MaiorGeneral das Forças Armadas.
Almirante António Silva Ribeiro
entregou a Medalha da Cruz de
São Jorge ao autarca pela política adoptada pelo município vianense sobretudo em relação ao
mar, desenvolvimento económico, preservação e divulgação da
área marítima.
A cerimónia de condecoração,
realizada a bordo do Navio Gil
Eannes, contou com a presença
de diversas entidades militares,
representantes dos três ramos
das Forças Armadas, civis, tanto
da autarquia como de instituições locais e de familiares do

autarca vianense.
A Medalha da Cruz de São Jorge é uma medalha militar portuguesa, criada em 22 de Dezembro de 2000, que se destina a
galardoar os militares e civis,
nacionais ou estrangeiros, que,
no âmbito técnico-profissional,
revelem elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais,
contribuindo significativamente
para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão.
Foi a penúltima das cinco medalhas privativas a ser criadas,
para premiar serviços em prol do
Estado Maior General das Forças Armadas. Veio após as três
medalhas privativas dos ramos,
criadas em 1985, e antes da medalha privativa do Ministério da
Defesa Nacional, criada dois
anos depois, em 2002.

DR

José Maria Costa recebeu Medalha da Cruz de São Jorge
Publicidade
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Arcos de Valdevez
lll
“Com este novo portal
queremos apoiar o turismo
e promover o que de melhor
o concelho tem para
oferecer, demonstrando
aos arcuenses, ao país
e ao mundo que Arcos
de Valdevez é um destino
seguro, muito acolhedor
e de confiança.”
DR

Soajo é um dos pontos turísticos do concelho

João Manuel Esteves
Presidente CM Arcos de Valdevez

DR

Nossa Senhora da Peneda convida a uma visita

Arcos de Valdevez convida a visitar
NOVO PORTAL (visitarcos.pt) de Turismo do Município de Arcos
de Valdevez tem como objectivo mostrar o concelho ao mundo.
Plataforma permite criar roteiros, adaptados às preferências
de cada um. Objectivo é apoiar o turismo e mostrar ao mundo que
o concelho é um destino seguro, muito acolhedor e de confiança.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Patrícia Sousa |

“Deixe a natureza, a história e a cultura liderar o seu caminho”. É com este slogan que a
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
‘chama’ os visitantes aos concelho no novo
portal (visitaarcos.pt). “Não estávamos à espera do que aconteceu e marcou profundamente, mas são estes desafios e dificuldades
que temos de transformar em oportunidades
para lançar e retomar a economia e construir
o futuro que queremos”, defendeu o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, incentivando “ao envolvimento de
todos para ultrapassar esta crise e seguir em
frente”.
Este novo sítio na internet “reúne todas as
actividades disponíveis, que podem ser feitas em casal, em família ou em grupo, informação sobre os restaurantes, as pastelarias,
as quintas que promovem degustação de vinho, bem como toda a programação cultural
e gastronómica da vila”, informou o presidente da autarquia, referindo que o município pretende, com a criação deste novo portal “apoiar o turismo e promover o que de
melhor o concelho tem para oferecer, demonstrando aos arcuenses, ao país e ao
mundo que Arcos de Valdevez é um destino
seguro, muito acolhedor e de confiança”.
E porque Arcos de Valdevez “conserva todo o encanto característico do Alto Minho,
desde a paisagem verde à frescura abundante, passando ainda pela arquitectura solarenga e um rio que espalha a vaidade de toda
uma vila carregada de história” não faltam
bons motivos para visitar o concelho.

“Serve para mostrar o que temos e o bem
que fazemos. Este novo site é uma das ‘pedras de toque’ para mostrar o melhor que temos”, justificou João Manuel Esteves, destacando em primeiro lugar, as pessoas, a
simpatia e a hospitalidade. Mas há muito
mais para oferecer a todos aqueles que visitarem o concelho. “Temos a natureza com o
Parque Nacional da Peneda Gerês, o Sistelo,
o Soajo, a Peneda, os rio Vez e Lima. No património temos o Paço de Giela, o Centro
Interpretativo do Barroco, as gravuras rupestres no Mezio, os projectos de recuperação ou o antigo acampamento romano”,
enumerou o autarca, garantindo que “há
muitos e bons motivos” para visitar os Arcos
de Valdevez. Visitas que são “sempre” bem
recheadas com gastronomia típica e regadas
com o melhor vinho.
O portal desenvolvido pela autarquia disponibiliza uma ferramenta de planeamento.
“O turista escolhe as experiências que quer
viver e a plataforma junta as propostas e cria
um roteiro de viagem num destino seguro,
de confiança e que tem muitos atractivos”,
explicou ainda o presidente, assegurando
que esta nova plataforma web é “muito intuitiva e permite a criação de roteiros, adaptados às preferências de cada um”.
Esta nova plataforma apela ainda à interacção dos visitantes, incentivando à partilha
das experiências vividas.
“Desta forma estamos a ajudar os sectores
associados ao turismo e o site é uma mostra
de tudo o que temos. Acredito que estes meses de Verão são mesmo muito importantes.
Primeiro, para mostrar que, do ponto de vista cívico, sabemos estar. É uma questão de

Município de Arcos de Valdevez ‘chama’ turismo para o concelho com novo portal

cada um, porque se cada um cumprir as regras o colectivo também vai cumprir. Somos
parte de um processo, não é um problema
dos outros, é nosso, de cada um. Depois será
um momento de retoma e de alegria de viver, de estar e de conviver com regras e segurança”, referiu João Manuel Esteves.
Esta retoma do turismo, do alojamento, da

restauração, das empresas, das indústrias e
do comércio local “depende muito de cada
um de nós”, reforçou.
Por isso, o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez deixou o apelo a
todos: “todos devemos pensar um pouco no
contributo que podemos dar à economia local”.
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Arcos de Valdevez
lll
No novo portal tem
informações relativas
onde ficar, onde comer,
natureza, vinhos, feiras,
festas e romarias, ecovia
e passadiços (rotas e trilhos)
e convida ainda a conhecer
o concelho de Arcos
de Valdevez, permitindo
saber o melhor a visitar, as
experiências a fazer e até a
planear todo o processo.

lll
“Neste novo site estão
reunidas as actividades
disponíveis, que podem ser
feitas em casal, em família
ou em grupo; informação
sobre restaurantes,
pastelarias; quintas onde
pode ir provar o melhor
do vinho, bem como toda
a programação cultural
e gastronómica.”
DR

Rio Vez atravessa o concelho de Arcos de Valdevez

João Manuel Esteves
Presidente CM Arcos de Valdevez

DR

Sistelo é um dos ex-líbris e atracções do concelho

“destino seguro e muito acolhedor”
§Loja de vinhos
Espaço Vinhos e Sabores

Nova campanha ajuda restauração e produtores
e engarrafadores e promove os produtos locais

DR

Os próximos tempos serão,
ainda nas palavras do autarca,
“a grande oportunidade de
efectivamente alavancar, de
maneira diferente, a economia,
atraindo pessoas para viver,
trabalhar, investir e visitar o
concelho”.

Foi com este objectivo que a
autarquia lançou o Programa
de Apoio ao Turismo de Arcos
de Valdevez, investindo 100
mil euros em duas fases distintas.
A primeira fase já avançou e
tem como destinatários os es-

tabelecimentos de restauração
e as unidades de alojamento.
A segunda fase do programa
de apoio será lançada no Verão, mas os vales de compras a
atribuir serão para descontar
na época baixa, a partir de Setembro.

