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O Martim está de volta
Fundado em 1964,
o Académico Futebol Clube
de Martim celebra, hoje, o
seu 56.º aniversário, num
ano marcado pela primeira
presença no campeonato
da Pró-Nacional, desde
que este foi criado em
2013. Nova época traz
novidades, que permitem
encarar o futuro com
esperança em alcançar
os sucessos desejados.
ão 56 anos de existência aqueles
que o Académico Futebol Clube
de Martim assinala hoje, quinta-feira, dia 9 de Julho de 2020. Ao
longo deste mais de meio século,
muitos foram os momentos que contribuíram para o engrandecimento da história
do clube que carrega o orgulho da freguesia pertencente ao concelho de Barcelos.
O futebol é, de resto, o rosto mais significativo da história construída com suor,
algumas lágrimas mas, sobretudo, muito
orgulho no que já foi alcançado. O futuro
é encarado com optimismo, até porque a
época que se avizinha marca o regresso
do clube aos palcos do patamar maior da
Associação de Futebol de Braga - o campeonato da Pró-Nacional, competição
criada em 2013 e que, desde então, nunca
mais deixara o Martim participar no primeiro escalão, coleccionando presenças
na Divisão de Honra, até então a principal
divisão do distrito.

S

História

Curiosidade

Nestes 56 anos de existência, o AFC Martim
tem já vários feitos registados na sua
história. É na Divisão de Honra que o clube
tem escrito grande parte do seu histórico
de participações nas competições da
Associação de Futebol de Braga. Na
próxima época, contudo, há mais um feito
histórico a juntar a livro de honra. Estreia
no campeonato da Pró-Nacional, criado em
2013 e que, actualmente, representa o
patamar mais alto das competições sob a
égide da associação bracarense. Nota
também para a participação na Taça de
Portugal na época 1999/2000.

Há uma história curiosa, uma espécie de
malapata, associada ao recinto que o AFC
Martim ‘usa’ desde 2011 - o Complexo Desportivo de Martim. Até aí, o clube vinha jogando na condição de visitado no Parque
Desportivo Zé da Nora, em Areias S. Vicente, que se revelava uma autêntica fortaleza
para os barcelenses, que aí se agigantavam
perante os adversários. Desde a criação da
Pró-Nacional, o clube acabou relegado para
a Divisão de Honra (até então o escalão
maior) e isso coincidiu com a passagem para o novo complexo, que só agora vai receber jogos do escalão maior.

Agora, tudo mudou. A pandemia de Covid-19 não trouxe apenas más notícias. As
decisões federativas permitiram ao clube
- que já estava bem lançado para isso -,
chegar à Pró-Nacional pela primeira vez.
Na presidência do clube há três anos,
António Fernandes, 41 anos, fez regressar
ao clube, agora para o comando técnico, o
antigo jogador Manaus, que tem uma função bem definida para 2020/21: garantir a
manutenção do clube.
A nível histórico, nota ainda para uma
breve mas muito significante passagem
pela Taça de Portugal, em 1999/2000. Vitória por 2-1, em casa, sobre o S. Martinho, na 1.ª eliminatória; derrota por 1-0,
fora, com o Canelas, logo a seguir.
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Braga

Equipamentos culturais
ostentam selo ‘Clean & Safe’

COVID-19
44,859

CASA DOS CRIVOS, Ludoteca da Estufa, Fonte do Ídolo e Termas Romanas
da Cividade receberam o selo ‘Clean & Safe – Património Cultural’.

PORTUGAL

| Marlene Cerqueira |

+ 443 NOVOS CASOS

4232

Fonte do Ídolo é dos equipamentos que conquistaram o selo

‘Gino’

