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A edição de hoje do 'CM' inclui um suplemento
informativo de quatro páginas da Associação
Comercial de Braga.
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Covid-19

Destaque

Chegou a hora do Estado COVID-19
compensar autarquias
44,129

MORTES

PRESIDENTE da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez destaca o trabalho
de todos no combate à Covid-19. Agora é tempo da retoma económica.

1,614 (+6)

PORTUGAL

+ 232 NOVOS CASOS

ARCOS DE VALDEVEZ

RECUPERADOS

Casos Confirmados

29,166 (+149)

CASOS SUSPEITOS
390,400 (+1,251)

| Patrícia Sousa |

Foram “momentos muito difíceis” aqueles que se viveram no
concelho de Arcos de Valdevez
nos primeiros tempos da Covid19 em Portugal. “Felizmente” há
várias semanas há dois casos activos e mais de 70 casos recuperados no concelho. “Começámos
com o pé esquerdo, fomos provavelmente dos primeiros concelhos a ter problemas com os
lares de idosos e só com o envolvimento de todos é que conseguimos vencer essa situação”,
confirmou o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, alertando para “a responsabilidade de cada um” para
“não se perder todo o trabalho
feito”. Para João Manuel Esteves, agora é tempo da “retoma
económica e é hora do Estado
compensar as autarquias”.
João Manuel Esteves começou
por lembrar os “momentos muito difíceis” vividos com os lares
de idosos no concelho. “Estava
tudo por tratar e alertei inúmeras
vezes para a necessidade de haver testes e que era fundamental
que os testes fossem mais rápidos”, contou o autarca, que chamou ainda a atenção para “a urgência de haver espaço para
colocar as pessoas em quarentena com Covid-19, porque não
seria possível a convivência com
pessoas com e sem Covid-19 no
mesmo espaço e que era preciso
ampliar e reforçar os cuidados
médios”.
Para ultrapassar estes “momentos muito difíceis” valeu “o envolvimento de todos”, desde a
câmara municipal, às instituições sociais, aos muitos voluntários até às juntas de freguesia.
Mas João Manuel Esteves deixou o recado: “este esforço colectivo de todos implica um
maior compromisso para continuar a termos distanciamento
social e respeitar as regras da eti-

Portugal
Quarenta alunos
de escola superior
em Paredes em
quarentena

17766
NORTE

Quatro dezenas de alunos das
Cooperativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário, da
Gandra, Paredes, distrito do Porto, foram colocados em quarentena após se saber que tinham
contactado com uma colega que
testou positivo para covid-19.
O coordenador do Gabinete de
Relações Públicas da CESPU, Miguel Martins, explicou que a estudante francesa não chegou a
entrar em instalações.
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João Manuel Esteves aplaudiu envolvimento de todos no combate à Covid-19

queta respiratória, porque as coisas rapidamente se podem transformar”. Essa é mesmo a “grande preocupação” do autarca, que
voltou a apelar para que todos
cumpram as regras de higiene e
segurança recomendadas pela
Direcção Geral de Saúde.
As câmaras municipais “foram, claramente, os parceiros
fundamentais” da população. “A
descentralização fez-se sem papéis, mas à custa das câmaras, e
é hora do Estado compensar as
autarquias, reforçando o apoio e
o investimento para que as autarquias possam também ultrapassar esta fase”, exigiu o autarca, sublinhando que “houve
muitos gastos que aconteceram,

bons e importantes e é preciso
continuar a dar este apoio, porque faz toda a diferença para as
pessoas”.
Este é o momento, continuou
João Manuel Esteves, “da retoma para as pessoas e para a economia, recuperando a vivacidade e a alegria dos territórios”.
Entretanto, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem
em cima da mesa vários programas com o objectivo de alavancar a economia local, por isso,
vai investir 100 mil euros nas
duas fases de um programa de
apoio ao turismo que inclui um
novo portal para promoção do
sector, afectado pela pandemia
de Covid-19.

lll
“Conseguimos agarrar o problema e ultrapassar as
dificuldades. Hoje, temos um número muito menor
de infectados, há muitas semanas que estão duas pessoas
activas e temos mais de 70 pessoas recuperadas.”

João Manuel Esteves
Presidente CM Arcos de Valdevez
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Itália
Mais oito mortes e 208 novas infeções em 24 horas
A Itália registou mais oito mortes com o novo coronavírus nas últimas 24
horas e 208 infecções, depois de no domingo este número ter caído para
baixo de 200, segundo a Proteção Civil.
O número total de mortes com covid-19 em Itália é agora de 34.869 e o
total de casos de contaminação é de 241.819.
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Braga
§agenda
GNRation
Ciclo de jazz prossegue
com quarteto de luxo
na sexta-feira
Depois do encontro, com sala esgotada, entre o saxofonista britânico
Andy Sheppard e o baterista português Mário Costa na passada sextafeira, o ciclo Julho é de Jazz recebe
na próxima sexta-feira um quarteto
de luxo exclusivamente nacional:
Rodrigo Amado, Ricardo Toscano,
João Lencastre e Hernâni Faustino.
Os últimos bilhetes estão à venda.
O quarteto sobe ao palco da Blackbox pelas 22 horas.

Covid-19

Avança repavimentação
da Estrada Municipal 591

Hospital de Braga
integra projecto
de literacia infantil

CÂMARA DE BRAGA vai avançar com a repavimentação da EM591, na U.F.
de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra. Investimento é de 60 mil euros.

Exposição
Casa dos Crivos
mostra ‘Braga
e o Tempo, o Comércio
e a Indústria’
A Casa dos Crivos terá patente ao
público, a partir de 10 de Julho,
uma exposição de fotografia intitulada ‘Braga e o Tempo, o Comércio e
a Indústria’.
A mostra centra-se no 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 século XX.
Nesta mostra também será possível
encontrar produtos e objectos para
venda resultantes da produção industrial e ainda cenas representativas da aprendizagem para os ofícios
de labores vários.
Esta mostra foi elaborada a partir do
arquivo fotográfico das extintas e
icónicas casas de fotografia Photographia Alliança e Casa Pelicano.
A exposição estará patente até 31
de Agosto, podendo ser visitada de
terça a sexta-feira, das 10 às 13 e
das 15 às 18.30 horas, e aos sábados, das 14.30 às 18 horas.

DR

Pavimento da EM 591 encontra-se em avançado estado de degradação

OBRAS MUNICIPAIS
| Marlene Cerqueira |

Com o pavimento actualmente
bastante degradado, a Estrada
Municipal (EM) 591 vai ser alvo
de repavimentação, na União de
Freguesias de Santa Lucrécia de
Algeriz e Navarra.
A intervenção, segundo o Município de Braga, representa um
investimento de 60 mil euros e
“vai melhorar significativamente” uma artéria com grande fluxo de trânsito, sobretudo de veículos pesados que através dela
acedem às muitas empresas que
existem naquela zona.
Em comunicado, a autarquia
explica que esta empreitada rea-

liza-se no âmbito do acordoquadro para a execução de obras
na via pública. A intervenção
tem um prazo previsto de 20
dias.
“Esta é mais uma intervenção
fundamental e estratégica quer
para a freguesia, quer para o
concelho. Esta via tinha vindo a
ser alvo de inúmeras intervenções pontuais com carácter, unicamente, correctivo. Entendemos que é necessária uma
intervenção mais profunda, que
preveja a reabilitação do pavimento rodoviário, melhorando
significativamente as condições
para os seus utilizadores diários”, refere João Rodrigues, vereador que tutela as obras muni-

cipais, citado no comunicado.
Actualmente, o pavimento rodoviário da EM 591 encontra-se
em avançado estado de degradação, o que leva à ocorrência frequente de cavidades e fendas,
colocando em causa a segurança
e normal circulação para os utilizadores diários.
Os trabalhos programados incluem a repavimentação integral
da estrada, trabalhos de regularização da superfície e reperfilamento da faixa de rodagem, intervenção ao nível da estrutura
betuminosa, pavimentação da
camada de desgaste, realização
de pintura de marca rodoviária e
colocação de sinalização horizontal.

O Hospital de Braga integra
um projecto digital essencialmente vocacionado para as
crianças do pré-escolar e 1.º
ciclo, cujo objectivo é informar e desmistificar conceitos
relacionados com a Covid-19
e promover a prevenção e sensibilização para as boas práticas, essenciais no combate à
pandemia.
Este projecto, intitulado
‘Guerreiros da Saúde contra o
Coronavírus’, traduz-se no desenvolvimento de uma plataforma digital de e-learning,
que pretende aproximar-se da
população infantil informando, de forma simples e directa,
a realidade pandémica vivida.
A plataforma, desenvolvida
pela Betweien, uma spin-off
da Universidade do Minho, é
lançada hoje, pelas 21.30 horas, através das redes sociais
da empresa, e contará com a
presença digital de várias figuras públicas.

Nova aplicação

Startup lança OSCAR
A Startup Braga anuncia que
chegou a OSCAR, uma aplicação portuguesa que fornece
serviços imediatos de reparação e manutenção para a casa.
A plataforma nasceu com o
objectivo de fornecer ao utilizador um serviço mais cómodo, fácil, transparente e o mais
instantâneo possível.
A startup, recentemente investida pela Olisipo Way, recorre à inteligência artificial
para otimizar o processo de
contratação de profissionais
de reparações, garantindo o
preço mais baixo do mercado.
Publicidade
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Bom Jesus celebra momento glorioso
da classificação a Património Mundial

ESTÂNCIA CELEBRA hoje o primeiro aniversário da inscrição na Lista do Património Mundial da UNESCO. Um dia para assinalar
o muito que se fez e o que ainda falta fazer mas, sobretudo, para desfrutar de um património único que agora é do Mundo.
BOM JESUS
| Paula Maia |

“Um momento de grande emoção que nunca esquecerei”. As
palavras de Varico Pereira, secretário da confraria do Bom Jesus, demonstra o sentimento vivido precisamente há um ano
quando o Bom Jesus de Braga
foi classificado como Património Mundial da UNESCO. Foi
um momento histórico para Braga, para o país e para o mundo
que viu reconhecido um património de grande valor que tem
sido preservado ao longo dos
anos.
A distinção coroou de êxito
uma candidatura submetida à
UNESCO em 2018 mas que reflectia décadas de intenso trabalho na preservação e requalificação de um património ímpar ao
qual foi agora atribuído um ‘selo’ de reconhecimento da qualidade, autenticidade e monumentalidade do monte sagrado.
Ao CM Varico Pereira recorda
os momentos vividos na reunião
do Comité do Património, Orga-

DR

Hoje é dia de celebrar, a partir de Braga, o Património Mundial

nização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e Cultura
que teve lugar em Baku, no Arzerbaijão, “dos mais felizes do
meu percurso”.

“Foram momentos de grande
pressão e de enorme responsabilidade por estar perante um painel de avaliadores mas a que se
seguiu uma satisfação enorme

Qualificação das visitas à estância

Criação de programa cultural e turístico é um
dos compromissos assumidos com a UNESCO
BOM JESUS
| Paula Maia |

A salvaguarda do espaço face
aos incêndios e à pressão urbana, a qualificação das visitas,
consubstanciada através da criação de um programa cultural e
turístico, foram os compromissos assumidos com a UNESCO
durante a avaliação do processo
de candidatura a património
mundial e que devem ser concretizados até Janeiro de 2021.
Se a questão dos incêndios está
já a ser delineada através de estratégias articuladas com a câmara de Braga e com a Protecção Civil para a defesa dos sacro

montes, no que concerne à qualificação das visitas, Varico Pereira diz que o objectivo é proporcionar ao visitante uma visita
mais enriquecedora de todo espaço “evitando a sua massificação”, sobretudo em nas zonas de
maior carga, como por exemplo,
junto à basílica.
“Pretendemos que os turistas
que chegam de autocarro parem
junto ao elevador, para que subam pelo escadório ou pelo elevador, acedendo à área do Bom
Jesus através de corredores que
estão a ser criados pela zona da
mata e do lago, proporcionando
uma experiência diferente do espaço”, avança o responsável.

Outro dos projectos em que a
confraria está envolvida é o da
paisagem da estância que vai resultar numa inventariação das
espécies vegetais que aí habitam. “É também um dos compromissos que tínhamos para
apresentar à UNESCO até Janeiro de 2021”, explica o secretário
da Confraria do Bom Jesus, ressalvando que desde a classificação “muita coisa tem sido feita”
e que não fosse a pandemia “que
deixou muitos projectos em suspenso”, muitos projectos teriam
outro andamento. Nos últimos
vinte anos foram gastos, em média, um milhão de euros por ano
para “chegar a este resultado”.

que nunca esquecerei”, explica
Varico Pereira que dedicou dez
anos “a esta causa”.
O também gestor do Bem para
a UNESCO recorda as questões

levantadas pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, encarregue de apreciar as
candidaturas que vinham de todo o mundo, no que dizia respeito à autenticidade e integridade
do monumento, assim como a
preservação e prevenção de acidentes, com por exemplo, possíveis incêndios à volta do complexo religioso, mas os argumentos e compromissos assumidos pela delegação bracarense, a
realizar até Janeiro de 2021, acabou por dissipar quaisquer dúvidas, culminando na aprovação
da proposta.
“Tendo em conta uma análise
global, e comparado com muitos
bens que estavam inscritos, o
Bom Jesus estava numa situação
mais privilegiada, não só pela
segurança com que respondemos às questões mas também
pela certeza de que tínhamos feito um excelente trabalho”, continua o responsável que foi o rosto
de uma vasta equipa que trabalhou com dedicação e afinco para que o Mundo contemplasse
um lugar único.