O Município de Arcos de
Valdevez e a Associação
dos Vinhos de Arcos de Valdevez criaram um espaço
para “promover, desenvolver e defender a produção
vitivinícola e os produtos
artesanais locais”.
Localizado na Avenida Recontro de Valdevez, este
espaço permite degustar
os vinhos da região, bem
como saborear alguns petiscos, tirando partido dos
produtos regionais.
“Pretendemos atrair público para as actividades turísticas da região, no âmbito do enoturismo, e, simultaneamente encurtar os
circuitos de comercializaDR
ção, aproximando os clientes dos produtores. Assim, Espaço Vinhos e Sabores permite degustar vinho e sabores da terra
surge a oportunidade de
conhecer o território, o contexto de produção e o próprio vendedor, resultando, na consolidação da imagem de marca de cada produto”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves.
No Espaço Vinhos e Sabores poderá saborear bons vinhos em perfeitas combinações com doces, biscoitos, compotas, mel, enchidos e outras iguarias, num ambiente agradável e acolhedor. Para além disso, a loja possui o serviço de encomendas on-line, com entrega na loja ou
em casa, expandindo, deste modo a comercialização dos vinhos e produtos locais.
“Trata-se de uma projecto muito interessante que mostra o produto do território e também
tem um programa cultural associado a ele”, referiu o autarca.
João Manuel Esteves destacou ainda uma campanha que agora está a decorrer. “Por cada três
caixas de vinho que os restaurantes comprem, promovem os vinhos locais e os vinhos ajudam
também a gastronomia, oferecemos uma quarta caixa”, explicou o autarca, sublinhando que
assim “está a ajudar-se a restauração e os produtores e engarrafadores do concelho e ainda a
a valorizar os produtos locais”.
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Desporto

“TEMOS CINCO FINAIS PARA
CONSEGUIR A MANUTENÇÃO”

VÍTOR OLIVEIRA defende que o Gil Vicente precisa de pontos “urgentemente”. Duelo contra o conjunto
que “melhor joga em Portugal no pós-pandemia” é “muito difícil”. Equipa está a melhorar, acredita.

Técnico pede respeito

“São falsas
as notícias que
dizem que vou para
aqui ou para acolá”
Vítor Oliveira reservou alguns
minutos da conferência de antevisão do duelo com o Rio
Ave para voltar a falar sobre o
seu futuro que, como o técnico
já tinha avançado na semana
passada, não vai passar pelo
Gil Vicente na próxima época.
No final do jogo da última
jornada, em Alvalade, com o
Sporting, que os gilistas perderam por 2-1, Vítor Oliveira
não disfarçou o incómodo pela
situação, questionado a “legitimidade” da direcção presidida por Francisco Dias da Silva
em “tornar público” o seu sucessor (ao que tudo indica será
Rui Almeida), o que tem provocado “alguma instabilidade
no plantel”.
“Não resolvo nada enquanto
a situação do Gil Vicente não
estiver definida. São completamente falsas todas as notícias que dizem que vou para
aqui e para acolá, que vou para
director ou para fora. Era importante que as pessoas respeitassem essa situação e não andassem com recadinhos e
notícias não assinadas”, lamentou o técnico de 66 anos.

GIL VICENTE

Vítor Oliveira aponta melhorias, individuais e colectivas, na equipa gilista, que tem esta tarde um importante duelo frente ao Rio Ave

GIL VICENTE FC

| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente recebe esta tarde o
Rio Ave (17 horas), no Estádio
Cidade de Barcelos, em jogo a
contar para a 30.ª jornada da I
Liga.
Na conferência de antevisão do
duelo com os vilacondenses, o
técnico dos gilistas, Vítor Oliveira, valorizou as melhorias
que a equipa minhota vem evidenciando, depois de uma retoma muito abaixo do nível exibido antes da paragem.
“Temos vindo a melhorar de
jogo para jogo, o que é perfeitamente natural, e os jogadores estão em crescendo de forma.
Agora, será um jogo tremendamente difícil, contra a equipa
que melhor joga em Portugal no
pós-pandemia. Precisamos de
pontos urgentemente e temos

cinco finais para conseguir a
manutenção. Dependendo da
nossa competência, poderemos
abreviar esse número”, referiu o
treinador de 66 anos, que considera ser “tão importante para o
Gil manter-se na I Liga como
para o Rio Ave ir à Liga Europa”.
Vítor Oliveira espera que,
“dentro dos condicionalismos
existentes”, a sua equipa consiga
“impor o factor casa”, por forma
a “recuperar o nível verificado
quando isto tudo parou”.
“A paragem foi exagerada.
Não entrámos como devíamos e
ainda não nos encontrámos psicologicamente. Temos tido alguns castigos e lesões difíceis de
recuperar. A falta de público em
casa, que era determinante para
nós, implica menor concentração e gera menor rendimento. A
realidade é esta e não vale a pena

estar com desculpas”, referiu o
técnico, que defendeu ainda que
“as equipas são fortes quanto
mais opções tiverem e mais
competitividade exisitir na discussão das opções”, embora re-

lll
“Temos vindo a melhorar,
o que é perfeitamente
normal. Os jogadores estão
em crescendo de forma,
mas este será um jogo
extremamente difícil, contra
a quipa que melhor joga em
Portugal no pós-pandemia.
Precisamos urgentemente
de pontos e temos cinco
finais para os conseguir,
mas até podem ser menos,
se formos competentes.”

conhecendo que a vivência de
“um futebol completamente diferente” após a pausa provocada
pela pandemia de Covid-19 não
permite “juízos de valor a médio
prazo”.
“As equipas do fundo da tabela
têm feito muitos pontos e as
equipas de topo têm perdido
muitos. O campeonato, algo desequilibrado, está bastante equilibrado. Nunca sabemos o que
vai acontecer em cada jogo e o
resultado é perfeitamente imprevisível. Temos de nos acautelar e
somar os pontos necessários para ficar na I Liga”, disse.
A cinco jornadas do fim, o Gil
Vicente é 13.º com 33 pontos e
recebe esta tarde o Rio Ave,
quinto classificado com 47 pontos. O jogo principia às 17 horas
e terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol
de Vila Real.

+ ‘à bica’
Vítor Oliveira tem três
jogadores ‘à bica’ para a
visita a Guimarães.
Neste duelo com o Rio
Ave, se virem a cartolina
amarela, Soares, Baraye e
Sandro Lima vão falhar a
deslocação da jornada
seguinte ao terreno do
Vitória SC.
O trio de atletas já
cumpriu uma série de
quatro cartões amarelos.
Henrique Gomes está na
mesma situação, mas o
lateral-esquerdo não será
opção para o desafio
frente aos vila-condenses.
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GOLEADA NA ESTREIA DE ARTUR JORGE REVITALIZA GUERREIROS
SC BRAGA voltou aos triunfos na estreia do novo
técnico. Quatro golos na segunda parte.
30.ª JORNADA

| Joana Russo Belo |

Uma goleada revitalizante, na
estreia de Artur Jorge no comando técnico do SC Braga. Os
Guerreiros do Minho retomaram
o caminho das vitórias e a luta
pelo terceiro lugar da Liga perante um Desportivo das Aves
condenado no último lugar do
campeonato, mas só na segunda
parte é que a equipa bracarense
desbloqueou o jogo. Duas partes
distintas, frente a um adversário
fechado em termos defensivos e
coeso, a deixar à vista alguma
falta de dinâmica bracarense e
profundidade, que apenas se viu
em campo no segundo tempo.
Em cinco minutos, Rui Fonte e
Ricardo Horta abriram caminho
ao triunfo, selado com golos de
Ruiz e Paulinho.
Perante um Aves já com a sentença da descida de divisão, o
SC Braga entrou determinado a
imprimir um sentido único ao
jogo, com Paulinho a dar logo o
primeiro aviso, mas acabou por
ver a equipa visitante dispor da
melhor oportunidade da primeira parte, aos cinco minutos, num
cabeceamento de Diakhité travado pelo poste direito da baliza de
Matheus.
Apesar do susto, a superioridade arsenalista acentuou-se: houve maior domínio dos guerreiros, mais posse de bola, mas em
termos ofensivos estiveram algo
previsíveis, frente a um adversá-

rio bem fechado defensivamente, a não dar grande espaço para
criatividade. Rui Fonte esteve
em grande posição para inaugurar o marcador, mas Aflalo defendeu com a cara; Ricardo Horta colocou também à prova o
guardião avense e Paulinho ainda introduziu a bola na baliza,
mas estava em posição irregular
nas duas vezes. Daí o nulo ao intervalo, justificado, sobretudo,
pela falta de profundidade no
ataque bracarense.
A estatística mostrava isso
mesmo: 66 por cento de posse
de bola para o SC Braga, seis remates para apenas três dos visitantes e três oportunidades de
golo para uma.
Na segunda parte, foi um SC
Braga totalmente diferente e
com outra dinâmica, que em
apenas cinco minutos marcou
dois golos e desbloqueou o jogo.
Rui Fonte abriu caminho com
um cabeceamento potente após
canto e, logo depois, Ricardo
Horta ampliou numa grande jogada de ataque que começou nos
pés do estreante Fabiano. O defesa lançou Paulinho que serviu
Ricardo Horta para um remate
de primeira.
Os golos abalaram a equipa de
Manta Santos e o jogo ficou sem
história. O Aves não conseguiu
responder, o SC Braga foi controlando com bola e chegou com
naturalidade ao terceiro golo de
Abel Ruiz. Já nos descontos,
Paulinho fechou a contagem.