Startup lança dispositivo
eficaz contra a Covid-19
COVID-19

| Marlene Cerqueira |

A Smart Separations, que integra a comunidade da Startup
Braga, acaba de divulgar o ‘Gino’, um novo dispositivo de higienização de ar pessoal que tem
mostrado resultados no combate
contra o coronavírus.
A startup incubada no hub de
inovação da InvestBraga desenvolveu “um dispositivo que, utilizando a tecnologia ViraTeq™,
permite destruir, de acordo com
estudos científicos, vírus, bactérias e fungos que estejam no ar,
incluindo o SARS-CoV-2”, explica a Startup Braga, em comunicado.
O ‘Gino’ incorpora um filtro
com um revestimento antimicro-

biano, não recorrendo a qualquer
tipo de luz e tendo, por isso, um
baixo consumo de energia.
“Gino é a solução ideal para
estabelecimentos comerciais como cafés e restaurantes, escritórios e empresas, assim como para espaços dedicados à saúde e
ao repouso, permitindo a convivência entre o ser humano e o
aparelho”, destaca Hugo Macedo, CEO da Smart Separations.
De design discreto, o aparelho
purificador de ar está já disponível na Kickstarter, uma plataforma que visa o financiamento de
projectos criativos e inovadores
onde é dada a possibilidade do
cliente reforçar o seu apoio ao
projecto através da doação de
verbas que permitam o desenvolvimento do projecto.

21256
LISBOA
E VALE DO
TEJO

com solução anti-séptica de base
alcoólica à entrada e saída dos
espaços, tapetes desinfectantes,
obrigatoriedade do uso de máscara, definição de uma lotação
máxima e regras de distanciamento social.
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§hoje
Com ‘Mediterrâneo’
Valter Lobo
estreia-se no
Theatro Circo
Hoje, pelas 21.10 horas, o artista
português Valter Lobo actua no
Theatro Circo, o quarto de sete
espectáculos incluídos no programa 7 Quintas Felizes que está
a decorrer na casa de espectáculos bracarense.
Valter Lobo apresentará canções
de ‘Mediterrâneo’ e alguns temas
inéditos a incluir no próximo disco a editar ainda em 2020. Sempre com o português em punho e
voz pujante, com as componentes lírica e sonora marcadas por
um grande sentimentalismo e
melancolia, o músico trabalha
uma reaproximação ao calor humano e ao mundo.
Os bilhetes estão disponíveis a
sete euros (3,5 euros com Cartão
Quadrilátero).

CASOS SUSPEITOS
396,521 (+2,387)

A economia portuguesa terá
descido 13% em cadeia no segundo trimestre, após uma contração de 3,8% nos primeiros
três meses do ano, segundo as
estimativas do NECEP – Católica
Lisbon Forecasting Lab ontem
divulgadas.
“No seu cenário base, a economia portuguesa terá contraído
13% em cadeia no 2.º trimestre
de 2020 após uma queda de
3,8% no 1.º trimestre”, apontou,
em comunicado a Católica.

CENTRO
DR

29,714 (+269)

Portugal
Economia terá
contraído 13% em
cadeia no 2.º trimestre

17900
NORTE

Geral de Saúde”, explica a autarquia em nota à imprensa.
Para reforçar a confiança dos
visitantes, a Câmara Municipal
de Braga assegurou que estes
quatro equipamentos reúnem todas as condições de segurança,

RECUPERADOS

Casos Confirmados

COVID-19

Quatro equipamentos culturais
do Município de Braga conquistaram o selo ‘Clean & Safe - Turismo de Portugal I Património
Cultural’. Criado pelo Turismo
de Portugal, o selo está já afixado na Casa dos Crivos, na Ludoteca da Estufa situada no Parque
da Ponte, na Fonte do Ídolo e
nas Termas Romanas do Alto da
Cividade.
O selo de higiene e segurança
sanitária ‘Clean & Safe – Património Cultural’ distingue as actividades que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e
controlo da Covid-19.
“Esta medida reconhece os espaços que cumprem todos os requisitos definidos pela Autoridade Nacional de Turismo, seguindo as orientações da Direcção-
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Portugal excluído da lista
Finlândia reabre fronteiras a 17 Estados europeus
A Finlândia anunciou a reabertura de fronteiras para turismo a 17 Estados
europeus com baixas taxas de infeção por covid-19, excluindo dessa lista
países como Portugal, Espanha, França ou Luxemburgo.
A medida entra em vigor em 13 de Julho.
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Portal das matrículas continua bloqueado
e deixa pais à beira de um ataque de nervos