§nota
Estrutura de betão será demolida

Esplanada dará lugar a espaço mais
“condizente” com a monumentalidade
É outra das questões que a confraria do Bom Jesus quer resolver e que gerou
algumas dúvidas por parte da comissão de avaliação no processo de classificação. Varico Pereira diz que o espaço de betão poderá ser “mesmo demolido”, dando lugar a uma nova estrutura mais “condizente” com a envolvência,
sem adiantar se a esplanada aí instalada há décadas funcionará no mesmo
lugar. “Tal como está, em betão, põe em causa a autenticidade do espaço”,
diz Varico Pereira, ressalvando que há três aspectos fundamentais para a
classificação de um Bem: a universalidade, a integridade e autenticidade.
O secretário da Confraria do Bom Jesus e gestor do Bem para a UNESCO,
avança ao CM que há já acordo com a entidade privada que gere o bar ali localizado, estando também em fase adiantada o projecto para o local que será comunicado à UNESCO.
Por debaixo da esplanada, onde funcionou em tempos um quartel, será
criado também um Centro Interpretativo do Bom Jesus. Proceder-se-à ainda
à requalificação do apiadeiro do elevador, tornando-o mais acessível, sobretudo a pessoas com mobilidade reduzida.
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Abertura da Torre Sineira vai proporcionar
vista única sobre a cidade e a região
INAUGURAÇÃO do novo espaço, às 11 horas, marca as comemorações do primeiro aniversário da classificação a Património
Mundial. Visitantes terão ainda oportunidade de apreciar um conjunto de objectos integrados no Espaço Museológico da torre.
BOM JESUS

| Paula Maia |

O primeiro aniversário que celebra o dia “em que o Bom Jesus
se afirmou ao Mundo” será marcado pela inauguração, às 11 horas, do Espaço Museológico da
Torre Sineira e do Coro Alto.
De acordo com Varico Pereira,
secretário da confraria, esta é
mais uma forma de “qualificar e
enriquecer a visita ao Bom Jesus
e de continuar a proteger e valorizar o património”, acrescentando que este é também mais
um passo dado na concretização
do programa cultural e turístico
de visitas para o Bom Jesus.
Este núcleo museológico reúne
um conjunto de sinos, paramentos e objectos litúrgicos, resultado do inventário realizado
aquando da realização do projecto ‘Bom Jesus Requalificar
II’.
Assim, a partir de hoje o Bom
Jesus terá um novo espaço,
“uma experiencia inédita”, onde
para lá do recheio artístico, os
visitantes poderão contemplar
uma vista única sobre a cidade
de Braga e a região, desde a tor-

DR

Esta é a perspectiva que terá da Torre Sineira que hoje abre aos visitantes

re sineira.
A inauguração deste novo núcleo permite, também, cumprir
os compromissos com a UNESCO e as linhas estratégicas da
gestão do Bem assumidos pela
confraria.
A entrada e visita ao núcleo

Transmissões na página do facebook

Comemoração vai chegar
a todo o mundo via internet
BOM JESUS

| Paula Maia |

A pandemia provocada pelo Covid-19 vai limitar a participação
da população nas celebrações,
mas a confraria criou um conjunto de actividades para assinalar a data que chegassem a um
maior número possível de pessoas.
“Há novas oportunidades no
meio destas limitações”, afirma
Varico Pereira, dando conta que
além da conferência também os
concertos poderão ser acompanhados em qualquer parte do

mundo. “Se não fosse a pandemia, os eventos limitavam-se à
comunidade local e pouco mais.
Hoje, as transmissões online
permitem-nos chegar a todo o
mundo, dando a dimensão que o
Bom Jesus adquiriu por direito
próprio, confirmando a universalidade do bem”, diz a propósito o dirigente, dando destaque
sobretudo aos muitos emigrantes
portugueses espalhados pelos
quatro cantos do mundo. “As
plataformas aumentam significativamente o número de pessoas que estão a assistir”, remata
o secretário.

museológico tem o custo de um
euro por pessoa.
O programa comemorativo integra ainda, pelas 18 horas, uma
mesa redonda, em formato webinar, com o tema ‘Santuário do
Bom Jesus Património Mundial:
onde estamos e para onde va-

mos?’ que tem como objectivo
debater os reptos que se apresentam ao Bom Jesus como património mundial, bem como os
desafios da gestão deste Bem em
momento de crise como o que
vivemos.
O Embaixador Moraes Cabral,

presidente da Comissão Nacional da UNESCO; Alkiviadis
Prepis, perito do ICOMOS, a
arquitecta Teresa Andresen,
coordenadora cientifica da candidatura do Bom Jesus e o arquitecto Manuel Lacerda, da Direcção-Geral do Património Cultural são os convidados. Este webinar será transmitido nas redes
sociais do santuário, da Arquidiocese de Braga, da Câmara
Municipal, entre outros. No iniciorserão transmitidas as mensagens do Presidente da República, do Arcebispo de Braga, do
presidente da Câmara de Braga e
do presidente da Confraria do
Bom Jesus.
Ao longo do dia de hoje serão
também transmitidas no facebook do santuário várias mensagens de parabéns
No final, o Coro Académico da
Universidade do Minho vai cantar os parabéns ao Bom Jesus.
As celebrações terminam no
próximo sábado, às 18 horas,
com um concerto na Basílica do
Bom Jesus pela Sinfonetta de
Braga. O concerto será transmitido pelas redes sociais do santuário.

§distinção
No passado domingo

Santuário celebrou 5 anos
de elevação a Basílica
O santuário celebrou também no passado
domingo o quinto aniversário de elevação
a Basílica. A data foi assinalada com uma missa
presidida pelo Arcebispo Braga, D. Jorge Ortiga,
e a inclusão de novos Irmãos da Confraria e, à
noite, por um concerto pelo grupo vocal Cupertinos da Fundação Cupertino Miranda que teve
transmissão online, através do facebook do Santuário. O título de basílica é concedido pela Santa Sé a algumas igrejas pela sua antiguidade ou
por serem centros de devoção e de peregrinações. A elevação da igreja do Bom Jesus a Basílica contribuiu de forma absolutamente significativa para a classificação da estância Património
Basílica do Bom Jesus
Mundial.
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Paulo Cunha quer distrito “com peso nacional”
e promete um PSD “ao serviço da comunidade”
A LISTA liderada por Paulo Cunha à Distrital do PSD de Braga foi apresentada, ontem, formalmente, ao lado de Ricardo Rio, que
assume a Mesa da Assembleia e de José Manuel Fernandes, seu mandatário. O maior dos objectivos é ‘servir’ melhor a população.
PSD

| Marta Amaral Caldeira |

É com os olhos postos na conquista de mais autarquias nas
eleições de 2021 que Paulo Cunha se apresenta à liderança da
Comissão Política Distrital de
Braga do PSD, tendo como mandatário José Manuel Fernandes,
que agora cessa funções, e Ricardo Rio, que subscreve a lista
enquanto candidato à presidência da Mesa da Assembleia. O
objectivo é só um: “colocar o
PSD ao serviço da comunidade”, defendeu Paulo Cunha, que
apresentou, ontem, no Hotel
Mercure, a lista que lidera.
“O PSD quer servir as pessoas,
quer servir as instituições, as
empresas, as forças e dinâmicas
de Braga; ajudar a colmar lacunas e ultrapassar dificuldades de
cada um dos 14 concelhos e de
todos os cidadãos que estudam,
vivem e trabalham neste distrito”, apontou Paulo Cunha, con-
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Paulo Cunha apresentou, ontem, a sua lista à Distrital de Braga do PSD, ao lado de Ricardo Rio e José Manuel Fernandes

fessando-se “privilegiado” por
estar acompanhado na lista por
nomes como José Manuel Fernandes e Ricardo Rio, destacando o trabalho que ambos realizaram em nome do partido.
À lista juntam-se, ainda, os no-

mes de Isabel Miranda (PSD
Barcelos), que vai ficar responsável pela auditoria financeira, e
César Teixeira (PSD Guimarães), que assumirá o Conselho
Jurídico.
Assumindo as autárquicas de

2021 como o próximo desafio,
Paulo Cunha quer chamar militantes e simpatizantes do partido
dos 14 concelhos do distrito de
Braga que queiram corporizar
“as melhores propostas” para ir
de encontro às necessidades das

populações e melhorar a sua
qualidade de vida. Mas quer
também um “maior envolvimento” de todos na vida do partido,
além dos actos eleitorais.
Paulo Cunha quer que o distrito de Braga tenha mais reconhecimento público e político porque se pauta pelo “sucesso” das
suas empresas, associações e
instituições, algo que é visível a
nível nacional pela sua “capacidade exportadora e empregadora” e, por isso, promete reivindicar “o peso” que o distrito de
Braga deve ter no país.
Ricardo Rio salienta que “é um
orgulho” assumir a Assembleia e
que Paulo Cunha “é um autarca
e político extraordinário”.
José Manuel Fernandes, o presidente da distrital cessante, elogiou os dois autarcas minhotos e
afirmou que o trabalho que ambos desenvolvem nas câmaras
que lideram - Vila Nova de Famalicão e Braga - “é uma garantia” para a região

´Vacation Romanus In Bracara Augusta’

Município disponibiliza Campo de Férias digital
CULTURA

| Redacção |

‘Vacation Romanus In Bracara
Augusta’ é a proposta que o Município de Braga oferece às
crianças e jovens do concelho,
numa iniciativa adaptada à actual conjuntura pandémica. Trata-se de um campo de férias digital, uma alternativa aos
tradicionais campos de férias
que este ano não se podem realizar.
“Na impossibilidade de encetar
no terreno os campos de férias
nos trâmites de anos anteriores,
foi idealizada uma resposta diferente e que irá decorrer de 20 a
31 de Julho”, explica a autarquia
com comunicado.
O programa ‘Vacation Romanus In Bracara Augusta’ tem
duas vertentes distintas e que

DR

Iniciativa divulga herança romana da Cidade Bimilenar

prometem diversão e cultura.
A primeira vertente consiste
num manual de actividades que
irá aliar o melhor da época romana à contemporaneidade. Es-

te manual será disponibilizado
em formato digital para todas as
crianças e jovens do Município
de Braga. As actividades podem
ser feitas a partir de casa, em fa-

mília, entre amigos ou nos ATL.
A segunda vertente prende-se
com uma resposta diferenciadora para as crianças e jovens institucionalizados na medida em
que lhes serão disponibilizadas
actividades para realizar no espaço instituição. Serão monitorizados por uma equipa que coordenará o canal digital que serve
de mostra dos trabalhos realizados. Esta é uma forma de todas
as equipas interagirem e partilharem os materiais lúdicos realizados durante o dia.
“Serão férias na Cidade Bimilenar, explorando a animação à
distância. Neste campo de férias
as crianças e jovens poderão
acompanhar o quotidiano da família Bracara Augustana constituída pelo Marcus Antonius Augustanos, Semprónius Gracineos, Fabiana Aurélia e Nábia

Rosaliea Martinea. Esta família
irá orientar o campo de férias romano e contemporâneo a partir
de jogos variados, actividades
culinárias, desportivas, arqueológicas ou ambientais”, explica
a autarquia.
O foco é um campo de férias
que promova a proximidade e
diversão através do formato digital, conjugando as realidades
romana e presente, em Braga.
Este programa surge de uma
parceria com o CENTURIUM,
incidindo na promoção da herança cultural, histórica e identitária como promotores de animação e inclusão social com
recurso às ferramentas digitais,
mas valorizando sempre o envolvimento físico de manuseamento e concretização das actividades e dinâmicas sociais em
espaço casa ou institucional.
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Família da
Lage ganha
‘casa nova’

CASAL da Lage, Vila Verde, que ganhou uma
‘casa nova’ agradece o empenho do Município,
da Habitat e dos voluntários.
VILA VERDE

| Marta Amaral Caldeira |

O casal António e Rosa, de Lage, Vila Verde, já vivem com
mais conforto na sua ‘nova casa’, depois de dezenas de voluntários nacionais e internacionais
da Habitat for Humanity Portugal e o Município de Vila Verde,
em parceria com da Junta de
Freguesia da Lage, terem ajudado à concretização do seu sonho.
O momento foi acompanhado
pela vereadora da Acção Social
da Câmara de Vila Verde, Júlia
Fernandes, que fez questão de
marcar presença no momento de
entrega da chave de casa ao casal de Lage, onde estiveram também a presidente da direcção da
Habitat, Helena Pina Vaz, e o autarca de Lage, Carlos Pedro.
“Esta parceria entre o Município de Vila Verde e a Habitat for
Humanity representa uma importante almofada para as pessoas e famílias em situação de
maior vulnerabilidade socioeconómica. O objectivo é criar con-

dições para que todos tenham
acesso a uma habitação condigna”, assinalou a vereadora, agradecendo a todos quantos ajudaram à realização da obra.
Júlia Fernandes realçou a importância desta colaboração entre o Município de Vila Verde e a
Habitat, destacando que desde
2008, já foram entregues 11 habitações no concelho. Refira-se
que o Município de Vila Verde
apoiou o projecto com 5000 euros, além do apoio logístico.
A presidente da Habitat sublinhou que este é “mais um caso
de sucesso e um exemplo e uma
inspiração” e enalteceu “o papel
dos voluntários ao longo do processo”.
No dia em que recebeu a casa,
o casal beneficiário deste projecto, que trabalhou também durante a obra, agradeceu o “empenho” de todos na concretização
do seu maior desejo. A família
ficará a pagar uma prestação
mensal sem juros, de valor reduzido, de acordo com os seus rendimentos.

§Terras de Bouro
Município terrabourense valoriza património cultural

Rede de Trilhos ‘Miguel Torga’
está a ser limpa e remarcada

A Câmara Municipal de Terras de Bouro mantém em curso intervenções de
limpeza e remarcação dos trilhos que integram a Rede de Trilhos ‘Na Senda
de Miguel Torga’. O processo de limpeza e remarcação contemplou agora o
PR7-Trilho do S. Bento, em especial, a descida para a Furna de Carvão, bem
como o PR12-Trilho dos Moinhos de Stª. Isabel do Monte, onde prossegue a
limpeza por parte da equipa de Sapadores Florestais das zonas envolventes
aos núcleos de moinhos que compõem este trilho.
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Voluntários da Habitat for Humanity Portugal e Município de Vila Verde ajudaram a pôr de pé a ‘casa nova’ de casal da Laje
Publicidade
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Produtos da terra e velharias
animam Praça D. Gualdim Pais
MANUEL MOREIRA, presidente de Amares, diz que ‘Mercado Sabores da
Nossa Terra’ e a Feira de Velharias são eventos que dinamizam economia.
AMARES

| Marta Amaral Caldeira |

“É muito bom ver o Largo Dom
Gualdim Pais com esta vida toda”, assinalou o presidente da
Câmara Municipal de Amares,
Manuel Moreira, numa visita à
Feira de Velharias e ao Mercado
‘Sabores da Nossa Terra’. “Não
tenho dúvidas de estes eventos

são dois bons exemplos de como
se pode mexer com a economia
local”.
Lembrando que as “velharias”
fazem parte da história e da cultura, Paulo Brito, presidente da
União de Freguesias de Amares
e Figueiredo, lançou o repto a
todos os amarenses para que visitem o Largo Dom Gualdim
Pais, seja para comprar os me-

lhores produtos da terra seja para adquirir as relíquias expostas”.
O Mercado de Produtos Locais
‘Sabores da Nossa Terra’ e a Feira de Velharias estão de regresso
ao Largo Dom Gualdim Pais no
peóximo dia 1 de Agosto para
trazer até ao consumidor os inúmeros produtos frescos da terra
e várias antiguidades.
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Praça D. Gualdim Pais, em Amares, cativa com produtos da terra e antiguidades

Publicidade

No âmbito do concurso de ideias ‘Escolas Empreendedoras In. Ave’

Máquina de jogos que impulsiona
a interacção inter-geracional
PROMOÇÃO DE 25 A 8 DE JULHO