Micael Sequeira, treinador adjunto do SC Braga

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

SC BRAGA

DESP. AVES

4

0

Árbitro Manuel Mota
Assistentes Jorge Fernandes e Luciano Maia

Matheus
Diogo Viana
Bruno Viana
David Carmo
Amador
Trincão
André Horta
Palhinha
Ricardo Horta
Rui Fonta
Paulinho
Artur Jorge

“Controlámos
do início ao fim”

Intervalo
0-0

Aflalo
Yamga
Diakhite
Mangas
Bruno Morais
Afonso Figueiredo
Reko
Estrela
Falcão
Pedro Soares
Mohammadi

Visivelmente satisfeito, o técnico
adjunto do SC Braga, Micael Sequeira, destacou, no final do jogo,
a atitude dos jogadores e a importância da vitória. “Fizemos um
bom jogo, controlámos do início
ao fim, estivemos fortes em termos
defensivos, finalmente conseguimos terminar o jogo sem sofrer golos, tivemos uma grande coesão
defensiva e ofensivamente criámos
várias situações e fizemos quatro
bons golos. Os jogadores estão de
parabéns pelo excelente jogo que
fizeram”, destacou o treinador,
realçando a estreia dos jovens Fabiano e Sanca.
“Não confundimos a idade com
talento, se um jogador trabalha
bem durante a semana, está preparado para jogar, não interessa a idade, o importante é ter qualidade. O

Nuno Manta Santos

Substituições Diogo Viana por Fabiano (46m), Afonso Figueiredo por Zidane Banjaqui (69m), Estrela por
Rúben Macedo (69m), David Carmo por Raúl Silva
(75m), Rui Fonte por Abel Ruiz (74m), André Horta por
João Novais (87m), Ricardo Horta por Sanca (89m).
Disciplina cartão amarelo para Ricardo Mangas
(51m) e Ricardo Horta (78m).
Golos Rui Fonte (48m), Ricardo Horta (54m), Abel
Ruiz (83m) e Paulinho (90+3m).

+onze
Artur Jorge fez três
alterações em relação ao
último jogo em Vila do
Conde: lançou Diogo Viana,
André Horta e Rui Fonte
para os lugares de Esgaio,
Fransérgio e Galeno.
O técnico mudou a táctica,
apostando num 4x4x2 com
dois pontas-de-lança.
Do lado do Aves, cinco
mudanças: Aflalo, Afonso
Figueiredo, Mangas, Reko
e Bruno Morais.

importante é continuar a trabalhar
e pensar já no próximo jogo”.
Com cinco treinadores principais
esta época, Micael Sequeira tem-se
mantido no papel de adjunto e foi
claro quando questionado sobre o
assunto: “sei perfeitamente qual é a
minha função e tenho cumprido da
melhor forma que sei, as diferentes
ideias não têm sido problema, temos jogadores tacticamente muito
fortes, que se adaptam rapidamente
às novas ideias, os jogadores têm
feito bem essas diferentes readaptações”. Considerando ser uma vitória “à imagem do SC Braga, com
grande qualidade”, Micael deixou
ainda uma palavra ao Custódio
“pelo excelente contributo” que
deu à equipa e ao Aves. “Que regresse o mais rápido possível à I
Liga”, rematou.

§Desp. Aves
Nuno Manta Santos (treinador)

“É uma luta conseguir motivá-los”

LIGA PORTUGAL

SC Braga venceu o Desportivo das Aves com golos de Rui Fonte, Ricardo Horta, Abel Ruiz e Paulinho

Publicidade

Já com a sentença da descida, Nuno Manta Santos lamentou o momento intranquilo que a equipa atravessa: “entrámos bem, com personalidade vincada, e assustámos o SC Braga. Podíamos ter marcado, não fosse a intranquilidade que temos vivido. Na segunda parte, por mais que alerte para a concentração, num
canto sofremos um golo e aos 10 minutos sofremos o segundo. A equipa sentiu
muito, foi abaixo. Do outro lado estava um adversário muito forte, que ainda fez
mais golos. Acho que a nossa pecha está mesmo na eficácia. É uma luta conseguir
motivá-los e também para eles se motivarem”, sublinhou.

lll
“Uma palavra para o mister
Custódio, agradecer por tudo,
pelo homem que é, por tudo
o que fez por nós, disponibilizou-se num momento difícil
e todas estas adversidades não
ajudaram, mas tenho a certeza
que vai ter sucesso no futuro.
Foi um jogo em que entrámos
para ganhar, sabíamos que era
uma equipa que defendia
bem. Foi uma vitória importante, queríamos voltar às vitórias, merecíamos. É o facto
de nos adaptarmos, é difícil,
não me lembro de acontecer
várias circunstâncias, como
treinadores vendidos, etc.
mas temos dado uma grande
resposta.”

Paulinho avançado SC Braga

+ estreias
Artur Jorge promoveu
a estreia de Fabiano com
a camisola da equipa
principal do SC Braga.
Jovem defesa, de 20 anos,
entrou no início da segunda
parte para o lugar de Diogo
Viana e mostrou-se em bom
plano, ao iniciar a jogada do
segundo golo arsenalista.
Já perto do final, mais uma
estreia absoluta nos
bracarenses: Sanca.
Publicidade
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Bruno Duarte saltou do banco
e resolveu em quatro minutos
VITORIANOS foram eficazes em Portimão e conquistaram um triunfo importante, por 1-0, com golo
que saiu do banco, perante um Portimonense que se mostrou mais afoito no ataque, mas sem eficácia.
PORTIMÃO ESTÁDIO

PORTIMONENSE

VITÓRIA SC

0

1

Árbitro Hugo Miguel (AF Lisboa)
Assistentes Bruno Jesus e António Godinho

Gonda
Hackman
Jadson
Lucas Possignolo
Fali
Willyan
Lucas Fernandes
Bruno Tabata
Júnior Tavares
Vaz Tê
Aylton Boa Morte
Paulo Sérgio

LIGA PORTUGAL

Intervalo
0-0

Douglas
Sacko
Venâncio
Suliman
Florent
Mikel Agu
André André
Pepê Rodrigues
Edwards
Ola John
Ouattara
Ivo Vieira

Substituições Pepê Rodrigues por Poha (63m),
Ola John por Bruno Duarte (63m), Willyan por
Jackson (77m), Aylton Boa Morte por Beto (77m),
Vaz Tê por Bruno Costa (77m), André André por
André Almeida (85m), Júnior Tavares por Romulo
(86m), Ouattara por Davidson (88m), Edwards por
Pedro Henrique (88m) e Hackman por Beto (88m).
Disciplina cartões amarelos Willyan (49m) e
Ouattara (81m).
Golo Bruno Duarte (67m).