ALUNOS QUE MUDAM de ciclo ou de escola terão de efectuar matrícula digital, mas, durante o dia de ontem, a plataforma continuava inacessível. Há directores a admitir que o processo poderá transitar para as escolas, à semelhança do ano passado.
ESCOLAS

| Paula Maia |

A medida anunciada pelo Ministério da Educação de que a renovação das matrículas será feita de forma automática para a
maioria dos alunos permitiu aos
pais e às escolas respirarem de
alívio mas... por pouco tempo.
Ao que o CM conseguiu apurar, no dia de ontem, o portal
continuava bloqueado, impedindo que os pais dos alunos que
não foram dispensados de recorrer à plataforma - os que mudam
de ciclo ou de escola - conseguissem efectivar a inscrição.
“O sistema mantém-se inoperante”, revelou ao CM João
Dantas, director do Agrupamento de Escolas D. Maria II, adiantando que foram muitos os pais
que continuaram a manifestar o
seu protesto pelo sucedido.
Nos últimos dias pais e escolas
têm encetado uma verdadeira luta contra o tempo para efectivar
as matrículas dos alunos, mesmo
depois do prazo ter sido alargado.
A sobrecarga a que o portal foi
sujeito parece ser a explicação
para o facto, mas a tutela justificou a opção pela renovação automática com “ataques informáticos de elevada complexidade”.
O certo é que durante a última
semana foram muitos os pais e
encarregados de educação que
se levantaram de madrugada para tentarem fazer a matrícula dos
seus educandos, mesmo assim
sem sucesso.
À porta das escolas as filas
aglomeraram-se com os pais a
pedirem ajuda para acederem à
plataforma.
“Aconselhávamos a irem embora porque também não conseguíamos aceder ao portal”, confirma João Dantas que se mostra
“muito preocupado” com a situação que vai afectar sobremaneira o trabalho que as escolas
estão a desenvolver na preparação do novo ano lectivo. “Só podemos fazer as turmas através da
extração dos alunos que estão

DR

O acesso a portal das matrículas foi ainda muito difícil no dia de ontem. Processo está a provocar constrangimentos também nas escolas

inscritos na plataforma e validar
os outros, tal como fazíamos nos
anos anteriores. Neste momento
o portal está inacessível. Não sei
se vai evoluir, mas a realidade é
que o problema hoje (ontem)
mantém-se”, diz o dirigente escolar, admitindo uma sobrecarga
nos serviços administrativos das
escolas neste Verão e até o possível atraso na colocação dos profressores face ao ano passado
“Pela primeira vez tivemos a colocação dos professores mais cedo, em meados de Agosto, mas
este ano penso que a data poderá
estar já comprometida”, diz.
O director do agrupamento de
Escolas D. Maria II não se mostra confiante na justificação dada pelo ministério sobre a inoperância do portal. “O sistema já
vinha mal. Entrou num caos e
hoje [ontem] continua igual.
Ainda não conseguiram desbloquear a situação”, continua João
Dantas, considerando que o
mais provável é que o prazo de
inscrição seja novamente alargado, com forte possibilidade do
processo transitar novamente
para as escolas “se não houver

§nota
Em todas as escolas

Exames estão a decorrer
com “toda a tranquilidade”
É num clima de tranquilidade que estaão a decorrer os exames nacionais
nas escolas bracarenses. Com planos de contingência do período de aulas
presenciais já ‘absorvidos’ , aos estudantes é apenas exigido que sigam as
regras já aplicadas, sobretudo no que diz respeito às entradas nos estabelecimentos de ensino e corredores de circulação dentro dos mesmos.
Este ano, e pela primeira vez, os exames decorrem até Setembro, altura
em terá lugar a segunda fase (1 a 7 de Setembro).
As reclamações dos exames do secundário terão lugar em meados de Agosto. “Manteve-se estrutura das aulas presenaciais. Tivemos apenas de mobilizar mais professores e colocar gel desinfectante em todas as salas”, diaz
João Dantas, do agrupamento D. Maria II.
solução a curto prazo”.
Hortense Santos, directora do
Agrupamento Carlos Amarante
diz não que se pode descartar essa hipótese, embora “não tenhamos qualquer informação quanto a isso porque significaria
recorrer novamente ao papel.
Não estava previsto”.
Caso venha a concretizar-se, de
acordo com a dirigente, a medi-