1,39€
Café Bicafé
Ristreto/Fort
e/Gourmet
10cáps
DR

EPAVE apresenta projecto ‘Modern Vintage Arcade’ a concurso de ideias

2,49€
Cereais
Nesquik 625gr

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

Foi com 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, entre muitas
outras dimensões, que a Escola Profissional do Alto Ave, da Póvoa de Lanhoso, se apresenta no concurso de ideias
‘Escolas Empreendedoras In.Ave’.
A iniciativa desenvolveu-se âmbito do
Plano Integrado e Inovador de Combate

ao Insucesso Escolar do Ave da Comunidade Intermunicipal do Ave.
O projecto povoense denomina-se
‘Modern Vintage Arcade’ e é destacado
como “versátil”. Foi criado no âmbito do
Curso Profissional de Técnico de Eletrócnica e Telecomunicações e de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e representou o concelho povoense no concurso.
Refira-se que o concurso de ideias ‘Escolas Empreendedoras In. Ave’, que estava para ser realizado em Guimarães,
teve que ser realizado online.

correiodominho.pt 7 de Julho 2020
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Meia centena de famílias vulneráveis
recebeu apoio alimentar no confinamento
OS CABAZES ALIMENTARES chegaram semanalmente à meia centena de famílias vizelenses que usufruíram do apoio
municipal. Os bens alimentares foram distribuídos pelo Município de Vizela e contaram com o apoio de várias entidades.
VIZELA

| Marta Amaral Caldeira |

Meia centena de famílias vizelenses, em situação de vulnerabilidade, tiveram que receber
apoio alimentar ao longo dos últimos quatro meses. Um apoio
criado pelo Município de Vizela
precisamente para ir de encontro
às necessidades de quem mais
precisou durante o tempo de
confinamento devido à pandemia, mas termina no final deste
mês.
Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de
Vizela, avançou com o programa
de Apoio ao Sistema de Alimen-

tação, no âmbito do Programa de
Apoio Municipal Vizela Covid19, como forma de prestar apoio
aos mais frágeis durante o confinamento.
Em concreto, o projecto consistiu na distribuição semanal de
cabazes alimentares, assegurando que os idosos ou pessoas que
se encontrassem numa situação
de especial vulnerabilidade, que
vivessem isolados ou estivessem
em casa sozinhos, sem apoio de
rede familiar ou de assistência
social, tivessem igual acesso a
bens essenciais como a alimentação. O objectivo era que se
manterm-se em casa e evitar a
propagação do surto epidémico.
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Município de Vizela levou apoio alimentar a dezenas de famílias no confinamento

“Durante os últimos quatro
meses, a Câmara de Vizela distribuiu estes ‘cabazes solidários’, contando com o apoio de
várias entidades, como o Intermarché, padarias Celeste, do
Núcleo de Árbitros de Vizela e
da Iniciativa Solidária - Vizela,
que ofereceram bens alimentares
de primeira necessidade, além
das Águas de S. Martinho que
forneceram água através da FEMA”, indica fonte municipal.
Apontando para a actual fase
de “desconfinamento” da população portuguesa em geral, a autarquia vizelense indica que este
programa de apoio alimentar termina este mês.
Publicidade

Município vieirense alerta população

Proibidas queimas
e queimadas até Setembro
VIEIRA DO MINHO
| Redacção |

As queimas e queimadas estão proibidas
até ao próximo dia 30 de Setembro, informa o Município de Vieira do Minho,
alertando a população do concelho para o
período crítico de incêndios que começou no início do mês e sensibilizando para a a prevenção de fogos.
Durante o período crítico existe um
conjunto de proibições. “É estritamente
proibido realizar queimadas para renovação de pastagem ou eliminação de restolho, bem como o uso do fogo nos espaços
rurais e florestais para a queima de resíduos agrícolas e florestais; o uso de fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos
locais autorizados; fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais;
o lançamento de balões de mecha acesa e
de foguetes e o uso de fogo-de-artifício
só é permitido com autorização da Câmara Municipal”.
É igualmente proibido “fumigar ou desinfestar em apiários excepto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção
de faúlhas; usar de dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tu-
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Risco de incêndio é elevado durante o período crítico

bos escape e chaminés das máquinas de
combustão interna e externa e nos veículos de transporte pesados e 1 ou 2 extintores de 6 kg, consoante o peso máximo
seja inferior ou superior a 10 toneladas”.
A legislação indica que quem desrespeitar as restrições, pode incorrer em contraordenação, cuja coima pode ir de 140 a
5.000 euros, para pessoas singulares, e de
800 até 60.000 euros para pessoas colectivas. No caso de originar um incêndio,
pode incorrer em crime de incêndio florestal (Lei n.º 56/2011).
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Ponte de Lima

Obras emblemáticas marcam
semana em Ponte de Lima

Verão

Alojamento
turístico perto
da ocupação total
O alojamento turístico de
Ponte de Lima está perto de
atingir os 100% de ocupação
para os meses de Julho e
Agosto.
O concelho dispõe de uma
ampla oferta de alojamento turístico. O presidente da Câmara considera que a procura turística resulta de uma imagem
de segurança que está associada não só a Ponte de Lima,
mas a todo o Alto Minho.
“O nosso turismo não é massificado. É um turismo de natureza, turismo rural, de aventura, com património, de tradições e com uma gastronomia
inigualável. Há uma panóplia
de oportunidades para quem
quer passar as férias em segurança”, refere Victor Mendes.

MUNICÍPIO viveu uma semana recheada de iniciativas, destacando-se a adjudicação de obras
para ampliar a rede de saneamento e a conclusão de intervenção nas margens do rio Lima.
PONTE DE LIMA

| Marlene Cerqueira |

A semana passada foi marcante
para Ponte de Lima. Na vila
mais antiga de Portugal ficaram
concluídas algumas intervenções emblemáticas, foi lançado
um programa cultural que promete surpreender população e
turistas e foi assinado o auto de
consignação de duas empreitadas de alargamento da actual rede de esgotos.
A consignação das empreitadas
de alargamento da actual Rede
de Esgotos vai ampliar Sistema
de Drenagem de Águas Residuais (SAR) 3 - Sistema da Correlhã e o SAR 1 – Sistema de
Freixo.
O alargamento do Sistema de
Freixo representa um investimento de 1.576,767 euros e
abrange as localidades de Cabaços, Friastelas, Mato, Freixo e
Sandiães.
Já o alargamento do Sistema da
Correlhã foi adjudicado por
1.046, 696 euros e vai beneficiar
Moreira do Lima, Calheiros e
Cepões.
Em termos globais, as duas
empreitadas vão criar mais 36
Km de rede de saneamento que
vão ser construídos com 850 ramais e 12 estações elevatórias. O
prazo de execução é de 18 meses.
O presidente da autarquia refere que estes investimentos, que
são superiores a 2,5 milhões euros vão “aumentar significativamente a rede de saneamento no
concelho”.
“Estas obras só são possíveis
porque a Câmara Municipal de
Ponte de Lima aderiu à Águas
do Alto Minho, pois, de outra fora, a candidatura aos fundos comunitários não seria aprovada”,
realça Victor Mendes.
Estas empreitadas são comparticipadas em 67 % pelo PO
SEUR (Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos), cabendo os
restantes 33 % (cerca de 900 mil

Reabertura das fronteiras

Galegos são “muito
importantes”
para a retoma

DR

Victor Mendes testemunhou, no iníco da semana, a conclusão da intervenção levada a cabo na margem do rio Lima

euros) ao Município limiano.
O autarca realça que este investimento junta-se a outros no
valor de três milhões de euros
que a Águas do Alto Minho vai
concretizar no concelho.
Ainda na última semana foi dada como concluída a obra de estabilização e protecção da margem do rio Lima, obra que teve
uma extensão de 400 metros, entre Fontão, Correlhã e Arcozelo.
A intervenção foi concretizada
pela APA, com o apoio técnico
do município que assumiu o projecto.
Esta intervenção visou corrigir
uma zona que, devido à erosão,
estava identificada como crítica
para sofrer danos provocados
por fenómenos como cheias e
inundações.
Co-financiada pelo POSEUR,
esta intervenção representou um
investimento na orgem dos 260
mil euros.
Esta intervenção permitiu não
só combater o fenómeno da erosão que se tem intensificado nos
últimos anos, mas também pro-

lll
“Estas obras (ampliação da rede de saneamento) só são
possíveis porque a Câmara Municipal de Ponte de Lima
aderiu à Águas do Alto Minho, pois, de outra fora, a
candidatura aos fundos comunitários não seria aprovada.”
Victor Mendes,
Presidente da Câmara de Ponte de Lima
ceder à limpeza de espécies exóticas que atrapalham o normal
caudal do rio Lima.
Ao ‘Correio do Minho’, Victor
Mendes realçou que em breve
vai avançar um novo projecto
para limpeza de espécies exóticas e invasoras das margens e do
leito do rio Lima. Trata-se de
uma intervenção na ordem dos
690 mil euros, que será co-financiada em 85% pelo POSEUR.
“No total, estamos a falar de
quase um milhão de euros de
inevstimento para melhorar significativamente o rio Lima”, referiu o edil.
Ainda esta semana, a Câmara
também deu como concluída a
obra do Parque de Estaciona-

mento da Quinta de Pentieiros e
do Centro Educativo das Lagoas, um investimento de 62 mil
euros.
Nota ainda para a apresentação
do programa ‘Ponte de Lima é
uma surpresa’ que, de 14 de Julho a 14 de Agsoto, vai brindar a
população com 32 espectáculos
gratuitos, ao ar livre, e cumprindo a legislação em vigor e as
orientações da Direcção Geral
da Saúde. Música, teatro, dança
e circo são estas as expressões
artísticas contempladas neste
novo programa cultural, que vai
ser concretizado ao ar livre, em
frente à entrada principal da Expolima e do Pavilhão de Feiras e
Exposições.

Ainda no que à procura turística diz respeito, Victor Mendes espera que a reabertura
das fronteiras ajude a alavancar ainda mais o sector.
“É reconhecida a proximidade que existe entre o Alto Minho e a Galiza. Os galegos são
um público importante para
nós e espero que a reabertura
das fronteiras ajude também
na retoma económica”, referiu
o edil.

Pandemia

Apenas dois casos
activos de Covid-19
No final da semana, Ponte de
Lima registava apenas dois casos activos de Covid-19, sendo de realçar o facto de que há
mais de 15 dias que surge nenhum novo caso de infecção
por coronavírus.
“A situação epidemiológica,
actualmente, está controlada.
No entanto, sabemos que temos de continuar vigilantes e
a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde,
porque sabemos que, nesta
pandemia, o que é hoje pode já
não ser amanhã”, refere o edil
limiano.
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§destaques
Paredes de Coura
Vales de compras para
famílias carenciadas
O Município de Paredes de Coura
vai atribuir apoio financeiro aos
agentes económicos com estabelecimento físico localizado no
concelho, tendo por objectivo
mitigar os constrangimentos
causados pela pandemia da Covid-19.
Esta medida de apoio aos pequenos negócios complementa-se
com uma outra também anteriormente implementada pelo
Município de Paredes de Coura,
de atribuição de vales de compras aos munícipes em situação
de vulnerabilidade económica
originada ou agravada em contexto da pandemia. Os vales de
compras destinam-se à aquisição
de bens de primeira necessidade
a serem descontados na rede de
estabelecimentos protocolada
com o Município.
São abrangidos pelos vales de
compras todos os agregados familiares ou pessoas singulares,
residentes no concelho de Paredes de Coura, que apresentem
rendimento per capita inferior a
70% do Indexante dos Apoios
Sociais na sequência da alteração
de rendimentos face à pandemia
Covid-19 ou pelo agravamento
da sua situação familiar preexistente após a declaração da pandemia. Estes apoios também são
atribuídos de uma única vez e
têm como limite máximo atribuído por agregado familiar o correspondente a 50% do IAS.

Arcos de Valdevez
Município promove
integração de jovens
no mercado de
trabalho
O Município de Arcos de Valdevez
tem vindo a desenvolver algumas medidas de promoção de
emprego no concelho, através do
apoio à economia e da aproximação entre empresários e o mercado de trabalho.
Deste modo, iniciaram-se 11 estágios profissionais em diversas
áreas, nomeadamente, Planeamento e SIG, Protecção Civil e
Gestão Florestal, Ambiente e Segurança, Informática, Gestão de
Espaços Culturais, Animação Sociocultural e Comunicação.
O principal objetivo desta acção
consiste na integração de jovens
no mercado de trabalho.
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Inaugurado Museu Virtual
da Memória Marítima

A RÉ DO NAVIO-HOSPITAL Gil Eannes, em Viana do Castelo, passa a contar
histórias acerca da temática do mar.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Foi inaugurado o Museu Virtual
da Memória Marítima de Viana
do Castelo na ré do navio-hospital Gil Eannes. O Centro de Mar,
valência instalada a bordo do Gil
Eannes, recebeu no decorrer do
primeiro trimestre de 2020 uma
empreitada de refuncionalização
para acolher o novo museu, uma
infraestrutura para a promoção
da Ciência e do Conhecimento
do Mar de Viana, inscrita na
Agenda de Ciência e de Conhecimento do município (quadriénio 2017-2021).
A nova valência agora inaugurada consiste num equipamento
pertencente à Rede Municipal de
Ciência e inclui o Centro de Documentação do Mar, onde será
possível consultar de forma interativa e desmaterializada o acervo documental disponível, entre
livros, revistas, monografias e
periódicos sobre a temática do
mar, mantendo-se a possibilidade da consulta material e requisição de alguns dos bens.
Tem ainda uma segunda valência, também digitalizada, que
constitui o Centro do Património
Imaterial do Mar de Viana, onde

DR

Amália Rodrigues vai ser recordada

Viana do Castelo

‘Bem-vinda
Sejas Amália’
no Museu do Traje

DR

O momento contou com o edil José Maria Costa e Almirante António Silva Ribeiro

é possível aceder a conteúdo audiovisual proveniente da recolha
de testemunhos da vida pessoal
e de trabalho dos homens e mulheres que se fizeram valer no
nosso mar.
O espaço dedicado ao museu
inclui também uma área vocacionada para a promoção de atividades de serviço educativo e
também um espaço de consulta

de reservados.
O Museu Virtual da Memória
Marítima de Viana do Castelo
constitui um equipamento que
marca o Ano Municipal da Literacia Científica, em curso, com
uma programação que inclui a
inauguração de diversas instalações para promoção e divulgação da ciência e do conhecimento.