Bruno Duarte foi feliz ao saltar do banco e, em quatro minutos, marcar o golo que deu o triunfo ao Vitória de Guimarães

30.º JORNADA

| Carlos Costinha Sousa |

O Vitória Sport Clube conquistou, ontem, um triunfo importante para a sua luta por um lugar europeu, mas muito difícil,
em casa do Portimonense, uma
das equipas que mais estava a
surpreender, pela positiva, na retoma do campeonato da I Liga.
Em Portimão, os vitorianos
contaram com a eficácia de Bruno Duarte para conseguirem assegurar o triunfo. O avançado
brasileiro não foi titular, mas
saltou do banco para resolver.
O primeiro tempo decorreu de
forma equilibrada, mas com sinal mais para a formação da casa
que se apresentou sempre mais
perigosa um pouco no ataque,
aproximando-se mais vezes da
baliza defendida por Douglas,
mas apenas por duas vezes com
perigo, obrigando o guardião vitoriano a boa defesa e com o
poste a ajudar os de Guimarães,
após excelente remate de Lucas

Fernandes.
Foram as duas jogadas de
maior perigo nos primeiros 45
minutos, que mostraram um
Portimonense à procura dos
pontos e um Vitória mais controlado. Mas o empate manteve-se
até ao intervalo.
No segundo tempo, André André deu o primeiro aviso, mas ao
lado da baliza portimonense. Na
resposta o inevitável Lucas Fernandes voltou a incomodar, mas
o remate saiu um pouco ao lado.
E a solução para desatar o nó
deste jogo teve mesmo que sair
do banco. Bruno Duarte entrou
aos 63 minutos e só precisou de
mais quatro para, de cabeça, levar a bola ao sítio certo, colocando os vimaranenses em vantagem no marcador, que haveria
de ser final.
Até ao fim do encontro, o Portimonense ainda tentou chegar
ao empate, mas encontrou um
Vitória SC mais tranquilo e personalizado que conseguiu segurar a vantagem até ao apito final.

lll
“Tivemos uma infelicidade
tremenda no jogo, porque
tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos
ser eficazes. Queríamos e
precisávamos dos pontos
porque cada ponto é importante para nós neste momento. Vamos continuar a
trabalhar para conquistar
todos os pontos que conseguirmos para alcançarmos a
nossa meta.”

lll
“Preparámos este jogo de
forma a controlar as fases
ofensivas do adversário. Na
maioria das vezes conseguimos e estivemos confortáveis. Corrigimos o que não
estava a correr bem, pois
não estávamos muito bem
no ataque. Acrescentámos
mais na segunda parte na
qualidade de jogo, rectificámos e vencemos.”

“Fizemos um bom jogo, mas
não conseguimos aproveitar
as ocasiões que conseguimos criar. Eles foram mais
eficazes, fizeram um golo e
venceram. Fizemos um bom
jogo, mas não foi suficiente.”

“A equipa lutou muito e
conseguiu o seu objectivo
de conquistar os três pontos,
que era o mais importante
para nós. Quando sabemos
que o resultado ainda está
indefinido, queremos entrar
para ajudar a equipa.”

Paulo Sérgio tr. Portimonense

L. Fernandes jogador Portimonense

Ivo Vieira tr. Vitória SC

Bruno Duarte jogador Vitória SC

30.ª Jornada
SC Braga espera
ajuda do Moreirense na
luta pelo terceiro lugar
Depois de ontem ter conquistado
um triunfo claro, por 4-0, na recepção ao Desportivo das Aves, o SC
Braga espera que amanhã o Moreirense dê uma pequena ajuda na luta pelo terceiro lugar. Os cónegos
recebem o Sporting, que ocupa a
última posição do pódio neste momento, com dois pontos de vantagem para os bracarenses, e se o
Moreirense conseguir levar os leões
a perder pontos, os Guerreiros do
Minho vão aproveitar para se aproximar.
Ontem ainda o Paços de Ferreira foi
a Setúbal vencer por 3-2, depois de
ter estado a perder por 2-0, enquanto o Vitória de Guimarães derrotou, em Portimão, o Portimonense por 1-0.
Por sua vez, o Benfica recebeu o
Boavista e também conseguiu levar
a melhor, na estreia do novo treinador - Veríssimo - vencendo por 3-1
a formação do Bessa, estando agora a três pontos do Porto, que apenas hoje entra em acção.
I LIGA

JORNADA 30

RESULTADOS
Benfica, 3; Boavista, 1
Sta. Clara, 0; Marítimo, 1
Moreirense-Sporting (amanhã, 21 horas)
Gil Vicente-Rio Ave (hoje, 17 horas)
Portimonense, 0; Vitória SC, 1
Setúbal, 2; P. Ferreira, 3
SC Braga, 4; Aves, 0
FC Porto-Belenenses (hoje, 21.30 horas)
Tondela-Famalicão (hoje, 19.15 horas)
CLASSIFICAÇÃO
J

1. FC Porto 29
2. Benfica
30
3. Sporting
29
4. SC Braga 30
5. Rio Ave
29
6. Vitória SC 30
7. Famalicão 29
8. Moreirense 29
9. Boavista
30
10. Sta. Clara 30
11. Marítimo
30
12. P. Ferreira 30
13. Gil Vicente 29
14. Belenenses 29
15. Tondela
29
16. Setúbal
30
17. Portimonense
27

V

E

D

M

S

P

22
21
17
16
13
12
12
9
10
10
8
10
8
8
7
6
30

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

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

57
62
47
53
42
49
44
38
25
29
30
29
31
25
24
24
13

18
24
30
36
32
32
44
35
32
36
38
42
37
45
36
40
24

70
67
55
53
47
46
45
38
38
38
34
34
33
31
30
30
40

PRÓXIMA JORNADA
18. Aves
30 4
2 24 23 59 14
Aves - Setúbal
Belenenses - Moreirense
Boavista - Marítimo
P. Ferreira - SC Braga
Famalicão - Benfica
Sporting - Sta. Clara
Tondela - FC Porto
Rio Ave - Portimonense
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Vizela regressa ao trabalho sob
“fortes medidas de segurança”

EMBLEMA vizelense, que se prepara para disputar a II Liga, deu o pontapé de saída na nova época.
Jogadores submetidos a exames médicos e testes de despistagem à Covid-19. Treinos individualizados.
FC VIZELA

| Ricardo Anselmo |

Foi cumprindo todas as normas
de segurança emanadas pela Direcção-Geral da Saúde que o Futebol Clube de Vizela deu o pontapé de saída na nova época, na
qual o clube vai disputar a II Liga.
Nestas primeiras semanas de
trabalho os treinos vão decorrer
com um número reduzido de jogadores em simultâneo no relvado e sempre de forma individualizada. Antes de pisar o terreno
de jogo os jogadores foram sub-

metidos aos testes de despistagem à Covid-19 e os exames
médico próprios desta fase precoce da época.
“A nossa equipa principal realizou este sábado os exames médicos e os testes PCR/zaragatoa
para rastreio do vírus SARSCoV-2. Um regresso marcado
pelas fortes medidas de segurança exigidas pela Direcção-Geral
de Saúde, assim sendo, os treinos terão que ser à porta fechada
e de forma individualizada. Esperamos estar junto dos nossos
adeptos o mais rapidamente possível”, realçou o clube.

FC Famalicão
Minhotos de olho
em lateral-direito
ex-Barcelona B
O Famalicão, que joga esta tarde
em Tondela (19.15 horas), a contar para a 30.ª jornada da I Liga,
está interessado no lateral-direito de 21 anos Guillem Jaime. O
jogador, formado no Barcelona,
terminou contrato com o emblema catalão, onde alinhou nas últimas temporadas ao serviço da
equipa B.

Pevidém SC
João Lobo acerta
continuidade e ‘fecha’
baliza para 2020/21

FC VIZELA

O Pevidém Sport Clube anunciou
mais uma renovação no plantel
para a próxima época e, novamente, para a baliza. Depois de
André Matos, o emblema vimaranense acertou a continuidade
de João Lobo.