da vai gerar um “atraso significativo” nas escolas que recebem
habitualmente novos alunos, como é o caso do agrupamento
Carlos Amarante. “Recebemos
muitos alunos de outras escolas
e temos necessidade de ter esses
dados para avançar com a formação das turmas e preparar o
ano lectivo”, diz Hortense Santos que se mostra apreensiva

com a situação
A dirigente escolar confirma
também que a últimas semanas
ficou marcada “por muitos telefonemas, muitas pessoas aborrecidas por não conseguirem aceder ao portal e não saberem o
que fazer”.
O director do Agrupamento Alberto Sampaio confirma também
que tem sido “extremamente difícil” trabalhar com o portal das
matrículas. O responsável avança, no entanto, que o agrupamento tinha já adoptado procedimentos que acautelaram as
renovações, através do levantamento prévio da opções dos alunos internos.
“Conseguimos trabalhar na renovação da matrículas mesmo
não estando o portal a funcionar,
antecipando a decisão da tutela”,
diz João Andrade, argumentando
que a dificuldades prendem-se
agora com os novos alunos.
“Temos a expectativa que o
prazo de inscrição seja novamente alargado”, diz, não acreditando que o processo volte ao
preechimento de papéis. “Penso
que continuará digital”, conclui.
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Manuais não deverão ser devolvidos
aos mesmos estudantes que os utilizaram
ALGUMAS ESCOLAS já tinham procedido à recolha dos manuais antes da decisão definitiva da tutela que decidiu suspender
o processo. É agora praticamente impossível entregar os manuais os alunos que os utilizaram durante o período escolar.
ESCOLAS

| Paula Maia |

Depois de avanços e recuos a
Assembleia da República decidiu pela não recolha dos manuais escolares, mas a medida
chegou numa altura em que algumas escolas já tinham iniciado o processo, sobretudo ao nível do ensino básico.
“Não o chegamos a fazer, mas
as que o fizeram ficaram com
um problema em mãos porque
os livros são separados por disciplina e não há quaisquer garantias que cheguem novamente
aos mesmos alunos que os usaram durante o ano”, diz ao CM o
director do agrupamento de Escolas D. Maria II, adiantando
que caso fosse aplicada a medida o agrupamento iria recolher
mais de três mil livros.
O agrupamento Carlos Amarante foi um dos agrupamentos
do concelho onde o processo já
tinha arrancado, embora alguns
pais tivessem, entretanto, efectuado novamente o seu lavantamento. “A maioria fica até Setembro”, avança Hortense
Santos, embora reconheça ser
praticamente “impossível” que
os manuais sejam entregues aos
mesmos titulares que os usaram
durante o ano lectivo. “Os manuais ficam ‘anónimos’ e não se
sabe a quem pertenciam”, conta
a dirigente da Carlos Amarante,
dando conta que os livros recolhidos são, sobretudo, do ensino

DR

Directores de escolas criticam o ‘timing’ da decisão que representa um gramde constrangimento numa altura em que as escolas se deparam com muito trabalho

básico. “No secundário praticamente ninguém entregou”, continua a directora, acrescentando
que os avanços e recuos que o
processo sofreu criaram “muitas
dúvidas” nos pais e encarregados de educação.
No agrupamento Alberto Sampaio também já foram recolhidos alguns manuais, mas o director explica ao CM que,
antevendo este possível retorno
por parte da tutela, decidiu-se
agrupar os livros por aluno “para
facilitar a devolução”, evitando

o problema que ocorre na maiora das escolas que “juntaram todos os livros”.
Recorde-se que a suspensão da
devolução dos manuais escolares, medida apresentada pelo
CDS, foi aprovada pela Assembleia da República com os votos
contra do PS.
A devolução fica suspensa para
que se possa garantir “a recuperação das aprendizagens” que ficaram em atraso este ano.
Estava previsto que a devolução começasse a partir do dia 26