§Caminha
Vila Praia de Âncora

Paisagens e espécies
do Alto Minho em mostra
O Posto de Turismo de Vila Praia de Âncora
tem patente ao público a exposição ‘Alto Minho: Paisagens/Espécies/Histórias’ até ao final
do mês. Esta exposição integra o programa de
actividades Educação Ambiental - Praias
2020. Trata-se de um espaço itinerante, aberto a curiosos de todas as idades, composto por
DR
painéis interpretativos e quiosques multimédia dedicados às três temáticas da exposição, A exposição oferece uma perspectiva ecológica e social
bem como por um documentário e uma misteriosa arca interativa com 20 objectos. Aqui revela-se a beleza da biodiversidade e a riqueza cultural do Alto-Minho, como por exemplo: a orvalhinha, a lesma-do-mar, a salamandra-lusitânica, as mouras encantadas, a lenda do lagarto de
Lamas de Mouro ou as maias. A mostra pode ser visitada até 31 de Julho, de segunda a sexta-feira 9.30 horas às 13 horas e das 14 às 17.30 horas. Esta exposição é organizada pela Câmara Municipal de Caminha em parceria com a CIM Alto Minho e Folk & Wild Unipessoal. Lda

A 23 de julho, inaugura no
Museu do Traje de Viana do
Castelo a exposição ‘Bem-Vinda Sejas Amália’, que está
a assinalar o centenário do
nascimento da fadista Amália
Rodrigues. No mesmo espaço,
estará também exposto o traje
que a artista envergou em
1998, quando esteve em Viana
do Castelo enquanto presidente da Comissão de Honra das
Festas em Honra de Nossa Senhora da Agonia.
2020 é o ano em que se assinalam os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues e
a exposição itinerante chega à
capital do Alto Minho no dia
em que foi registado o assento
de nascimento da artista. A exposição, que integra o programa nacional de Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália, tem o Alto
Patrocínio do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa.
A exposição é organizada pela Fundação Amália, detentora
dos direitos de nome e imagem da fadista e que gere a
Casa Museu Amália Rodrigues e a Herdade do Brejão,
onde Amália passava férias.
A vida da aclamada Diva do
Fado é celebrada nesta mostra
em quatro módulos, mostrando as diversas facetas de Amália. “Do eco do sucesso mundial que nem sempre chegou a
Portugal, pelo seu vanguardismo e arrojo artístico, ao recato
do seu camarim. Não esquecendo as curiosidades menos
conhecidas da sua carreira”,
refere a organização.
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Caminha

Fiscalização Municipal
vai punir quem tiver
esplanadas ilegais

MIGUEL ALVES, presidente da Câmara Municipal de Caminha, indica que o
município vai avançar esta semana com uma acção de fiscalização directa às
esplanadas, que têm que estar todas licenciadas.
CAMINHA

| Marta Amaral Caldeira |

As esplanadas novas ou que foram ampliadas em Caminha, que
não estiverem devidamente licenciadas para o efeito, vão ser
multadas. Em nome de uma ‘segurança maior’ a nível sanitário,
o presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves,
garante que a fiscalização vai ser

“apertada” e vai acontecer, pela
mão do município, já esta semana.
A Câmara de Caminha avança,
esta semana, com uma acção de
fiscalização directa junto das esplanadas do concelho de Caminha e o presidente da autarquia
diz que “não haverá contemplações” para quem estiver ilegal.
“Quem tiver uma esplanada ilegal, não autorizada, terá um auto

de notícia e terá que pagar uma
multa por causa dessa situação”,
asseverou, acrescentando que,
até agora, “o número de pedidos
é bastante inferior ao número de
esplanadas que eu tenho visto
alargadas”.
Recorde-se que o Município de
Caminha decidiu permitir, mediante requerimento, a ampliação ou a criação de novas esplanadas no concelho como forma

DR

Miguel Alves, autarca de Caminha, quer esplanadas todas licenciadas e com regras

de apoiar os estabelecimentos
comerciais com a dotação de
mais lugares para os clientes.
Este ‘licenciamento novo’ não
acarreta mais custos para os proprietários, garante o Município
de Caminha, indicando que esta
é, antes, mais uma medida preventiva em termos de segurança
sanitária e cumprimento das regras alinhavadas pela própria
Direcção-Geral de Saúde com o

objectivo de impedir o contágio
por Covid-19. “Não podemos
ultrapassar as lotações dos espaços só porque temos gente à porta, pois temos que fazer cumprir
com as regras sanitárias com
ocupações que dêem confiança
aos visitantes para regressar”.
A GNR terá também uma acção fiscalizadora “mais forte”
para manter Caminha ‘um destino turístico de confiança’.

Publicidade

MORADIA GEMINADA T4 NOVA - BRAGA
2 Pisos, Excelentes Áreas,
Possibilidade de Escolha de Acabamentos.
Construção de Qualidade!

295.000 €

Ref. 5988
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I Liga

Moreirense divide os pontos com Sporting
MESMO reduzido a dez unidades, os cónegos conseguiram empatar com os leões, um resultado que abre também perspectivas
para o Sporting Clube de Braga na luta pelo pódio, que ficou a três pontos da equipa de Rúben Amorim.

I LIGA PORTUGUESA

ABIMOREIRA, Construções, lda.

JORNADA 30

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

73
67
56
53
48
47
46
39
38
38
36
34
34
31
30
30
27
14

www.habimoreira.pt

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

13
10
11
9
7
5
7
6
5
5
6
5
5
4
2
3
3
3

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
21
17
16
13
13
12
9
10
10
9
8
10
8
7
6
5
4

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

3
5
8
9
8
9
8
9
12
12
12
12
16
15
14
12
13
24

62
62
47
53
45
42
49
38
25
29
32
30
29
25
24
24
24
23

18
24
30
36
44
33
32
35
32
36
37
38
42
50
37
40
40
59

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

36
34
24
29
25
23
25
21
15
13
20
21
12
12
10
12
14
11

6
12
13
18
23
20
13
17
15
19
16
18
16
24
19
18
17
22

3 2
2 2
5 4
2 6
5 4
3 4
6 4
7 5
4 6
5 5
3 9
4 8
2 8
3 8
4 6
5 7
5 8
1 13

26
28
23
24
20
19
24
17
10
16
12
9
17
13
14
12
10
12

12
12
17
18
21
13
19
18
17
17
21
20
26
26
18
22
23
37

Benfica, 3; Boavista, 1
Sta. Clara, 0; Marítimo, 1
Moreirense, 0; Sporting, 0
Gil Vicente, 1; Rio Ave, 0
Portimonense, 0; Vitória SC, 1
Setúbal, 2; P. Ferreira, 3
SC Braga, 4; Aves, 0
FC Porto, 5; Belenenses, 0
Tondela, 0; Famalicão, 1

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

• Qualidade • Competência • Honestidade
MARCADORES

TOTOBOLA

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

1. FC Porto - Belenenses
2. SL Benfica - Boavista
3. SC Braga - D. Aves
4. Tondela - FC Famalicão
5. Setúbal - P. Ferreira
6. Portimon. - Vitória SC
7. Gil Vicente - Rio Ave
8. Celta Vigo - Bétis Sevilha
9. A. Bilbau - R. Madrid
10. Villarreal - Barcelona
11. Leicester City - C. Palace
12. Wolves - Arsenal
13. Lazio - AC Milan

1
1
X
2
2
2
1
X
2
2
1
2
2

SUPER 14
Nápoles - AS Roma

1
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Organização defensiva justifica empate

MOREIRENSE e Sporting empataram a zero no jogo que fechou a 30.ª jornada. Cónegos jogaram com dez desde os 51 minutos,
mas os leões não conseguiram furar a coesa e compacta defesa da casa. Manutenção garantida para equipa de Ricardo Soares.
30.ª JORNADA

PARQUE DESP. COM. JOAQUIM ALMEIDA FREITAS

| Joana Russo Belo |

Uma lição defensiva a justificar
o empate. Moreirense e Sporting
empataram sem golos no jogo
que fechou a 30.ª jornada da I
Liga, marcado pela expulsão de
Halliche, aos 51 minutos, que
obrigou os cónegos a jogarem
com menos um jogador durante
quase toda a segunda parte. Com
esta divisão de pontos, os leões
vêem o SC Braga aproximar-se
na luta pelo terceiro lugar do
campeonato, já o Moreirense está confortavelmente em oitavo
lugar, não perde há quatro jogos
e garantiu, matematicamente, a
permanência na I Liga.
Com um onze com duas mexidas - Halliche e Bilel nos lugares
de Iago e Luís Machado - o Moreirense entrou bem organizado
em campo, frente a um Sporting
que também se apresentou com
quatro mudanças: Acuña, Jovane, Neto e Battaglia.
Num início de jogo dividido,
destaque para a pressão intensa
dos cónegos à primeira fase de
construção da equipa leonina, a
dificultar as saídas para o ataque. Foi, por isso, um Moreirense bem mais atrevido em campo
o que se viu, a dispor de boas
oportunidades de golo. No lance
mais perigoso, Filipe Soares esteve perto de marcar num remate
acrobático, após cabeceamento
de Fábio Abreu.

MOREIRENSE

SPORTING

0

0

Árbitro Tiago Martins

Pasinato
João Aurélio
Rosic
Halliche
Conté
Sori Mané
Alex Soares
Bilel
Filipe Soares
Gabrielzinho
Fábio Abreu
Ricardo Soares

LUSA

Moreirense jogou reduzido a dez desde os 51 minutos

O melhor que o Sporting conseguiu foi um lance de Ristovski
já em cima do intervalo.
Na segunda parte, a história do
jogo mudou aos 51 minutos,
quando Halliche foi expulso
com cartão vermelho directo,
após perder a bola para Gonzalo
Plata e a recorrer à falta quando
o extremo equatoriano se preparava para seguir isolado para a
baliza.

Reduzida a dez, a equipa de Ricardo Soares soube sofrer,
aguentar a coesão defensiva e
ameaçou o golo por Sori Mané,
num golpe de cabeça, aos 62 minutos, numa altura em que já estava obrigada a defender perto
da área para travar os leões.
A entrada de Wendel ainda galvanizou a equipa leonina, que
cresceu no encontro face à superioridade numérica, mas a com-

Intervalo
0-0
Luís Maximiano
Neto
Coates
Borja
Ristovski
Matheus
Battaglia
Acuña
Jovane Cabral
Sporar
Plata
Rúben Amorim

Substituições Alex Soares por Steven Vitória
(54m), Rodrigo Battaglia por Wendel (61m), Cristián Borja por Nuno Mendes (61m), Gabrielzinho
por Djavan (62m), Ristovski por Joelson Fernandes
(66m), Bilel por Luís Machado (89m), Filipe Soares
por Nuno Santos (90m) e Fábio Abreu por Nenê
(90m).
Disciplina cartão amarelo para Abdu Conté
(18m), Cristián Borja (34m), Mateus Pasinato
(37m), Jovane Cabral (68m), Steven Vitória (85m)
e Plata (90+5m); cartão vermelho para Halliche
(51m).

pacta defesa dos cónegos raramente permitiu espaços para
criatividade no ataque.
Já nos descontos, o árbitro foi
ao VAR analisar um lance de
possível penálti para o Sporting,
após um agarrão de Djavan a
Coates, contudo Tiago Martins
considerou que o agarrão não foi
suficiente para justificar a marcação de castigo máximo, mantendo-se o nulo no marcador.

lll
“Fizemos uma excelente
primeira parte, tivemos as
melhores oportunidades e
anulámos o Sporting, que
vinha, extremamente,
motivado pelos resultados
e exibições que vinha
fazendo. Na segunda, após a
expulsão justa do Halliche,
tivemos de nos reajustar.
Não fomos muito ofensivos,
mais por mérito do Sporting
do que por demérito nosso,
mas trabalhámos muito e
estivemos organizados. O
empate ajusta-se, porque o
Sporting não teve qualquer
oportunidade de golo.
Manutenção? Foi o que me
pediram, a equipa está a
fazer um excelente trabalho”.

Ricardo Soares Treinador Moreirense

lll
“Existe frustração, porque a
nossa ambição é sempre a
vitória, não existe frustração
em relação ao que fizemos.
Tivemos o jogo quase
sempre controlado. Não
finalizámos muito, mas
estivemos muito em cima”.

Emanuel Ferro Adjunto Sporting

Oficialização deverá acontecer nos próximos dias

Miguel Silva desvinculou-se do Vitória SC e vai assinar pelo APOEL
VITÓRIA SC

Joana Russo Belo |

Miguel Silva desvinculou-se do
Vitória SC e vai assinar pelo
APOEL do Chipre. O jovem
guarda-redes tinha contrato até
2022, mas já acertou o documento de desvinculação com o
emblema vimaranense, depois
de ultrapassadas as questões burocráticas, sendo certo que o Vitória SC continuará a deter a
maior parte da percentagem do
passe do jogador, assegurando,

+ destaque
Aos 25 anos, o guarda-redes natural de
Guimarães vai ter a
primeira experiência
no estrangeiro, ao serviço
do APOEL do Chipre.
assim, a SAD os direitos económicos em caso de uma futura
transferência do guarda-redes.

Miguel Silva já está a caminho
do Chipre onde o espera um
contrato válido por duas temporadas. Aos 25 anos, esta vai ser a
primeira experiência no estrangeiro do jogador natural de Guimarães, que representa os vimaranenses desde o escalão de
juniores. Depois de ter começado esta época a titular, foi perdendo espaço e era, actualmente,
suplente do titular Douglas.
O APOEL vai ser o quarto clube da carreira, depois do Ponte,
FC Vizela e Vitória SC.

VSC

Miguel Silva começou a época a titular, mas foi perdendo espaço
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SESSÃO DECORREU A 25 DE JULHO

Assembleia Geral da ACB
aprova Relatório e Contas de 2019
O Relatório e Contas de 2019 da Associação Comercial de Braga foi aprovado por
unanimidade na última reunião da assembleia geral, que este ano, devido à pandemia, se realizou no dia 25 de Junho, no
salão nobre da instituição.
Em 2019, a Associação Comercial de
Braga continuou a desempenhar com dinamismo e ambição o seu papel no apoio
à actividade económica, garantindo a realização de iniciativas e projectos adequados às necessidades das empresas e profissionais.
À semelhança do que tem acontecido
nos últimos anos, foram alcançados resultados e indicadores económico-financeiros favoráveis, confirmando-se que o projecto associativo da Associação Comercial de Braga e a sua política de gestão
são eficientes e sustentáveis. O resultado
operacional ascendeu a 126 mil euros e o
resultado líquido situou-se na ordem dos
97 mil euros.
No decurso desta sessão da assembleia
geral da instituição foi abordado o impacto da pandemia causada pela Covid-19 na
economia e empresas da região, tendo-se
constatado que a maioria dos presentes
considera que este será um ano atípico e
incerto em termos económicos e sociais.
Até que seja superada esta grave crise
pandémica, o sentimento geral é que a
grande maioria das empresas e associações sofrerão impactos significativos nas
suas actividades e negócios.
A Direcção da Associação Comercial de
Braga considera que os bons resultados
alcançados nos últimos anos ajudam a
criar condições para dar um contributo relevante para a minimização dos impactos
da pandemia na nossa economia e sociedade, tal como sucedeu em outros ciclos e

DR

Órgãos sociais da Associação Comercial de Braga para o quadriénio 2018-2021

crises da sua história de mais de 157 anos
de existência.
A base associativa cresceu 6,3% face ao
ano anterior, registando o desempenho
mais positivo da última década graças à
entrada de 179 novos associados.
Ao nível das actividades associativas
que visam aumentar a representatividade
da associação e o reforço do espírito associativo da comunidade ACB, merecem
destaque as seguintes iniciativas:
- Celebração do acordo de revisão do
Contrato Colectivo do Comércio e Serviços do Distrito de Braga com os sindicatos e outras associações empresariais
subscritoras;