Jogadores realizaram os testes da zaragatoae alguns exames médicos
Publicidade

APARTAMENTO T3 - SÉ
Prédio com Elevador, Garagem Individual,
Cozinha Equipada, Lareira, Suite.
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Lelo mais uma época
no comando do GFC Pousa
CLUBE prepara-se para o desafio na Pró-Nacional da AF Braga. Técnico
mantém-se no comando, juntamente com os adjuntos Micael e Ângelo.
AF BRAGA

| Joana Russo Belo |

Está confirmada a equipa técnica que irá comandar o Grupo de
Futebol Clube da Pousa no novo
desafio na Pró-Nacional da AF
Braga, na época 2020/21. O técnico Lelo mantém-se no comando da equipa, vestindo a camisola por mais uma temporada
desportiva, tal como os treinadores adjuntos Micael e Ângelo.
“Depois de várias épocas onde
nos presentearam sempre com
sucesso e, acima de tudo, uma
enorme responsabilidade pela
camisola que envergam, estão
prontos para mais uma época de
azul e branco. Sabemos que força, vontade, ambição e querer
serão algumas das palavras de
ordem dentro das quatros linhas”, anunciou o clube de Barcelos nas redes sociais.
Deixando a garantia de que vão
agarrar “o novo desafio com
unhas e dentes”, o clube prepara-se para o escalão máximo do
futebol distrital e já assegurou
nove reforços recheados de experiência distrital: Rafa (guarda-redes, ex-GD Prado), Diogo
Coelho (ex-GD Prado), Rocha

DR

Hóquei em patins

O CD Cerveira anunciou mais uma
renovação tendo em vista o plantel
para 2020/21. Trata-se do avançado
Igor Barbosa, que vai continuar a
vestir a camisola do clube no Campeonato de Portugal.

O Óquei Clube de Barcelos
anunciou a contratação de Bautista Acevedo, guarda-redes argentino que tem no currículo
passagens pelo Sindicado EC e
Concepción PC. Irmão de Conti
Acevedo - que defendeu a baliza
do HC Braga nas últimas duas
temporadas e está também a caminho da equipa de Barcelos - o
jovem internacional vai estrear-se na Europa.
Num vídeo publicado na página oficial do clube no Facebook,
Bautista confessa estar “contente e emocionado” por representar “um clube tão grande”.
São já quatro os atletas argentinos no plantel da equipa barcelense: Bautista Acevedo junta-se
a Conti Acevedo, Dário Gimenez e Nicolás Gutierrez.

Pró-Nacional
Peitaça vai ser muralha
na baliza do Serzedelo

Guarda-redes argentino é reforço

Argentino
Bautista Acevedo
é reforço para baliza
do OC Barcelos

GF CPOUSA

Lelo, Micael e Ângelo formam a equipa técnica do GFC Pousa

+ plantel
Para atacar a Pró-Nacional
da AF Braga, o GFC Pousa
já assegurou nove reforços
recheados de experiência.

(médio, ex-Vieira SC), Edu
(avançado, ex-Limianos), Pepa
(defesa, ex-S. Paio d’Arcos),
Lopes (central, ex-SC Cabreiros), Ruizinho (médio, ex-GD
Prado), Zé Miguel (avançado,
ex-Águias da Graça) e Tiago A.
(avançado, ex-GDR Ribeira do
Neiva).

Brasileiro internacional pela Geórgia

Hóquei em patins

| Joana Russo Belo |

HC Braga oficializa
saída do treinador
Rui Neto e de
quatro jogadores

É um reforço de peso para a nova época 2020/21. O CR Candoso anunciou a chegada de Thales
Feitosa, ex-Estrela Vermelha da
Sérvia. O fixo brasileiro, internacional pela selecção da Geórgia - 19 internacionalizações e
15 golos -, conta com um fantástico percurso no futsal, tendo jogado no Brasil, Cazaquistão,
Rússia e Sérvia. Foi campeão
sérvio, em 2019/20, melhor marcador da taça Eremenko (16/17)
e da liga Sérvia (2017/18 e
2019/20).

O Hóquei Clube de Braga oficializou a saída do treinador Rui
Neto e do adjunto Passos Lomba. Terminada a temporada
2019/20, o clube prepara a equipa sénior para a nova época desportiva e usou as redes sociais
para deixar uma palavra de agradecimento “por todo o trabalho
desenvolvido, esforço e dedicação em prol do clube”. Para
além do técnico - que se muda
para Barcelos - deixam a equipa
Conti Acevedo, Joca Guimarães,
Juan Lopez e Danilo Rampulla.

Thales Feitosa é reforço de peso do CR Candoso
FUTSAL

CR CANDOSO

Thales tem um vasto palmarés e currículo

Campeonato de Portugal
Igor Barbosa renova
pelo CD Cerveira

Tiago Gomes, mais conhecido no
mundo do futebol como Peitaça, é
reforço do GD Serzedelo para a nova
temporada desportiva 2020/21.
“Peitaça vai ser a nossa muralha em
2020/2021. Em contagem decrescente para uma grande temporada”,
escreveu o clube nas redes sociais.
O guarda-redes chega proveniente
do Vieira SC.

Divisão de Honra
Sequeirense anuncia
renovação de Hugo Silva
O Sequeirense FC anunciou a renovação do médio Hugo Silva, produto da formação do clube, para a
época 2020/21, na Divisão de Honra da AF Braga.

correiodominho.pt 5 de Julho 2020
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Europa nforma

Prémio de Jornalismo
“Fernando de Sousa”
A

Representação da Comissão Europeia em
Portugal (REP) promove a quarta edição do Prémio de Jornalismo “Fernando
de Sousa”, sendo que a apresentação de candidaturas pode
ser feita entre 30 de junho de
2020 e 30 de julho de 2020.
O regulamento e os formulários de candidaturas estão disponíveis no website da REP.
O Prémio de Jornalismo
“Fernando de Sousa” é atribuído a jornalistas e a estudantes
do ensino superior de cursos
de jornalismo ou comunicação
social que tenham contribuído
de forma notável para clarificar questões importantes a nível europeu ou que tenham
promovido uma melhor comunicação entre as instituições da União Europeia e os cidadãos em Portugal. Os trabalhos a concurso devem ter
sido publicados ou difundidos pela primeira vez entre 1
de janeiro de 2019 e 30 de julho de 2020. Esta 4ª edição
do Prémio de Jornalismo “Fernando de Sousa” será atribuída a trabalhos desenvolvidos nas áreas de imprensa
escrita, rádio, televisão e internet, em três categorias:
- categoria jornalista – media nacional (prémio:5000
euros)
- categoria jornalista – media regional (prémio (5000
euros)

RESPOSTA MUNDIAL AO CORONAVIRUS
- 6,15 MIL MILHÕES DE EUROS ANGARIADOS
No dia 27 junho, os líderes mundiais uniram-se para angariar fundos
para o desenvolvimento de vacinas, testes e tratamentos para a COVID19, tornando-os acessíveis e a preços comportáveis em todo o mundo,
para todos os que deles necessitem.
A cimeira de doadores «Objetivo Mundial: Unidos para o futuro»,
organizada pela Comissão Europeia (Comissão) e pela Global Citizen,
mobilizou 6,15 mil milhões de euros de financiamento com origem em
40 países. Este montante inclui um compromisso de financiamento
pelo Banco Europeu de Investimento, em parceria com a Comissão, de
4,9 mil milhões de euros. Os fundos mobilizados apoiarão também a
recuperação económica nas regiões e comunidades mais frágeis do
mundo.
Em sinal de solidariedade mundial, a cimeira alcançou compromissos
para uma capacidade de produção de mais de 250 milhões de doses de
vacinas destinadas aos países de rendimento médio ou baixo. Aumenta
assim para 15,9 mil milhões de euros o montante total dos
compromissos assumidos no âmbito da maratona mundial de
angariação de fundos da Resposta Mundial ao Coronavírus, lançada por
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão.