de Junho.
Numa nota enviada às escolas,
a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares informa que,
“caso as famílias que já entregaram os manuais assim o entendam, deve ser dada a oportunidade destes ficarem à guarda do
AE/ENA (Agrupamento Escolar/Escola não-agrupada) até ao
início do ano lectivo”.
Para os directores escolares, a
interrupção do processo, justificada pela necessidade de os alunos recuperarem conteúdos pro-

gramáticos do 3.º período no
próximo ano, representa um
grande constrangimento numa
altura em que as escolas já estavam com muito trabalho.
“Independente da altura em
que os pais levantarem o manual, esta decisão é um transtorno para as escolas. Sabíamos
que tínhamos de recolher os manuais escolares e que há a política de reutilização, o que não estávamos à espera era que a meio
do processo houvesse aqui uma
reviravolta”, lamentou.
Publicidade
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§agenda
São Vicente
Plataforma promove
acção de limpeza
No sábado, às 9.30 horas, a Plataforma dos Amigos de S. Vicente
promove uma acção de sensibilização com uma iniciativa de limpeza da Praça das Fontainhas.
O responsável da Plataforma, José Macedo, explica “que é uma
iniciativa ambiental, mas ao
mesmo tempo de consciencialização dos vicentinos, para com os
cuidados que devemos ter com o
património”.
José Macedo denuncia que a Praça das Fontainhas tem, nos últimos dias, sido usada por grupos
de jovens que de madrugada ali
se juntam, “deixando um rasto de
detritos, que em nada abonam a
nossa Praça”. A limpeza do tanque, muitas vezes usado no Verão
pelas crianças para se refrescarem, é uma das prioridades nas
áreas a limpar pela Plataforma.

Amanhã
Rita Marques participa
no APECATE Day
A APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
dinamiza amanhã, no Altice Forum Braga, o APECATE Day.
O evento contará com a presença
da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e com o presidente da APECATE.
A iniciativa tem como objectivo
sublinhar a importância do sector
para a competitividade e dinamismo económico nacional.
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Portal on-line sensibiliza
crianças sobre a Covid-19

SPIN-OFF da UMinho lançou portal infantil sobre coronavírus, num projecto
que tem apoio da Fundação Gulbenkian, da EDP e do Hospital de Braga.

DR

Spinn-off também já lançou um livro digital para crianças que conta 20 mil downloads

UMINHO

| Marlene Cerqueira |

‘Guerreiros da Saúde contra o
Coronavírus’ (www.guerreirosdasaude.com) é o portal que a
Betweien, spin-off da Universidade do Minho, lançou esta semana, assinalando o seu 9.º aniversário. O projecto é co-financiado pela Fundação Gulbenkian e EDP e tem o apoio
científico do Hospital de Braga.
Este projecto nasceu de um
conto original, que foi recomen-

dado pela Direcção-Geral da
Educação e é agora convertido
num site lúdico e didáctico.
“A plataforma visa difundir para os mais novos mensagens fidedignas e de saúde pública sobre o coronavírus. Disponibiliza
um vídeo com base no ebook
original, além de música, curiosidades, 16 jogos e ainda animações sobre o tema com um dos
personagens ‘guerreiros’. Os
conteúdos estão inclusive em
língua gestual portuguesa e vão
sendo actualizados a par da evo-

lução pandémica”, explica a
UMinho em comunicado.
O livro digital homónimo, que
ensina as crianças a guerrear o
coronavírus, surgiu em Março
passado, atingindo já 20 mil
downloads nos idiomas português, espanhol, francês e inglês
e um alcance estimado superior
a um milhão de pessoas.
O livro foi criado em 48 horas
e o site em poucas semanas, tendo cerca de 10 mil euros de
apoio da iniciativa ‘Gulbenkian
Soluções Digitais Covid-19.