- Organização da Sessão Comemorativa
do 156º aniversário da ACB, com atribuição de diplomas de mérito associativo a
72 empresas;
- Co-organização da 1.ª Gala de Turismo, em parceria com o Município de Braga, com atribuição de prémios (onze) às
empresas que mais se destacaram nas
suas respectivas áreas de actuação.
Ao nível da promoção e dinamização
empresarial, o ano de 2019 foi, também,
um ano de intensa actividade, com a organização de 28 acções colectivas que envolveram 1.009 empresas em processos
de cooperação institucional e empresarial.
Segundo o director geral da Associação

Comercial de Braga, Rui Marques, estas
iniciativas foram responsáveis por induzir
um volume de negócios nas empresas
aderentes que ascendeu a 1.800.000 euros.
A qualificação de recursos humanos é
também uma das imagens de marca do
projecto associativo da ACB e 2019 foi
novamente um ano de muita atividade,
tendo-se ultrapassado os 1.450 formandos
envolvidos em acções de formação profissional certificadas e mais de 1.500 pessoas a participar nas acções de informação e sensibilização sobre factores
críticos para a competitividade das empresas.
Publicidade

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 7 de Julho de 2020 e não pode ser vendido separadamente
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ACB ESCLARECE MEDIDAS DE APOIO

Programa de Estabilização da Economia
O programa de estabilização económica e
social recentemente lançado pelo Governo
integra um conjunto de medidas de apoio às
empresas e famílias no contexto da pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2. Pretende-se evitar a destruição da capacidade
produtiva de vários sectores e empresas,
bem como a perda irreversível de empregos.
Com a implementação das medidas previstas no programa de estabilização pretende-se ainda promover uma adaptação estrutural da economia portuguesa à realidade
económica, social e cultural pós-pandemia.
Para compensar a quebra nos rendimentos
de muitos trabalhadores e famílias, o programa contempla um reforço dos apoios so-

ciais e do investimento em áreas como o
serviço nacional de saúde e a escola pública.
No apoio às empresas surgem medidas de
reforço de liquidez, capitalização do tecido
empresarial e programas específicos para
os sectores mais afectados pela recessão
económica. Extensão da moratória no crédito bancário, a criação do banco de fomento, o lançamento de novas linhas de crédito
e a criação de um fundo de capitalização de
empresas são exemplos de medidas a implementar até ao final de 2020.
Tendo em vista a concretização das medidas de estabilização económica e social
aprovadas, o Governo e vários organismos
públicos vão rever procedimentos no senti-

do de simplificar e agilizar a actuação da
Administração Pública e dos Tribunais,
contribuindo para debelar os efeitos da pandemia e acelerar a retoma económica.
Considerando os apoios previstos para a
retoma da actividade económica, as empresas vão ter a oportunidade de aceder ao seguinte conjunto de medidas e programas:
PMECrescer+: Programa de aceleração de
PME; Bolsa de Valor: Programa facilitador
da compra e venda de empresas; ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de estabelecimentos empresariais; Comércio Digital; Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio; Promoção da Economia Azul; e Apoio ao investimento no sector agro-alimentar.

DR

Medidas apoiam tecido empresarial

PMECrescer+: Programa de aceleração de PME Fundo de Modernização do Comércio
É um programa centrado em empresas maduras (com mais de cinco anos) e viáveis,
em sectores estratégicos ou sistémicos, com duração de um ano, dotando a empresa
das competências necessárias para desenvolver e potenciar a sua marca, adaptar-se a
exigências regulatórias, direccionar crescimento para mercados externos, alavancar
o seu valor acrescentado, encontrar parceiros e financiamento, etc. Trata-se de um
programa que contempla consultoria, formação e networking (redes de fornecedores, integração nas cadeias de valor, parceiros externos, etc.).

Bolsa Valor: programa facilitador
da compra e venda de empresas
A inexistência de um mercado para compra e venda de empresas é uma falha de
mercado, que afecta as empresas de menor dimensão. A plataforma Bolsa de Valor
facilitará a compra e venda de empresas, promovendo o encontro das diferentes partes e assegurando informação transparente, standardizada e soluções de financiamento.

ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização
de estabelecimentos empresariais
Lançamento do programa ADAPTAR 2.0 para auxiliar e estimular as micro e PME
dos sectores secundário e terciário a actualizar e remodelar os seus estabelecimentos
e unidades de produção, modernizando-os e adaptando-os no actual contexto.
O programa incidirá, por exemplo, em investimentos na adaptação ao contexto COVID-19, assim como em frentes de loja, áreas de acesso ao público, áreas de apoio à
actividade ou layouts das unidades de produção, estimulando actividades económicas interdependentes entre si, numa lógica de capilaridade e de valorização de cadeias de valor.

Comércio digital
Criação de incentivos à transição digital do modelo de negócio das PME, mediante
a promoção do comércio electrónico, materializada no apoio à adesão a plataformas
já existentes, à reformulação dos websites – desde que possuam integração com a
cadeia logística ou sistemas de reservas acoplados –, e à concepção de projectos por
parte de associações empresariais ou comerciais, que se encontrem igualmente associados a soluções logísticas descarbonizadas.
Pretende-se apoiar as PME, desde que seja assegurada a integração em soluções de
logística e distribuição ou de sistemas de reserva.

Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio com o objectivo de incentivar e dinamizar o comércio local e a prestação de serviços de proximidade, nas
perspectivas da inovação na gestão e da cooperação entre operadores económicos.
Esta medida contempla o fomento de projectos conjuntos associativos, criados por
iniciativa dos operadores económicos, os quais instiguem a articulação e a cooperação, locais ou sectoriais, nos domínios promocional, comercial e logístico; apoios
específicos a estabelecimentos que integrem o inventário nacional ‘Comércio com
História’; concepção de projectos-piloto baseados na implementação de soluções relacionadas com a digitalização avançada e a sustentabilidade ambiental; e, a modernização física dos estabelecimentos.

Promoção da Economia Azul
Criação do ‘Voucher Emprego Azul’, que consiste num apoio líquido de 50% na
contratação anual de licenciados, mestres ou doutorados em áreas marinhas ou conexas para as diversas áreas da economia azul, incluindo para o apoio à gestão destas PME. Criação do ‘Voucher Inovação Azul’ para apoiar empreendedores com
projectos inovadores de base sustentável, com foco na economia circular, na biotecnologia, na preservação da biodiversidade e conservação da natureza, na redução de
lixo e na requalificação e reconversão industrial.
Realização de campanha de promoção do pescado nacional e aumento do número
de circuitos curtos de comercialização, com vista a um comércio mais justo, com o
consequente aumento do rendimento dos produtores e dos profissionais da pesca.

Apoio ao investimento
no sector agro-alimentar
Apoio à instalação de jovens agricultores, discriminando positivamente, na selecção
das candidaturas, os jovens agricultores que se querem instalar pela 1.ª vez no Interior do País.
De forma complementar, será criado um aviso para Investimento na exploração
agrícola específico para os jovens agricultores a instalar no interior.
Apoio ao investimento para explorações de agricultura biológica, que terá em conta
a localização da exploração agrícola em zona interior como critério de prioridade.
Apoio à criação de agrupamentos e organizações de produtores, nomeadamente
multiprodutos, onde será tida em conta a localização do Agrupamento de Produtores, no interior, na selecção dos projectos de forma a promover a organização da
produção e assim fazer frente a uma das principais fragilidades estruturais do sector
agro-alimentar.
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Formação

Formação à distância
para empresas e profissionais
A ACB está a promover acções de formação à distância para empresas e profissionais interessados
em elevar as suas competências e qualificações.
São cursos de 25 e 50 horas para activos com idade
igual ou superior a 18 anos, em domínios associados às línguas, gestão, desenvolvimento pessoal,
segurança alimentar, comércio e ferramentas informáticas.
Com muitos profissionais em confinamento e teletrabalho, a formação realizou-se à distância em
áreas de interesse para as empresas e colaboradores.
Os depoimentos recolhidos no final das acções
atestam as vantagens da formação à distância promovida pela ACB.
“Na indústria Hoteleira, os horários rotativos são
um obstáculo à presença assídua nas acções de formação. Por isso, aproveitamos o período de confinamento para propor formação on-line aos colaboradores e a aceitação foi fantástica”, refere Filipe
Dinis, director de Recursos Humanos dos Hotéis
do Bom Jesus.
Já Pedro Braz, da Direcção de Recursos Humanos da Agere, refere:“Nos dias que correm, a capacidade de reinvenção e adaptação são fundamentais para responder aos desafios que nos surgem
diariamente. No início do confinamento que ocorreu recentemente, a ACB evidenciou capacidade
de adaptação, tornando-se numa das primeiras entidades a ajustar a formação profissional às necessidades do momento. Neste contexto, a Agere teve
a possibilidade de ter colaboradores a usufruir de
formação profissional em modalidade e-learning,
permitindo a ampliação das competências dos seus
profissionais. Deixamos aqui o nosso reconhecimento à ACB”.
“Os TUB, em parceria com a ACB, aproveitaram
o período de abrandamento, causado pela pandemia por Covid-19, para reforçarem as competências dos seus trabalhadores, através da formação

continua em formato e-learning. Com a qualidade
e profissionalismo do corpo pedagógico da ACB, e
apesar do período trágico que se atravessava, foi
possível criarmos uma oportunidade de crescimento para os trabalhadores dos Transportes Urbanos
de Braga”, testemunha Carla Monteiro, do Departamento de Recursos Humanos e SHST dos TUB.
“Muito obrigado pela oportunidade de frequentar
a formação, que estou a adorar, tanto pela turma
como pelo formador, sobretudo por ele. Não fossem as limitações do meu computador e inscrevia-me em mais. Aguardo com muita expectativa a de
Excel”, refere Ana Esteves, formanda do Curso
Organização Pessoal e Gestão do Tempo.
Oferta formativa
Nos próximos meses e à medida que os grupos de
formação são constituídos, a ACB aposta nas seguintes acções de formação com 25 horas de duração: Gestão de equipas; Gestão de reclamações;
Nutrição e dietética; Sistema HACCP; Higiene e
segurança alimentar; Língua inglesa; Língua francesa; Língua alemã; Marketing digital; Gestão de
conteúdos digitais; E-mercado; Segurança e saúde
no trabalho – Situações epidémicas/pandémicas;
Folha de cálculo – funcionalidades avançadas;
Protecção de Dados Pessoais; Legislação turística;
e Legislação laboral.
Para empresas, onde seja possível criar grupos de
formação com 18 a 20 pessoas, as acções realizamse em horário laboral ou pós-laboral, de acordo
com a disponibilidade dos participantes.
Os interessados em obter mais informações sobre
os cursos devem contactar os Serviços de Formação da ACB através do telefone 253201755 ou do
e.mail: formacao@acbraga.pt.
A participação nestes cursos certificados pela
Associação Comercial de Braga é gratuita e podem, sempre que aplicável, ser atribuídos apoios
sociais aos participantes.

Inscrições para certificação profissional
O Centro Qualifica da ACB realiza processos de reconhecimento e validação de competências para quem está interessado
numa certificação profissional ou deseja aumentar as suas qualificações escolares, seja para a conclusão do 9.º ano ou do 12.º
ano. Estão abertas inscrições para certificação profissional de
técnicos nas áreas da cozinha, restaurante/bar, trabalho administrativo e secretariado. O processo é gratuito, existindo a
possibilidade de o realizar em horário laboral e/ou pós-laboral.
Os processos de RVCC Escolar e Profissional destinam-se a todas as pessoas que procuram uma actualização das suas qualificações e competências, em tempos de profundas mudanças
nas empresas e no mercado de trabalho.
As empresas devem colaborar no desenvolvimento de processos de RVCC dirigidos aos seus colaboradores/funcionários. O
RVCC é um processo formativo, pelo que as horas de formação frequentadas contam para efeitos de cumprimento do disposto no Código de Trabalho quanto à obrigatoriedade anual
de formação de trabalhadores.

Incrições para cursos de aprendizagem
A ACB tem inscrições abertas para cursos de aprendizagem dirigidos a jovens com idade inferior a 25 anos e habilitações ao
nível do 9.º ano de escolaridade. Esta modalidade de formação
confere um diploma de qualificação profissional nível IV e certificado de competências escolares (12.º ano), permitindo a progressão de estudos para o ensino superior.
As inscrições em aberto são para os cursos de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel; Técnico/a de Cozinha/Pastelaria; Técnico/a de Restaurante/Bar. Estes cursos têm a duração de dois
anos e meio e iniciam em Setembro/Outubro 2020.
Com um foco especial na componente prática e formação em
contexto de trabalho (estágio), estes cursos são ideais para
quem procura ganhar competências para o desempenho de uma
profissão, enquanto garante o 12.º ano. A formação decorre em
alternância, dois dias por semana na ACB e os restantes três
dias numa empresa.
De referir que a taxa de empregabilidade destes cursos é de
90%. Os formandos que frequentem estes cursos têm as seguintes regalias: bolsa de profissionalização; subsídio de transporte;
subsídio de alimentação; bolsa de material de estudo; material
didáctico; estágio em empresas de referência; oportunidade de
realizar estágio noutro país, no âmbito do projecto ERASMUS+.