COMISSÃO EUROPEIA AUTORIZA PRIMEIRO
TRATAMENTO PARA COVID-19

- categoria estudante – (prémio 3000 euros)
O Prémio é promovido no âmbito do respeito pela liberdade e pelo pluralismo da comunicação social e serve como uma homenagem a um dos grandes jornalistas
portugueses e especialista em assuntos europeus, Fernando de Sousa, cujo percurso pode ser recordado no arquivo digital do NewsMuseum.
Os vencedores serão anunciados numa cerimónia em
data a confirmar durante 2020 e os prémios entregues
após a mesma.

Oportunidades
SECRETÁRIOS (M/F) - CONCURSO GERAL - 535 CANDIDATOS | EPSO
O Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) organiza um concurso geral,
mediante prestação de provas, destinado a constituir listas de reserva com base
nas quais as instituições da União Europeia poderão recrutar novos funcionários
como "secretários" (grupo de funções AST-SC). Os candidatos devem ser multilingues e polivalentes para a execução de diversas tarefas de secretariado, devem ser nacionais de um Estado-Membro da UE, ter o ensino secundário ou formação profissional equivalente, ter conhecimento de, pelo menos, duas línguas
oficiais da UE (nível C1 e nível B2), a segunda língua deve ser obrigatoriamente o
francês ou o inglês. O presente anúncio de concurso geral abrange dois graus:
Grau SC 1, pelo menos 3 anos de experiência (328 candidatos) e grau SC 2, pelo
menos 7 anos de experiência (207 candidatos), os candidatos só podem candidatar-se a um deles.
As remunerações mensais para estes graus podem ir de 2.612,68€ a 3.344,61€.
Áreas de conhecimento
Gestão de informação e documentação
Informática (utilizador)
Secretariado
Data limite: 07 de setembro 2020
Para mais informações consulte: https://bit.ly/CIEDM138

Destaque

Estágio - Análise / Estatísticas em Recursos Humanos | BCE
Programa de estágio em Análise / Estatísticas em Recursos Humanos, dirigido a
licenciados ou mestres, de duração de 6 a 12 meses. Conhecimento de R, ou de
outra linguagem de programação estatística, ou 6 meses de experiência profissional de análise de RH; experiência ou conhecimento de metodologias de análise e ciência de dados. Fluência em inglês e conhecimento de outra língua oficial da UE.
Subsídio mensal de 1 070 EUR para licenciados e mestres, acrescido de subsídio
de alojamento.
Data limite: 21 de julho 2020
Para mais informações consulte: https://bit.ly/CIEDM139
Estágio - Gestão do Conhecimento | BCE
Programa de estágio em Gestão do Conhecimento, dirigido a licenciados ou
mestres, a começar a partir de setembro de 2020. Familiaridade com os últimos
desenvolvimentos em tecnologia jurídica. Fluência em inglês e conhecimento
de outra língua oficial da UE.
Subsídio mensal de 1 070 EUR para licenciados e mestres, acrescido de subsídio
de alojamento.
Data limite: 15 julho
Para mais informações consulte: https://bit.ly/CIEDM140

A Comissão Europeia (Comissão) concedeu no dia 3 de julho uma autorização condicional de introdução no mercado do medicamento Remdesivir, tornando-o o primeiro medicamento autorizado a nível da União
Europeia para o tratamento da COVID-19.
Esta autorização, concedida no âmbito de um procedimento acelerado, surge após uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), seguida da aprovação pelos Estados-Membros. A proteção da
saúde pública é uma prioridade fundamental da Comissão e, como tal,
os dados relativos ao Remdesivir foram avaliados num prazo excecionalmente curto através de um procedimento de exame evolutivo, uma
abordagem utilizada pela EMA durante emergências de saúde pública
para avaliar os dados à medida que estes ficam disponíveis.
Isto permitiu que a autorização fosse concedida rapidamente no contexto da crise do coronavírus, no prazo de uma semana após a recomendação da EMA, em comparação com os habituais 67 dias.

SUMMER CEMP ADIADO PARA 2021 PERANTE A
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUAL
Após uma análise cuidada da situação atual, a Representação da Comissão Europeia em Portugal (REP) decidiu não realizar o Summer CEmp
em 2020. O conceito desta iniciativa baseia-se na criação de pontes, interação e debate diretos entre uma grande diversidade de participantes
numa aldeia ou vila histórica no interior do país, usando os recursos naturais e patrimoniais como cenários das diversas atividades, em interação direta com a população local.
A REP continuará a organizar ao longo deste ano outras iniciativas,
adaptadas à situação atual, para envolver os cidadãos num debate dinâmico sobre o projeto europeu e os desafios e oportunidades atuais e espera, em agosto de 2021, voltar a realizar o Summer CEmp em total segurança.
Referir que o Summer CEmp vai na 3ª edição e decorre sempre em pequenas e históricas localidades do interior do país, tendo já sido realizado em Monsanto (2017), Marvão (2018) e Monsaraz (2019).

PARTICIPE
Participe na consulta e debate na
Internet destinado a todas as pessoas que se interessam pela tomada
de decisões na Europa.
http://bit.ly/consultasUE
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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?

2 4
5

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.

5
6 1 9
8 9
5
6
1 3 2 8

8
4

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo; gru-

ta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso;
ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios; baraço.
10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

Soluções:

7 DIFERENÇAS

bém. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar;
satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido;
ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo.
11 - arguida; violentos; essas.

1- Falta um tufo de erva no canto inferior direito 2- Falta uma lasca de madeira no
chão, na parte de baixo 3- Ponta da cauda do gato 4- Falta a campaínha da porta do
lado direito 5- Falta uma tábua na parte de baixo da cadeira 6- Falta uma tábua na
janela 7- Altura das costas da cadeira

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; tam-

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata.
11 - amoroso; res.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
O Zézinho para o Gilinho:
- Gil, na última vez que fizeste
anos, quantos tinhas?
- 27! – Diz o Gilinho.
Pergunta o Zézinho:
- E no próximo aniversário
quantos terás?
- 29! – Responde o Gilinho.
Diz o Zézinho:
- Não sejas parvo. Pensa
bem…
Conclui o Gilinho:
- Parvo o quê?! É que eu hoje
faço 28 anos!

Um policia intercepta um
homem nú a correr na via
pública:
- Alto, o senhor está preso!
Então não sabe que é proibido
andar nú na via pública?!
E responde o homem muito
aflito:
- O que eu sei, senhor guarda,
é que se não fujo mesmo
assim, o marido dela até era
capaz de me dar um tiro…

Um tipo encontra um amigo
e pergunta-lhe:
- Também já sabias que a
minha mulher me foi infiel?
Responde o amigo:
- Juro-te que não, pá!
E diz o homem:
- Que alívio! E eu a pensar
que tinha sido o último
a saber…

Um jovem devolve uma mala
a uma senhora que a perdera
umas horas antes. Ela rectifica o conteúdo e diz:
- Engraçado, quando perdi a
mala tinha cá dentro uma nota
de cinquenta euros e agora
encontro cinco notas de dez
euros…
Responde o jovem:
- A última pessoa cuja a mala
eu devolvi, também não tinha
dinheiro trocado para a
recompensa…

Um homem chega junto
de um mafioso e diz:
- O meu patrão mandou-me
cá cobrar o que você deve e
não lhe aparecer de volta sem
o dinheiro!
Responde o mafioso:
- Olha que bela maneira que o
seu patrão arranjou para
nunca mais o ver!