Programa ‘Dinamizar’ melhora desempenho das empresas
A ACB está a receber inscrições de empresas do comércio e serviços interessadas em melhorar competências e o seu desempenho, no âmbito do programa de
formação-acção ‘Dinamizar’.
A formação-acção é uma intervenção
desenvolvida à medida de cada empresa,
com a finalidade de introduzir processos
de inovação e mudança.
As empresas escolhem as áreas em que
pretende introduzir melhorias, em função
das suas necessidades e objectivos empresariais.
Os projectos de formação-acção são
apoiados pelo Compete 2020 – Programa
Operacional da Competitividade e Inter-

nacionalização do Portugal 2020, cabendo às empresas aderentes garantir 10% do
financiamento das acções de formação e
consultoria previstas.
Na execução deste programa de formação-acção, a ACB garante às empresas
aderentes uma intervenção formativa de
qualidade, assente na realização de um
diagnóstico, na execução de um plano de
acção e na apresentação de um relatório
final que evidencie o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados.
Esta modalidade formativa conjuga formação em sala com consultoria especializada junto de cada empresa aderente, sendo as intervenções lideradas por con-

sultores seniores que realizam um diagnóstico completo à empresa e definem,
em conjunto com os seus responsáveis,
um plano de acção.
No âmbito da execução do plano de acção são implementadas medidas que visam a resolução dos problemas concretos
da empresa e o alcance dos objectivos e
metas definidas.
O ‘Dinamizar’ visa melhorar os níveis
de qualificação e de desempenho das
PME do comércio e serviços.
A intervenção prevista incide sobre os
factores imateriais de competitividade
das empresas, tendo como ponto de partida o reconhecimento de que as princi-

pais debilidades de que enferma o tecido
das PME do comércio e serviços estão relacionadas com a qualificação dos seus
activos e com aspectos organizacionais.
Consagra três áreas temáticas: implementação de sistemas de gestão; economia digital; gestão da inovação.
Cada empresa opta pela área temática
que mais lhe interessa, beneficiando de
um apoio de 90% de incentivo a fundo
perdido.
As empresas que desejem participar
nos referidos programas de formação-acção devem apresentar a sua manifestação
de interesse nos Serviços Técnicos da
ACB.
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AGENDA

ACB lançou a campanha
‘Compro em Braga’

PROTOCOLOS

A Associação Comercial de Braga, em parceria com a Câmara
Municipal de Braga, lançou a
campanha ‘Compro em Braga’,
que tem como missão relançar o
comércio local e transmitir confiança aos consumidores. Através de um conjunto concertado
de acções, tais como a disponibilização de um dístico nos espaços comerciais com o slogan ‘O
Comércio local precisa de si.
Compre aqui’, distribuição de
material informativo e de sensibilização, vídeos promocionais
dos espaços de comércio local,
bem como suportes de publicidade urbanos e conteúdos digitais, é lançado o apelo aos bracarenses para fazerem as suas
compras nas
A campanha surge no seguimento do lançamento do selo
‘Estabelecimento Seguro’ pela
ACB, que vem agora apelar a
que os consumidores dêem preferência ao comércio local, porque com isso estamos também a
ajudar a segurar postos de trabalho”, afirma o presidente da
ACB, Domingos Macedo Barbosa.
Esta campanha estende-se tam-

Publicidade

bém aos concelhos da área de
abrangência da ACB: Amares,
Vila Verde, Vieira do Minho,
Terras do Bouro e Póvoa de Lanhoso.
Exposição de fotografia
No âmbito deste projecto
‘Compro em Braga’, a ACB promove a 2.ª edição da exposição
de fotografia ‘A Essência do Comércio’, pela objectiva do fotógrafo Carlos Teixeira.
Trata-se de uma mostra de
mais de 50 rostos do comércio
de Braga, que nos leva numa
viagem pelos estabelecimentos
da Rua de S. Marcos e Rua D.
Afonso Henriques.
A exposição evidencia as principais virtudes do comércio de
Braga – a familiaridade e afabilidade dos rostos de quem está
sempre pronto a servir os clientes.
A iniciativa ficará patente no
Largo São João do Souto, durante o mês de Agosto.
As fotografias vão, ainda, ficar
disponíveis para visualização
on-line no site da ACB, bem como na rede social facebook.

Semana da Moda Digital
A partir do dia 9 de Julho, a ACB vai percorrer
as lojas de comércio de Braga e dar a conhecer
aos consumidores, através das suas redes sociais, as propostas de moda para a estação de
Verão. A ‘Semana da Moda Digital’ já vai na 2.ª
edição, em formato 100% digital, e visa promover e dinamizar o comércio local, demonstrando
a qualidade da oferta disponível através do lançamento de vários vídeos promocionais realizados nas próprias lojas aderentes.

a rubrica #FlashTours, que conta com a partilha
de sugestões de visitas pelos vários operadores.
Em cada vídeo, um rosto de um dos operadores
turísticos promove uma breve visita guiada a
um ponto de interesse turístico da região, procurando estimular, deste modo, a procura pelo
destino Braga e pelos serviços de animação turística promovidos pelos agentes locais.
As #FlashTours podem ser acompanhadas nas
redes sociais (Facebook e instagram) do Visit
Braga, e ficarão ainda disponíveis para visualização na plataforma www.visitbraga.travel.

‘Petiscar à La Bohemia’ Webinar: Cibersegurança
O Roteiro Petiscar à La Bohemia está de volta a
Braga com 25 estabelecimentos a apresentarem
um menu especial de um petisco e uma cerveja
por 3,50 euros. Este roteiro é uma iniciativa da
ACB e da Central de Cervejas, decorrendo de
17 de Julho a 16 de Agosto.
Esta iniciativa promove e dinamiza o sector da
restauração, associando as suas especialidades a
uma cerveja com alma gastronómica como a
Bohemia. Há também um concurso para quem
partilha a experiência nas redes sociais (facebook e instagram) com a hashtag #petiscaralabohemia. O Roteiro está disponível para consulta em www.tastebraga.com.

Turismo promove-se
Durante Julho, Agosto e Setembro, os operadores de animação turística de Braga vão ocupar
a Pop Up Store Visit Braga e promover as suas
experiências, com o objectivo de estimular a
procura turística interna pelo destino Braga.
Na plataforma VisitBraga, promovida conjuntamente pela Câmara Municipal e ACB, criou-se

A ACB e a CCM Advogados organizam, no dia
9 de Julho, pelas 17 horas, o webinar ‘Desafios,
Tendências e Gestão do Risco de Cibersegurança’. Uma sessão onde vão ser abordados diversos tópicos pertinentes para a segurança digital
dos negócios, nomeadamente: Lei do Cibercrime, Resiliência Nacional no Ciberespaço, Gestão do Risco no Ciberespaço, e Panorama Cibersegurança e Cibercrime. A sessão é gratuita,
mas sujeita a inscrição no site da ACB ou através do email comunicacao@acbraga.pt.

Saldos e liquidações
As lojas que pretendam realizar vendas em saldo ou em liquidação, a efectuar em estabelecimento físico, à distância ou por outros métodos,
nomeadamente através de comércio on-line, devem proceder a uma comunicação à ASAE com
a antecedência mínima de cinco dias úteis (vendas em saldos) ou 15 dias úteis (vendas em regime de liquidação). A comunicação à ASAE tem
que ser efectuada através do Portal e.Portugal,
através do link https://eportugal.gov.pt/.
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Desconto de 10% sobre qualquer serviço
de agência de comunicação e de gráfica.

Oferta do 1.º mês de serviço na contratação
dos seus serviços de gestão.

Desconto de 25% no acesso aos serviços de arquitectura, editorial, passeios fotográficos e, ainda,
nos seus produtos.
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Cindy König e Jermaine Seoposenwe
são reforços das Guerreiras do Minho

SC BRAGA apresentou, ontem, uma dupla de reforços para o plantel sénior feminino para a nova época.
Alemã e internacional sul-africana prometem ajudar a equipa na luta pela conquista de troféus.

+ trabalho
O plantel regressou
ao trabalho no relvado
e a jovem Inês Maia falou
na “ambição de ganhar
títulos e vamos lutar
por todos eles”.

FUTEBOL FEMININO

| Carlos Costinha Sousa |

A alemã Cindy König e a sulafricana Jermaine Seoposenwe
são as mais recentes contratações do Sporting Clube de braga, tendo em vista o reforço do
plantel sénior feminino para a
temporada 2020/2021.
As duas jogadoras de 26 anos
chegam a Braga para reforçar a
frente de ataque às ordense de
Miguel Santos, mostrando-se
optimistas e confiantes na sua
capacidade para ajudar a equipa
na luta pelos objectivos e pela
conquista de troféus.
Cindy König venceu na época
passada a II Divisão alemã ao
serviço do Werder Bremen, onde
cumpriu toda a sua carreira até
ao momento, somando 80 golos
em 132 jogos na Bundesliga 2.
Já Jermaine Seoposenwe, internacional pela selecção da
África do Sul, chega ao Minho
proveniente do Real Bétis. A
atleta destaca a velocidade como
a sua principal qualidade dentro
dos relvados e afirma encarar
com grande optimismo a nova
temporada ao serviço das Gverreiras do Minho.

SCB

Jermaine Seoposenwe chega a Braga depois de passar pelo Real Bétis

lll
“Definitivamente espero começar bem, estar entrosada com a
equipa e lutar por todos os troféus. Isso é o foco, trabalhar muito para conseguirmos alcançar esses objectivos. A Liga portuguesa é um campeonato com jogadoras com muita habilidade
e técnica. Estou entusiasmada por entrar em campo e começar
a treinar e a jogar com as minhas colegas de equipa.”

Jermaine Seoposenwe

SCB

Cindy König reforça as Guerreiras do Minho proveniente do Werder Bremen

lll
“Abracei este desafio que me permite jogar a nível profissional
o tempo inteiro, conhecer um país diferente, novas pessoas e
novas mentalidades. Quero ganhar títulos com o SC Braga,
marcar golos e trazer novo sangue à equipa. Braga é uma
cidade muito bonita, todos os edifícios muito interessantes e
eu gosto. Espero ver ainda mais desta cidade.”

Cindy König

Périplo pelas instituições desportivas

Vítor Hugo Salgado visitou o FC Vizela
II LIGA

| Carlos Costinha Sousa |

No seguimento da estratégia e
dos objectivos definidos no programa ‘Vizela Cidade Desportiva’ e conforme tem vido a fazer
a várias instituições desportivas
do concelho, o presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor
Hugo Salgado, acompanhado
pelo restante executivo municipal, pela SAD e direcção do Futebol Clube Vizela, visitou as
instalações do clube que vai disputar a II Liga portuguesa na
temporada 2020/2021.
Segundo o comunicado enviado às redacções sobre esta acção

do executivo municipal, o grande objectivo da visita foi, não
apenas verificar as condições
para a prática desportiva do clube, tendo em atenção o início da
II Liga na época 2020/2021, mas
também para aferir e avaliar todas as instalações desportivas
para a prática dos escalões da
formação do clube.
De realçar que o Futebol Clube
Vizela foi recentemente promovido à II Liga portuguesa, depois
da paragem e cancelamento dos
campeonatos devido à pandemia
do novo coronavírus Covid-19,
sendo que a autarquia considera
que o clube “tudo tem feito para
prestigiar o nome de Vizela, e

que ao longo da sua história alcançou vários momentos de glória, que se traduziram em enormes alegrias para os vizelenses”.
“A Câmara municipal tem estado sempre ao lado do Futebol
Clube Vizela e vai continuar a
apoiar, para que o clube seja
uma porta de entrada para os jovens no mundo desportivo e para que possa continuar a projetar
o nome do concelho de Vizela”,
refere o comunicado da autarquia, que reconhece ainda o “extraordinário esforço que o clube
tem feito e deseja que continue
com o bom trabalho, desejando
os maiores êxitos para a próxima
época desportiva”.

DR

Executivo municipal de Vizela visitou as instalações do FC Vizela
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Sérgio Nogueira quer levar
Limianos aos nacionais
CLUBE de Ponte de Lima anunciou mais um reforço: o avançado Sérgio
Nogueira, ex-GD Vitória de Sernache. É a sétima cara nova do grupo.
AF VIANA DO CASTELO
| Joana Russo Belo |

Uma forte aposta para o ataque e
com objectivos bem definidos.
O avançado Sérgio Nogueira é o
mais recente reforço da AD Os
Limianos para a temporada
2020/21 na I Divisão da AF Viana do Castelo. Aos 24 anos, chega do GD Vitória de Sernache e
tem no currículo passagens por
clubes como CF Os Balantas
(Guiné Bissau), GD Chaves,
SCU Torreense, GS Loures, Casa Pia AC, AD Mação e Anadia
FC, sendo que traz na bagagem
sete anos consecutivos a jogar
nos campeonatos nacionais.
“Estou feliz por vir para este
clube. Pronto para ajudar o clube
a atingir os seus objetivos, que é
o regresso aos campeonatos nacionais”, sublinhou o avançado
nas redes sociais.
Sérgio Nogueira junta-se o defesa Moreira, ex-GD Prado, e ao
experiente médio Diego, ex-GD
Prado, que regressa a uma casa
que bem conhece, depois de ter
representado o clube limiano nas
épocas 2011/12 e 2012/13.
No lote de últimos reforços oficializados, destaque ainda para o

AD OS LIMIANOS

Avançado Sérgio Nogueira é trunfo para o ataque da AD Os Limianos

+ reforços
AD Os Limianos já
anunciou sete reforços
para atacar a nova época
e a subida de divisão.

guarda-redes Rúben Silva, que
chega também do GD Prado. Os
quatro reforços juntam-se a uma
lista de caras novas que conta
ainda com o defesa Cássio Luís,
ex-Atlético dos Arcos, o médio
Camilo Rocha, ex-AD Ponte da
Barca, e o avançado Fábio Pimenta, ex-Merelinense FC.

§mercado
AF Viana do Castelo

Desp. de Monção
vai estar presente
na Taça de Portugal
O Desportivo de Monção vai
estar presente na próxima edição
da Taça de Portugal, na época
2020/21, juntando-se ao CD
Cerveira, Vianense SC e AD OsLimianos em representação dos
distrito de Viana do Castelo na
prova rainha do futebol nacional. A sorte sorriu à equipa de
Monção no sorteio realizado pela Associação de Futebol de Viana do Castelo, para que fosse indicado o representante na Taça
de Portugal, via Taça distrital,
que não terminou devido à pandemia da Covid-19.
“É uma honra para o Desportivo de Monção e para todos os
monçanenses estar numa das
mais prestigiadas provas nacionais. Na próxima época, vão ser
quatro as equipas do distrito de
Viana do Castelo. Além do Desportivo vão estar o Clube Desportivo de Cerveira, o Sport Clube Vianense e o Associação
Desportiva Os Limianos”, destacou o clube em declarações à
Rádio Geice.

Ex-treinador do Valenciano

Pedro Lomba
é o novo técnico
do Praiense

Pedro Lombra, ex-treinador do
Valenciano SC, onde esteve nas
últimas duas épocas, é o novo
técnico do Praiense, dos Açores,
no Campeonato de Portugal.

Jogadores renovaram

Irmãos Mouzinho mais um ano no GD Caldelas
AF BRAGA

| Joana Russo Belo |

O Grupo Desportivo de Caldelas
continua a preparar o plantel para atacar a nova temporada desportiva na Divisão de Honra da
Associação de Futebol de Braga.
O clube oficializou, ontem, mais
duas renovações de peso para a
equipa orientada por Vítor Magalhães: os irmãos Mouzinho
vão continuar mais um ano a
vestir a camisola do clube.
Médio Abílio Mouzinho - melhor marcador da equipa na época passada - e o experiente central Mouzinho renovaram e são

Campeonato de Portugal
Nuno Santa Marta
é reforço do CD Cerveira
Depois de ter anunciado a contratação do guarda-redes João Araújo,
ex-Desportivo de Monção, o CD Cerveira oficializou mais um reforço
para o Campeonato de Portugal:
trata-se de Nuno Santa Marta,
defesa, ex-Atlético dos Arcos.

AF Viana do Castelo
AD Barroselas anuncia
chegada de Faneca
A AD Barroselas anunciou a chegada de mais um reforço para atacar a
nova temporada 2020/21 na I Divisão da AF Viana do Castelo. Faneca,
de 21 anos, está de regresso a casa
e prepara-se para cumprir a 12.º
época com a camisola do clube vianense. “Muito feliz por voltar a casa. Vai ser um ano de muitos desafios, muito competitivo, mas tenho
a certeza que vamos alcançar os
nossos objectivos”, sublinhou nas
redes sociais.

lll
GD Caldelas já acertou a
renovação com 12 jogadores
que transitam para a nova
época 2020/21.
peças determinantes para o objectivo da manutenção.
Os dois jogadores juntam-se a
Julinho, cuja continuidade tinha
sido recentemente anunciada, e a
Pedro Reis, Cannigia, Simão,
Lima, Bruno Dias, Fugaça, Tekla e os capitães Gusto e Falcão.
São já 12 os jogadores que se
mantêm no plantel do GD Caldelas na próxima época.

Campeonato de Portugal
Emanuel renova
pelo Pevidém SC
GD CALDELAS

Experiente central Mouzinho renovou

O Pevidém SC renovou com o defesa
Emanuel, que vai integrar o plantel
no Campeonato de Portugal.
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TERTÚLIA BRACARENSE
HOJE
Das 19 às 20 horas
na Rádio Antena Minho

António Duarte

Artur Correia

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

(106.0 FM)

José Machado
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Team Bike Brothers em força na estrada
EQUIPA bracarense apresentou-se, no fim-de-semana, pronta para regressar às actividades depois da paragem forçada devido
à pandemia de Covid-19. Responsáveis do clube prometem calendário recheado, dentro das limitações que continuam a existir.
CICLISMO

| Carlos Costinha Sousa |

Está apresentada de forma oficial a Team Bike Brothers/Bragalux/Belleville 2020, que regressou à estrada pronta para
começar a retoma da prática desportiva no meio de transporte
que mais os apaixona: a bicicleta.
A apresentação da equipa bracarense decorreu no domingo,
com uma saída da sua sede que
levou os atletas da equipa e seus
associados a percorrer a distância até ao Bom Jesus do Monte
onde, já com o pano de fundo da
cidade, foi tirada a foto oficial
da equipa.
Com esta manifestação, todos
reunidos os bike brothers deram
voz à pretensão de quererem um
regresso à “normalidade” na
prática desportiva em bicicleta,
com o retorno e a retoma das
provas que ficaram, até agora,
por disputar, devido à pandemia

DR

Foto de família da Team Bike Brothers/Bragalux/Belleville 2020

de Covid-19.
Com a reunião dos elementos
fez-se a bênção desta iniciativa,
com o percorrer de cerca de 50
quilómetros em estrada, de forma moderada e em segurança,
que levou o pelotão a passagens
pela Citânia de Briteiros, Vila
das Taipas, Morreira e ascensão
ao Sameiro, pela rampa da Falperra, num dia quente de verão
como um ciclista deseja.

Com o objectivo bem delineado, ao longo do seu percurso de
existência, de realizar actividades desportivas de lazer e competição, para além de viagens,
saídas semanais disponíveis para
todos os interessados, nas vertentes de estrada ou btt, sejam
iniciantes ou já praticantes assíduos, o Team Bike Brothers, tutelado pela Cycling Adventure
Associação Desportiva, e com

seus responsáveis Nélson Sousa
(presidente) e Tiago Sousa (vice-presidente) e os seus associados uniram esforços no sentido
de criar uma imagem própria
(equipamento) que vai representar a equipa no calendário desportivo entre sócios e competitivo (interrompido pela Covid-19).
Neste momento o calendário
foi reformulado e apenas se vão
realizar actividades interassocia-

dos, devido às limitações já conhecidas (evitar aglomerados,
falta de dormidas/restauração e
limitações nas fronteiras). Para
os responsáveis da equipa, a segurança é o mais importante e as
regras vão ser cumpridas, mas
sempre de maneira a poder
avançar-se com o alavancar de
uma modalidade que proporciona uma forma de estar na vida
mais saudável.

Prova disputada em Montemor-o-Velho

Clube Náutico de Prado sagra-se campeão nacional de Maratonas
CANOAGEM

| Carlos Costinha Sousa |

Mais um momento de grandes
glórias para o Clube Náutico de
Prado que, em Montemor-o-Velho, na disputa do Campeonato
Nacional de Maratonas, não deu
grandes hipóteses à oposição
que tinha e conquistou o título
colectivo.
Os pradenses somaram um total de 196 pontos nas diferentes
provas realizas nas mais diversas categorias competitivas, fixando-se, desta forma, no topo
da tabela classificativa por equipas, com mais 20 pontos do que
o perseguidor mais directo, o
Clube Náutico de Ponte de Lima, e 90 do que o terceiro classificado, a formação do GCDR
Gemeses, num pódio totalmente
minhoto que demonstra a força
que existe na canoagem da região.
A formação de vila de Prado
conquistou um total de dez medalhas em diversas categorias,

LUÍS FRÁGUAS

Clube Náutico de Prado no lugar mais alto do pódio, por equipas, do Campeonato Nacional de Maratonas 2020

sendo cinco delas de ouro, duas
de prata e três de bronze.
O Campeonato Nacional de

Maratonas 2020 decorreu no domingo em Montemor-o-Velho,
contando com a participação de

um total de 259 atletas, em representação de 36 clubes nacionais. O Clube Náutico de Prado

apresentou-se à competição com
um total de 25 atletas, divididos
por várias categorias de competição.
No que diz respeito às conquistas pradenses, na categoria júnior feminina, Maria Rego Gomes arrecadou o ouro em K1,
enquanto Francisca Martins repetiu o feito em C1. Já nos seniores, Ana Afonso foi também
primeira classificada em C1, enquanto José Ramalho conquistou o topo da tabela classificativa na prova de K1. Também nos
veteranos A houve lugar à conquista de uma medalha de ouro,
garantida por Silvestre Pereira
em C1.
A júnior Daniela Braga e a sénior Márcia Faria, ambas em C1,
conquistaram a medalha de prata, enquanto o júnior Rui Coelho, em K1, o sénior Filipe Dias
Vieira, em C1, e o veterano C
José Barbosa, em K1, arrecadaram o terceiro lugar do pódio
nas respectivas provas e consequente medalha de bronze.
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PASSATEMPOS
SUDOKU
9
5

6
3

2
5
6
7

7
6
5 8 4

1 2 8
6 3
4
3
9
7 8

5
4 3
1
8 6

7
7 8
3 1
2
9

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

8
3 2
8
6 7

QUEBRA
CABEÇAS
Qual a ordem correta dos itens abaixo?

a) Acerola, Limão, Laranja, Melão,
Jaca
b) Limão, Acerola, Jaca, Melão,
laranja
c) Limão, Laranja, Melão, Jaca,
Acerola
d) Laranja, Jaca, Limão, Acerola,
Melão
e) Acerola, Jaca, Melão, laranja,
Limão

4
Solução:

4
1
9

****

Segunda 06/07/20

A classificação é por ordem de grandeza.
O arranjo correto é:
Acerola, Limão, Laranja, Melão, Jaca.

***

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5

8

9

10 11

HORIZONTAIS: 1 – ramal; solidão. 2 – remoinho de água; educa; tronco. 3 – conciso; terá. 4 – ma-cela-francesa; categoria. 5 – além; arco;
descortiçamento. 6 – atestara. 7 – catre; criada de quarto; mais.
8 – estime; colheita. 9 – comprida; refrear. 10 – sopro; adoentado; hino. 11 – queima; usufruto.
VERTICAIS: 1 – que é duro como roca; ocultar. 2 – assalaria; paixão.
3 – disposição; amém. 4 – alimenta; calor. 5 – fundira; andas. 6 – aliás; mencionais; suceda. 7 – seita; outra vez. 8 – pélago; campina.
9 – superfície; âmagos. 10 – proveito; preferido. 11 – engana; abrigos.

6
7
8
9

7 DIFERENÇAS

Soluções: 1-Número da porta 2-Tamanho do interior do Sol 3-Côr da gola do homem à porta 4Côr do selim da bicicleta 5-Base da janela 6-Bigode do carteiro 7-Côr da parte de baixo do telhado

11

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

10

HUMOR
Uma sogra cinquentona toda
jeitosa e muito vaidosa, no
meio de uma discussão com
o genro, diz num tom provocador:
- Oiça lá, você nem sabe o
que fazer com uma mulher
assim tão jeitosa!
E responde o genro:
- Consigo não sei! Mas com
mais duas ou três iguais,
abria uma casa de meninas…

Num bar um bêbado pede
mais uma cervejinha para
continuar a noite em altas.
O barman depois de servir o
bêbado pergunta ao individuo
que estava ao seu lado se
pretende beber alguma coisa
e o mesmo diz ser testemunha de Jeová e com ar
ofendido acrescenta:
- Prefiro ser raptado e violado
sucessivamente por uma centena de “meninas da vida”
antes que uma gota de álcool
toque nos meus lábios.
Rapidamente o bêbado
devolve a cerveja ao barman e
diz:
- Eu também! Não sabia que
se podia escolher…

Estavam dois maluco a conversar e gaba-se um:
- Ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão
em flagrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da
carteira antes do ladrão…

Um Homem está a beber uma
cervejinha num bar, quando
chega um sujeito e intercepta-o:
- O senhor esteve aqui há três
meses!
- Pode ser, mas como você
tem certeza disso? – pergunta
intrigado o homem.
Explica o primeiro:
- Reconheci seu guarda-chuva!
Responde o segundo:
- Ahhh, mas há três meses eu
nem tinha esse guarda-chuva…
E diz o primeiro:
- Mas eu tinha!
Um homem colocou nos
classificados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu
centenas de cartas. Todas
diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha!!

Sorteio 27/2020

69 449
2.º Prémio 39 697
3.º Prémio 09 142
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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MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE

APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 124

S. VICENTE
LOJA

290.000€

APARTAMENTO T3

REAL, DUME E SEMELHE
MORADIA EM BANDA V3

Referência: 260 200 131

1

122

C

207

¤220.000

MORADIA\ 285200048

MORADIA - ESPIN
ESPINHO,
NHO,, BRAGA
3

3

4

360

Referência: 260 200 047

TERRENO P/CONSTRUÇÃO

Referência: 260 200 014

89.000€

99.000€

¤290.000

MORADIA \285200072

2

1

135

100

D

¤199.000

APARTAMENTO \285200071

T3 - SÃO VITOR
3

3

1

186

-

A

€290.000

APARTAMENTO \285200076
APART. REMODELADO
E MOBILADO

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES

IMÓVEL NOVO

Referência: 314200125

120,000€

APART. REMODELADO

Referência: 314200136

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
210,000€

MORADIA EM BANDA V3

2

2

120

C

-

¤170.000

Referência: 314200150

385,000€

S. JOSÉ DE S. LÁZARO E S.JOÃO DO SOUTO
APARTAMENTO T3

Referência: 314190256

253 615 765
Gonçalves & Lobo – Mediação Imobiliária, Lda. AMI 1111693.
Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.
independe
dente.

C/GARAGEM E ELEVADOR

S. JOSÉ DE S. LÁZARO E S.JOÃO DO SOUTO
APARTAMENTO T3

150,000€

VILAÇA E FRADELOS

3

APARTAMENTO \2852000058

era.pt/bragatribuna
era.pt/bragatribunal
nal
bragatribunal@era.pt
bragatribunal@era.
a.pt

ENVIE-NOS
ENVIE-NOS O SEU CCV:
V: RE
RECRUTAMENTO.BRAGATRIBUNAL@ERA.PT
CRUTAMENTO.B

MORADIA BANDA V3

3

ERA BRAGA TRIBUNAL
TRRIBUNAL

A VOCAÇÃO
VOCAÇÃO QUE ESTAVA
ESTAVA ADORME
ADORMECIDA
CIDA

Referência: 314200149

T3 - SÃO PEDRO D’ESTE

T3 - SÃO VITOR
B

-1
1282

COMECE
COMECE AQUI
AQUI
E ENCONTRE
ENCONTRE

LOTE

137.500€

C/ TERR
TERRAÇO
AÇO
100m2

MORADIA - TENÕES
3

Referência: 260 200 129

MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE

2 JARDINS
JARDINS

3

ESCUDEIROS E PENSO

96.500€

150,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
APARTAMENTO T3

Referência: 314200047

119,900€
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9 Renovado;

9 Elevador;
9 Cozinha Equipada
9 2 Varandas;

9 Vidros Duplos

AMI 7630

9 Junto à igreja S. V

Ru Magalhães
Rui
www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa nº5 ʹ S. Vitor

22 Publicidade

7 de Julho 2020 correiodominho.pt

ID:124391014-112 -

87.000€

C.E.:(NC) Moradia para restauro (ruínas)
em Priscos. Com terreno urbano de 1.800 m2
mais terreno rústico de 4.506 m2, a 15 min.
do centro de Braga. Venha conhecer!

ID:124391032-47 -

225.000 €

C.E.:(D) Moradia T4 de gaveto, com excelente
espaço exterior (em lote) de 490 m2 e cozinha
no exterior, junto à garagem, a 2 min. do centro
de Amares.

ID:124391005-485 -

715.000 €

C.E.:(B) Moradia individual com 4 quartos, localizada
na Encosta do Bom Jesus, a 5 min do centro
da cidade. Não perca a oportunidade de ter a casa
dos seus sonhos.

ID:124391052-12 -

214.900 €

C.E.:(C) Fantástica moradia T4, no centro de Tadim.
Constituída por R/C com garagem,
loja para comércio no 1º andar, habitação no piso
superior e sótão com amplas áreas.
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EMPRESA FRANCESA
PRECISA
Funcionários para trabalhar
em França na área construção.
Oferta de alojamento

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

A Vidraria dos Peões é uma empresa, localizada em Braga, com mais de 30 anos de existência,
vocacionada para a transformação de vidro plano.

A Vidraria dos Peões é uma empresa, localizada em Braga, com mais de 30 anos de existência,
vocacionada para a transformação de vidro plano.

NO ÂMBITO DA SUA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO,

NO ÂMBITO DA SUA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO,

ESTÁ A RECRUTAR:

ESTÁ A RECRUTAR:

ADMINISTRATIVA COMERCIAL

DESENHADOR TÉCNICO

FUNÇÕES:

FUNÇÕES:

Apoio administrativo à área comercial
Receção e atendimento telefónico de clientes
Apoio à elaboração de orçamentos e acompanhamento
ao cliente

Desenho Técnico
Análise de plantas e projetos
Atendimento clientes
PERFIL PRETENDIDO:

PERFIL PRETENDIDO:

Boa capacidade de planeamento, comunicação e organização;
Experiência em funções similares, de preferência no setor;
Qualificações mínimas 12ª Ano de escolaridade;
Domínio de Autocad 2D e 3D
Domínio das ferramentas informáticas na ótica de utilizador
(Windows/Office – Excel / Word)

Boa capacidade de planeamento, comunicação
e organização;
Experiência em funções similares, de preferência no setor;
Qualificações mínimas 12ª Ano de escolaridade;
Orientação para o cliente e gosto pela área Administrativa/
Comercial
Domínio das ferramentas informáticas na ótica de utilizador
(Windows/Office – Excel / Word)

Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

Formação Inicial e continua
Entrada Imediata
Integração numa empresa sólida e em crescimento
Vencimento compatível com experiência e funções

Formação Inicial e continua
Entrada Imediata
Integração numa empresa sólida e em crescimento
Vencimento compatível com experiência e funções

Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

EMPRESA DE CLIMATIZAÇÃO
DE BRAGA PME LIDER À 8 ANOS

PROCURA
✓

Técnico de ar condicionado
com experiência.