Sorteio 26/2020

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

Terça 30/06/20

Sorteio 52/2020

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

Sorteio 53/2020

25 36 37 44 47
+7
Quinta 02/07/20

Sorteio 27/2020

83 610
995
3.º Prémio 09 882
4.º Prémio 92 133
Terminação 0
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 73

Sexta 03/07/20

Sorteio 53/2020

4 16 27 37 39
*3 *6
Sorteio 27/2020

VNP 27040
Sábado 4/07/20

Sorteio 54/2020

20 23 32 38 48
+3
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Livros
✺TOP 10

1

IMORTAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

GRADIVA

6

CONTA-ME O TEU SEGREDO DOROTHY KOOMSON

PORTO EDITORA

2

SUITE 405 SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

UM BOLO POR SEMANA RITA NASCIMENTO

BERTRAND

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

LEYA
LEYA

A NÃO PERDER

Ilha de Vidro

Renascer

AUTORA Nora Roberts
EDITORA Chá das Cinco

AUTORA Luísa Jeremias
EDITORA Casa das Letras
Carminho tinha tudo o que qualquer mulher pode desejar: amor, carreira de sucesso, dinheiro... Na verdade, tinha quase tudo, já que após dez anos de casamento continuava a não conseguir engravidar do seu “príncipe encantado”, Pedro. Até que numa, numa noite de Natal, tudo começa a mudar. Desde então, uma sucessão rápida de acontecimentos trágicos e
inesperados transforma radicalmente a sua vida. De um momento para o outro, Carminho
sente que perdeu tudo e entra numa espiral de loucura. Está sem emprego, sem família, sem
casamento, sem chão, a autodestruir-se. É nesse momento que decide que precisa renascer.
Noutro lugar, em segredo, redescobrindo tudo, reaprendendo a viver... aos 40 anos. Mas para
conseguir isso... tem de morrer primeiro.
A história de Carminho é a história de uma mulher, como qualquer outra, que entra em “colapso” e que precisa pôr um ponto final no passado para começar do zero. Só que isso não é simples. É que quando alguém “desaparece” deixa sempre um rasto. Quem o vai seguir é Francisco
de Assis, o polícia que acredita “não há morte sem corpo” e tudo faz para encontrar Maria do
Carmo que, acredita, forjou a sua própria morte e está viva.

DESTAQUES

A Rapariga do Lago

AUTOR Charlie Donlea
EDITORA Editorial Presença
Nenhum suspeito. Nenhum motivo
aparente. Apenas uma rapariga que
inesperadamente é encontrada morta.
Alguns lugares parecem demasiado belos para serem tocados pelo horror.
E a pequena cidade de Summit Lake,
aninhada nas montanhas de Blue Ridge, na Carolina do Norte, é um desses
lugares...

QE Inteligência Emocional

O teu nome é uma
Promessa
AUTORA Deborah Smith
EDITORA Porto Editora

Divididos entre a lealdade às respectivas
famílias e o amor que foi crescendo entres eles, Artemas e Lily terão de aprender a aceitar que a devoção que nutrem
um pelo outro desde crianças se transformou em desejo, e que não mais poderão
negar um sentimento capaz de destruir
tudo aquilo por que lutaram na vida.

O Santo

AUTOR Justin Bariso
EDITORA Ideias de Ler

AUTORA Madeline Hunter
EDITORA ASA

Sente que é demasiado impulsivo? Arrepende-se frequentemente do que diz?
Perde a calma com facilidade? QE. Inteligência Emocional é um guia prático que o vai ajudar a compreender e a
gerir as emoções, para que possa ter
maior autocontrolo. Dessa forma vai
sentir-se bem consigo mesmo e melhorar os seus relacionamentos pessoais e profissionais.

Para o mundo, ele é um modelo de virtude. Um santo. Se eles soubessem...
Vergil Duclairc é um homem habituado a ter o que quer. E agora, que foi
nomeado guardião da jovem Bianca
Kenwood, o que ele quer é descobri-la
e trazê-la de volta para casa. Não podia imaginar que iria encontrá-la escandalosamente vestida e a trabalhar
no decadente mundo do teatro.

Com a batalha final cada
vez mais próxima, conseguirão os Guardiões proteger as Estrelas e derrotar as
trevas que se aproximam?
A busca pela Estrela de Gelo levou os seis Guardiões à
Irlanda, onde Doyle, o
imortal, terá de enfrentar o
seu terrível passado. Há
três séculos, uma tragédia
obrigou-o a fechar o seu
coração ao amor, vivendo
desde então numa solidão permanente. No entanto, o seu espírito permanece indomável, e ninguém o conhece melhor do que
Riley... e a criatura que nela habita. Fechada na sua biblioteca, a
arqueóloga Riley procura pistas que possam conduzir os Guardiões à terceira Estrela e à misteriosa Ilha de Vidro, enquanto luta
contra a forte atração que sente por Doyle. No entanto, é impossível fugir ao destino, e é na força do imortal que reside o poder
para os salvar. O último desafio dos Guardiões aproxima-se e Riley
e Doyle terão de unir forças se quiserem salvar os seus amigos.

A Cidade
das Mulheres

AUTORA Elizabeth Gilbert
EDITORA SUMA de Letras
A brilhante autora de Comer, Orar, Amar volta com
uma história de amor única, cheia de glamour, humor e paixão pela vida.
No Verão de 1940, aos 19
anos, empurrada pelo desespero dos pais, Vivian
Morris chega a Manhattan
levando consigo apenas
uma mala e uma máquina de costura.
Embora pouco apreciados na prestigiada Faculdade de Vassar, o
seu especial talento com as agulhas e a sua dedicação para lograr o penteado perfeito acabaram por transformá-la na estilista
estrela de Lily Playhouse, o decadente teatro de variedades da
sua nada convencional tia Peg.

Publicidade

‘ILHA DE VIDRO’ = 15,93 €
‘A RAPARIGA DO LAGO’ = 16,11 €
‘O TEU NOME É UMA PROMESSA’ = 16,92 €
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SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO E SÃO JOÃO DO SOUTO
DUPLEX T2

Referência: 314 200 139

116.000€
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Publicidade 25

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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Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.

Publicidade 27

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

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

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

FREITAS COSTA
& FILHOS, S.A.

com excelentes acessos
e exposição solar.

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

Cervães - Vila Verde.

Construção Civil e Obras Públicas

€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda

RECRUTA

Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

TROLHAS

Favor ligar: 927 562 704

EMPRESA FRANCESA
PRECISA

ARRENDA-SE

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

ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

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.

DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

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

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

Correio

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

do Minho.pt

Faça a sua
assinatura

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

- Engenheiro Civil
- Engenheiro Mecânico

Nome

- Serralheiros:
Alumínio
Ferro
Inox

- Medidor
Preparador de obra

- Marceneiro

- Carpinteiro de Limpo

- Administrativa

Morada

* 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!!

TABACARIA
CENTRAL

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

C. Postal
E-mail

antenaminho.pt

Tlf./Tlm.

N.º Contribuinte
Junto envio o cheque n.º .................................................................................,
sobre o Banco...................................................................................................

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

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

106.0 FM

Central de Camionagem
- Braga

OS
RECEPCIONAM
S
TODOS OS DIA
O
O SEU PEQUEN
ANÚNCIO

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João)
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

Ford Focus Business 5 Portas - 1.0
EcoBoost 125CV

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

Rua 25 de Abril - Edifício Stock-Car
Carvalhais - Silvares

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Por 20.750,00 Euros

Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
Publicidade

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Lua, que significa
Falsas Ilusões.
Amor: Antes de atirar-se de cabeça
numa relação tente perceber se é
correspondido.
Saúde: Cuidado com possíveis
problemas de olhos.
Dinheiro: As suas finanças estão de
boa saúde.
Números da Sorte: 1, 9, 14, 26, 28, 47

TELEVISÃO
RTP 1
00:15
00:17
02:34
03:21
06:07
08:00
10:30
11:35
12:06
13:00
14:24
19:59
22:37

RTP 2

Desliga A Televisão
O Castelo De Vidro
Marte
Televendas
Programação Infantil
Bom Dia Portugal
Fim De Semana
Eucaristia Dominical
Mundo Maravilhoso
O Artesão
Jornal Da Tarde
Aqui Portugal
Telejornal
A Batalha Dos Jurados

02:40 Patrick Melrose
03:38 Fora Do Baralho
04:25 Euronews
07:00 Euronews
08:00 Programação Infantil
13:53 Folha De Sala
14:00 Ciclismo: Tour De France
Virtual 2020 T.1 Ep.2
16:08 Folha De Sala
16:13 Joanna Lumley
Na Rota Da Seda
17:01 Em Busca Do Museu
Desconhecido
17:09 Voz Do Cida...
17:25 Caminhos
17:52 70x7
18:20 Nina
19:14 Saber Sabe Bem
19:43 A Idade Do Ferro
20:37 A Estagiária