✓

Técnico de Pichelaria se possível
com experiência em ar condicionado.
Possibilidade de progressão na carreira profissional
Enviar curriculum para : rjfavac@gmail.com

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

Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis

antenaminho.pt

Para candidatura envie e-mail para:
contabilidade@vidrariapeoes.pt, colocando no assunto a
Ref. VDP_DesenhoTecnico

Para candidatura envie e-mail para:
contabilidade@vidrariapeoes.pt, colocando no assunto a
Ref. VDP_Administrativo

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
da Ponte de S. João)

OFERECE-SE:

OFERECE-SE:

COMPRO!!!

Central de Camionagem
- Braga

OS
RECEPCIONAM
S
TODOS OS DIA
O
O SEU PEQUEN
ANÚNCIO

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000

TABACARIA
CENTRAL

106.0 FM

NOTÁRIO
RODRIGO ANTÓNIO PRIETO
DA ROCHA PEIXOTO
CARTÓRIO NOTARIAL

Nortinloc

Largo Barão de S. Martinho, nº 13, 4º,– 4700-306 – Braga
Tel. 253265216 – Telem. 918374897 - Fax 253265215
notariorodrigorpeixoto@sapo.pt

Investimentos & Locação, Lda.

JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada
em três de julho de dois mil e vinte, lavrada a folhas oitenta e nove e
seguintes, do livro 298-E, deste Cartório, a cargo do Notário Lic.
Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, compareceram:
LAURENTINO RODRIGUES CANIÇO, NIF 123307244, e mulher
MARIA AUGUSTA INÁCIO MEIRELES CANIÇO, NIF 202596869,
ambos naturais da freguesia de Cibões, concelho de Terras de Bouro,
residentes na Rua Nova de Santa Cruz, n.º 399, 1º direito, em Braga,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos.
E DECLARRAM:
Que são atualmente, com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores, do seguinte imóvel:
Prédio rústico, denominado Monte de Trás do Outeiro Cabenco,
composto de terreno de mato, sito no Lugar de Cabenco, na união das
freguesias de Cibões e Brufe, concelho de Terras de Bouro, com a
área de trezentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte
e poente com Baldio, do sul com Estrada e do nascente com João
Pereira, não descrito na Conservatória do Registo Predial, inscrito na
respetiva matriz sob o artigo 7832 (correspondente ao artigo 6963 da
extinta freguesia de Cibões), com o valor patrimonial tributário de
10,00 €.
Que adquiriram o referido prédio por doação verbal feita a ambos
pelos pais do outorgante marido, António Gonçalves Caniço e mulher
Rosalina Rodrigues (atualmente falecida), casados no regime da
comunhão geral de bens, residentes no Lugar de Cabenco, na união
das freguesias de Cibões e Brufe, concelho de Terras de Bouro, no
ano de mil novecentos noventa e dois, em dia e mês que não podem
precisar, sem que tal aquisição tivesse sido reduzida a escritura pública.
Os justificantes, contudo estão na posse dele desde tal doação, portanto há mais de vinte anos.
Essa detenção e fruição foram adquiridas sem violência, e exercidas
por eles sem interrupção, ocultação ou oposição de quem quer que
fosse, de modo a poderem ser conhecidas por todos os interessados
em contrariá-las.
Tal posse, assim mantida e exercida, foi-o sempre em nome e no
interesse exclusivo deles, traduzindo-se nos factos correspondentes a
uma normal utilização do prédio, cortando e plantando árvores, roçando mato, procedendo à sua limpeza, introduzindo-lhe benfeitorias e
pagando os inerentes impostos.
É assim tal posse pacífica, pública, contínua, tendo durado mais de
vinte anos, pelo que lhes faculta a aquisição do prédio por usucapião.
Nestes termos, e para levar ao registo o seu direito sobre ele, vêm
proceder à sua justificação para primeira inscrição, invocando a usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL NA PARTE TRANSCRITA.
Braga, três de julho de dois mil e vinte.
O Notário,

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

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

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

ESCRITÓRIO
Centro Comercial Rechicho com 75m2,
dois wc´s, condominio incluído.
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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 25
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
HORÓSCOPO

Publicidade

TELEVISÃO
RTP 1
01:19
02:00
02:41
03:27
05:59
06:30
10:00
13:00
14:15
14:34
17:30
19:08
19:59
21:00
21:38
22:21
22:56

RTP 2

Longmire
O Sábio
O Sábio
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
7 Maravilhas Da Cultura
Popular
Jornal Da Tarde
À Roda Da Alim...
7 Maravilhas Da Cultura
Popular
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Príncipes Do Nada
Joker
Fabrico Internacional
Revoluções - As Ideias
Que Mudaram O Mundo

01:33
02:06
02:34
03:05
03:36
05:45
06:32
07:02
13:54
14:01
15:00
15:32
15:59
16:53
21:30
22:04
22:12
23:19

Armário
Esec-Tv
Clube Da Europa
Turma Das Ciências
Euronews
Os Nossos Dias
Repórter África - 2ª Edição
Programação infantil
Folha De Sala
Super Diva
Ópera Para Todos
A Fé Dos Homens
Atelier D'arquitetura ...
Os Barcos E Os Homens
Programação infantil
Jornal 2
Folha De Sala
Uma Visão Diferente
Onde Os Livros São O Mun...

SIC

TVI

00:15 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor? - Di...
01:00 Passadeira Vermelha
02:00 Linha Aberta
03:00 Televendas
05:35 Os Malucos Do Riso
06:00 Edição Da Manhã
09:15 Alô Portugal
10:15 O Programa Da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:20 Linha Aberta
15:20 Amor Maior
16:15 Júlia
18:15 Amor À Vida
19:20 Quem Quer Namorar
Com O Agricult...
19:57 Jornal Da Noite
21:50 Terra Brava
23:15 Quem Quer Namorar
Com A Agricultora?

23:50
00:05
02:00
03:10
04:30
06:00
06:30
10:12
13:00
14:45
16:15
18:15
19:15
19:57
21:55
23:55

Espírito Indomável
Big Brother - Extra
1000 À Hora
Mar De Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Diário Da Manhã
Você Na Tv!
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde É Sua
Big Brother - Extra Tarde
Big Brother - Diário
Jornal Das 8
Quer O Destino
Espírito Indomável

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
POPULAR T. 258 452 118

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua António José Pereira 66

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Av. Dom João IV, 593

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Lg. da Porta Nova, 27

BRAGA
LAMAÇÃES T. 253 617 824
Av. Dr. António Palha, 37

ESPOSENDE
GOMES T. 253 961 237
Av. Valentim Ribeiro, 17 Lj. A

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

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Andará com dúvidas no campo
amoroso. Se escutar o coração, vai
encontrar as respostas que procura.
Saúde: Para acalmar a dor de garganta
tome chá de limão com mel e gengibre.
Dinheiro: A nível financeiro, aproveite as
oportunidades que a vida lhe dá.
Números da Sorte: 1, 14, 21, 30, 32, 43
Touro
Carta do Dia: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento.
Amor: Uma nova amizade ou uma
relação mais séria pode estar no
horizonte. Aproveite!
Saúde: faça passeios junto ao mar para
sentir-se bem e com muita energia.
Dinheiro: Atenção aos novos projetos.
Aconselhe-se com que sabe.
Gémeos
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Tome a iniciativa e desafie o seu
companheiro para um programa a dois.
Saúde: Se anda mais ansiosa, corte no
café.
Dinheiro: Tendência para sentir-se
desmotivada. Pondere procurar outro
trabalho.
Números da Sorte: 7, 11, 15, 38, 40, 48
Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Os nativos de Caranguejo por
vezes têm dificuldade em dar o braço a
torcer. Seja tolerante e traga a paz para o
seio familiar.
Saúde: Se anda com insónias
experimente tomar chá de valeriana 30
minutos antes de se deitar.
Dinheiro: Cuidado com novos
investimentos, podem levar a problemas
financeiros. A época é de contenção.
Números da Sorte:
7, 11, 18, 25, 27, 43
Leão
Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, Agitação.
Amor: O dia é dedicado aos afetos. Seja
mais carinhosa com as pessoas que
ama. Invista na sua felicidade.
Saúde: Melhore a memória comendo
frutos secos nos lanches da manhã e da
tarde.
Dinheiro: Período pouco propício a
riscos. Guarde o que tem.
Números da Sorte:
1, 5, 9, 23, 27, 42
Virgem
Carta do Dia: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Não se dê por vencido, siga o seu
coração.
Saúde: Para evitar ter pesadelos evite
comer demasiado à noite.
Dinheiro: Faça as suas tarefas com
empenho e dedicação.
Números da Sorte:
9, 17, 16, 29, 35, 37

Balança
Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa
Dificuldade, Indolência.
Amor: Fase de instabilidade no plano
astral. Cuidado para não se desentender
com o seu companheiro.
Saúde: Atenção às oscilações de
temperatura. Proteja-se.
Dinheiro: Pelo seu bem, seja menos
apegada aos bens materiais. O afeto é o
mais importante.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Combata os medos e entregue-se
ao amor. A felicidade espera por si!
Saúde: Se anda nervosa, acenda um
incenso de lavanda.
Dinheiro: No campo material tudo está
estável. Aproveite para amealhar.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37
Sagitário
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Revele os seus sentimentos. A
sinceridade é sempre a melhor opção.
Saúde: Cuidado com uma dor que anda
a incomodá-la. Procure o seu médico.
Dinheiro: No trabalho a justiça será feita.
Seja positiva.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36, 45
Capricórnio
Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas
Ilusões.
Amor: Fase propícia a falsas ilusões.
Acredite no seu par e não dê ouvidos a
terceiros.
Saúde: Isole-se para colocar as ideias no
lugar. Hora a hora, Deus melhora.
Dinheiro: Pode receber uma proposta
para ganhar mais dinheiro. Tenha
cuidado pois a fase não é a melhor para
arriscar.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 25, 49
Aquário
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Procure ser mais compreensiva
com o seu companheiro. A confiança
trabalha-se.
Saúde: Substitua a massa, pão e arroz
brancos pelas versões integrais e
melhore o funcionamento dos intestinos.
Dinheiro: Gaste dinheiro em algo que a
deixe feliz. Seja generosa para consigo
mesma.
Números da Sorte: 9, 11, 20, 24, 29, 37
Peixes
Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa
Trabalho.
Amor: As relações amorosas têm que
ser trabalhadas diariamente para se
manterem “acesas”. Pense em novas
surpresas.
Saúde: Adote uma postura positiva. A
saúde agradece.
Dinheiro: Poderá fazer um novo
investimento. Mantenha-se alerta e tudo
correrá bem.
Números da Sorte: 7, 18, 23, 29, 38, 42
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A NOVINHA
20 anos, tudo
apertadinho, sexy
e atrevida. Adoro
uma boa língua
afiada.
Mamalhuda
e atrás tudo.
Foto real.

936 182 840

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

915 176 325

LOIRAÇA
24 anos
Alta, magra,
peitos grandes,
sedutora.
Recebo só.

964 710 882

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

969 080 576

Publicidade 27

PRONTINHA
PARA TE
RECEBER
ANAL VICIANTE
E DE SONHOS.
MOLHADINHA,
SEXO EXCITANTE.
GARANTO
QUE VAIS VOLTAR.

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

935 546 218

910 874 935

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

914 219 521

Natalie
Modelo canadiana publicou
umas fotos na sua conta do
instagram, que incendiaram
as redes sociais. Em
Reiquiavique, na Islândia,
o país que se tornou pioneiro
a legislar sobre a igualdade
salarial entre homens e
mulheres...

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
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TERÇA, 7 JULHO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Braga
Identificado por furtos
em instalações industriais

O Comando Territorial de Braga, através do Posto
Territorial de Braga, identificou e constituiu arguido um homem de 47 anos, por furtos em instalações industriais e em interior de veículo, em
Braga. Após uma denúncia a informar que estaria um indivíduo com um comportamento suspeito a rondar os pavilhões no Parque Industrial
da Freguesia de Sequeira, os militares da Guarda
deslocaram-se ao local, onde o intercetaram e
abordaram. No seguimento das diligências policiais, foi possível recolher indícios de que o indivíduo teria realizado um furto qualificado em estabelecimento comercial e dois furtos em interior
de veículo, de onde subtraiu um cofre e vários
documentos empresariais, entretanto recuperados. Foi também recuperado um veículo furtado
no dia 25 de junho, da União de Freguesias de
Crespos e Pousada, em Braga, que o suspeito utilizava para se deslocar, e foram apreendidas várias ferramentas utilizadas para a prática dos crimes.

Território
Bairro C projeta um novo
olhar sobre Guimarães

O Bairro C é um projeto do Município de
Guimarães que pretende reinterpretar o
território abrangido pela Zona de Couros,
Teatro Jordão, Rua da Caldeiroa e Percursos
pedonais adjacentes até à Casa da Memória
e Centro Internacional das Artes José de
Guimarães, consubstanciando discursivamente a implantação de equipamentos
criativos, culturais e científicos.
Neste momento estão em curso intervenções de arte urbana na Rua da Ramada,
com destaque para o graffiti no muro entre o Instituto de Design de Guimarães e o Centro de Ciência Viva,
estando previstas intervenções artística na Rua da Liberdade e Avenida Conde de Margaride, até ao final
do ano.
O Bairro C é um projeto estruturante, a três anos, alinhado com a estratégia de desenvolvimento do território e com estratégia cultural, perante a visão de futuro sobre a cidade. “Estabelecemos várias ligações,
com um pensamento comum sobre o território que se quer diferenciador”, apontou a vice-presidente da
Câmara de Guimarães, Adelina Pinto, na sessão de apresentação que decorreu esta segunda-feira, no Instituto de Design. “Existe uma forma diferente de olhar para a cidade e torná-la atrativa, através de um
cruzamento de conceitos que permitem a valorização destes espaços menos visíveis e, assim, colocar no
centro das nossas preocupações”, acrescentou.

Guimarães
Detenção por tráfico
de estupefacientes
A Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Guimarães, desencadeou
uma operação policial na freguesia de Creixomil, que resultou na detenção de um cidadão com 40 anos de idade, por tráfico de
droga.
No decurso das diligências efectuadas, esta
Polícia apreendeu ao suspeito cocaína suficiente para 163 doses, heroína suficiente
para 26 doses, bem como a quantia de
703,34€ em dinheiro ,uma viatura e um
telemóvel.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de turno
de Cabeceiras de Basto, tendo-lhe sida
aplicada a medida de coacção de prisão
preventiva.
De referir, que o detido já tinha sido condenado pelo mesmo tipo de crime.

DR

Publicidade

VIANA DO CASTELO Dois homens e uma mulher foram presos preventivamente após furtos em vários estabelecimentos.
PRONTO SOCORRO

CENTRO DE INSPECÇÕES

GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

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

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

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

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