SIC

TVI

07:30 Uma Aventura
09:00 Olhó Baião
12:00 Vida Selvagem
Seven Worlds, One Planet
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Fama Show
15:45 Domingão - Especial Verão
19:15 Não Há Crise!
19:57 Jornal da Noite
21:15 Isto é Gozar
com Quem Trabalha
22:15 Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
00:00 Terra Nossa
01:30 Cinema
03:15 Televendas SIC

06:45
08:00
09:30
11:00
12:30
13:00
14:30
19:57
21:45
02:00
03:15
04:15

Campeões e Detectives
O Bando dos Quatro
Detective Maravilhas
Missa
Mesa Nacional
Jornal da Uma
Somos Portugal
Jornal das 8
Big Brother - A Gala
1000 à Hora
Mar de Paixão
TV Shop

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
FILIPE T. 253 812 424

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
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

Rua das Cavadas, 48

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
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. de Santo António, 70

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
NUNO BARROS T. 253 623 708
Calçada Real, 4-6

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

PÓVOA DE LANHOSO
MISERICÓRDIA T. 253 635 800
Praça Eng. Armando Rodrigues ,272

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

Gémeos
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Vai sentir-se feliz. Partilhe esse
entusiasmo com a pessoa que tem ao
lado.
Saúde: Equilibrada.
Dinheiro: Poderá ter que tomar uma
decisão a nível financeiro. A sua
intuição será o seu melhor guia.
Números da Sorte: 9, 14, 17, 35, 38,
46
Caranguejo
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação.
Amor: Evite ser temperamental, pode
acabar por chegar a uma separação.
Saúde: Beba sumo de laranja. Ajuda a
combater o colesterol.
Dinheiro: Dia atribulado no trabalho.
Números da Sorte: 8, 17, 19, 25, 36,
40

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Touro
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Invista de corpo e alma no
amor. Dê mais segurança ao seu par.
Saúde: Cuide da saúde do seu coração
comendo mais cozidos e grelhados.
Dinheiro: Poderá receber uma alegria
financeira. A justiça será feita.
Números da Sorte: 2, 4, 18, 36, 39, 41

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Leão
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento.
Amor: Todos temos defeitos. Respeite
a pessoa que tem ao lado tal como ela
é. Seja tolerante.
Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Talvez não ande a dormir o
suficiente.
Dinheiro: Possibilidade de receber
elogios. O esforço acaba sempre por
ser recompensado.
Números da Sorte: 1, 21, 35, 39, 41,
49
Virgem
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: Quebre a monotonia.
Surpreenda o seu amor com um jantar
à luz das velas.
Saúde: Faça exercício com frequência.
Cuide da sua saúde.
Dinheiro: A vida material requer
dedicação. Semeie hoje para colher
amanhã.
Números da Sorte: 6, 17, 32, 38, 45,
47

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: A vida familiar está recheada de
momentos de partilha.
Saúde: Faça meditação. Esta prática
alivia o stress e promove a paz interior.
Dinheiro: Possíveis mudanças que
envolvem mais responsabilidade.
Força!
Números da Sorte: 9, 12, 16, 24, 29,
32
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Poderá apaixonar-se à primeira
vista. Não se exponha a riscos.
Saúde: Repouse o suficiente. Caso
contrário, poderá ficar doente.
Dinheiro: Seja cauteloso com os
gastos.
Números da Sorte: 1, 13, 17, 35, 40,
47
Sagitário
Carta do Dia: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades.
Amor: Se errou, peça desculpa ao seu
par. Não perca a oportunidade de ser
feliz.
Saúde: Alivie as tensões musculares
com um banho quente.
Dinheiro: Previna-se contra
acontecimentos inesperados.
Mantenha-se alerta.
Números da Sorte: 9, 17, 21, 23, 45,
48
Capricórnio
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível discussão com o seu
par. Acalme-se e procure entender os
seus pontos de vista.
Saúde: O alho reforça as defesas e
ajuda a baixar o colesterol. Coma mais.
Dinheiro: Pode ficar surpreendido com
a sua capacidade de negociação.
Força!
Números da Sorte: 1, 18, 21, 29, 30,
35
Aquário
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Prepare um almoço para reunir
os familiares mais próximos.
Saúde: Pode ter tonturas e dores de
cabeça motivadas pelo cansaço.
Dinheiro: Está perto de atingir uma
nova meta. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 9, 14, 15, 23, 28,
45
Peixes
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: É altura de repensar a sua
relação. Avalie se é mesmo feliz.
Saúde: Seja positivo. Não desperdice
energias com coisas que o
entristecem.
Dinheiro: O dia é propício à reflexão.
Pode tomar uma decisão importante.
Números da Sorte: 1, 17, 21, 29, 40,
42
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Olá sou
a Sofia!
24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762

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

Publicidade 31

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

913 154 077

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

919 093 218
967 449 761

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

935 546 218

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

912 376 357

Bella Hadid
A modelo norte-americana
sensualizou e fez as delícias
dos seus fãs da rede social
Instagram ao publicar uma
foto com motivos florais.

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

UMinho
Conferência mundial reúne
especialistas do sector da defesa

De amanhã até quarta-feira, a Fibrenamics - plataforma de I&D da Universidade do Minho, promove em formato digital a segunda edição da
conferência mundial AuxDefense 2020, um
evento que conta com o apoio do Ministério da
Defesa Nacional português, e que reúne alguns
dos maiores investigadores internacionais a actuar no sector da defesa.
Com o objectivo de apresentar o que de mais
inovador está a ser desenvolvido nesta área, a
conferência AuxDefense junta várias universidades, centros de pesquisa e tecnologia, instituições militares, empresas e todos os interessados
na investigação e desenvolvimento (I&D) de soluções e materiais avançados para o sector da
defesa.
A conferência vai contar com a participação de
mais de 500 representantes de 56 países em cinco continentes, e realiza-se num formato de fórum virtual para partilha de ideias e apresentação dos mais recentes desenvolvimentos.

DOMINGO, 5 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Póvoa de Lanhoso
EPAVE apresentou projecto
ao Concurso de Ideias
promovido pela CIM do Ave

A Póvoa de Lanhoso esteve representada pela EPAVE - Escola Profissional
do Alto Ave, E.M. no Concurso de
Ideias - Escolas Empreendedoras
IN.AVE (2019/2020), realizado no âmbito do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar do Ave
da Comunidade Intermunicipal (CIM)
do Ave.
O projecto Modern Vintage Arcade da
EPAVE apresentou uma máquina de jogos que pretende impulsionar a interacção entre gerações, o convívio social, o raciocínio lógico, a actividade física, o convívio familiar e a coordenação, de entre outras dimensões.
Trata-se de um projecto bastante versátil criado no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Electrónica
e Telecomunicações e de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e representou o concelho povoense.
O Concurso de Ideias Escolas Empreendedoras IN.AVE ia decorrer presencialmente em Guimarães, contudo, atendendo às actuais circunstâncias foi realizado online.

Barcelos
Bombeiros de Barcelinhos
fazem leilão de pinturas

Os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos
estão a fazer um leilão de pinturas.
Cerca de 40 pinturas dos barcelenses Carlos Basto e Rosa Costa estão a leilão no site
dos bombeiros. O leilão também pode ser
acompanhado no Facebook.
A receita das vendas reverte a favor dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos,
nesta altura, tão fustigados pelas dificuldades que a pandemia Covid-19 provocou.

Esposende
Unidade de Saúde de Fão
reabre esta semana

O Centro de Saúde de Esposende já está a
funcionar e, esta semana, vai reabrir a Unidade de Saúde de Fão. As reaberturas
acontecem depois de terem sido implementados os meios necessários que permitem salvaguardar a segurança de todos.

DR

Publicidade

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO procede à limpeza e marcação da rede de Trilhos na Senda de Miguel Torga.