Política

Federação do PS:
Lista A faz
campanha
em Brito
As candidaturas ‘Primeiro o
Distrito, primeiro o Partido’
(Lista A), encabeçada por Joaquim Barreto, e ‘Unir vontades, Conquistar mentalidades’
(Lista A), encabeçada por Palmira Maciel, estiveram juntas
em Guimarães, na freguesia
de Brito, para apresentar as
suas moções de estratégia e
ouvir os militantes vimaranenses.
Joaquim Barreto, candidato à
presidência da Federação de
Braga do PS afirmou, no final
da iniciativa que “é bom sentir
o apoio e confiança na nossa
visão para o PS em Braga que
sentimos em Guimarães. O
exercício da cidadania activa
numa organização políticopartidária como a Federação
de Braga do PS requer um discurso e acção políticas que superem a vacuidade, a superficialidade e a demagogia,
fundando-se na capacidade
técnica, na consistência ideológica e no conhecimento
aprofundado das matérias”.
Já Palmira Maciel, candidata
ao Departamento Federativo
de Braga das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos,
optou por destacar a importância do apoio de Sofia Ferreira,
coordenadora concelhia das
Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos de Guimarães.

Prémio distingue a melhor Concelhia do país

JP de Braga volta a receber Prémio Adelino Amaro da Costa
POLÍTICA

| Redacção |

A Concelhia de Braga da Juventude Popular recebeu, no sábado, o prémio Adelino Amaro
da Costa, que distingue a melhor
concelhia do país. A entrega decorreu em Ponte de Lima, no
âmbito Conselho Nacional da
Juventude Popular.
Para Renata Faria esta distinção representa “o reconhecimento interno que culmina de um
ano de trabalho, dedicação e responsabilidade”.
A líder da JP de Braga realça
ainda que é o quinto ano conse-

DR

Prémio foi entregue no Conselho Nacional da JP, que decorreu em Ponte de Lima

cutivo que a Concelhia de Braga
recebe este prémio. “É o reflexo
dos resultados alcançados, do

projecto político que acreditámos, do mérito e da paixão que
nos une: Braga”, afirma, em co-

municado
“É um privilégio trilhar este
caminho com todos aqueles que
cada dia dão o melhor de si em
prol da estrutura, do partido, da
cidade e do país. A todos os dirigentes, militantes e simpatizantes da JP Braga e militantes uma
palavra de agradecimento pelo
vosso empenho, competência,
profissionalismo e dedicação”,
refere Renata Faria.
Esta distinção foi atribuída fruto do trabalho desenvolvido no
ano transacto, sob a liderança de
Francisco Mota, actual líder da
Juventude Popular. “O presidente, companheiro de todas as ho-

ras, mas sobretudo ao amigo, o
nosso sincero obrigado”, refere
Renata Faria, recordando que
Francisco Mota liderou a JP Braga durante 13 anos. “A sua liderança fez da JP Braga a melhor
juventude partidária do concelho
e a melhor concelhia do país”,
defende.
Por fim, Renata Faria admite
que “ser dirigente da Juventude
Popular é uma missão extremamente difícil”.
“Aliás como bem dizia Adelino
Amaro da Costa, ser autêntico e
viver de acordo com aquilo que
se pensa é difícil, mas tem um
grande Prémio”, remata.
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Casos do dia

Recluso é suspeito de dois homicídios

HOMEM que em 1995 protagonizou o massacre de Vila Fria, em Viana do Castelo, é suspeito de ter
aproveitado uma saída precária para assassinar mais dois homens dados como desaparecidos em 2018.
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

Um recluso aproveitou uma saída precária para matar dois homens “seus conhecidos do ambiente prisional” e ocultar os
corpos, conclui a PJ, num inquérito criminal já remetido ao Ministério Público do Porto.
Em comunicado, a Directoria
do Norte da PJ informa que o
processo de inquérito se iniciou
com a comunicação do desaparecimento, na noite de 1 de Julho
de 2018, de um homem 38 anos,
residente em Gondomar, “com
histórico criminal e condenações
por crimes contra a vida e tráfico
de estupefacientes”.
O comunicado omite nomes,
mas notícias da altura davam nota do desaparecimento de um

membro do ‘Gangue de Valbom’, grupo de Gondomar que
em 2006/07 assaltou dezenas de
ourivesarias e farmácias. O desaparecimento ocorreu após uma
deslocação a Viana do Castelo
“onde tinha encontro marcado
com um condenado por homicídio que conhecera na cadeia de
Coimbra”. A investigação, “de
muito elevada complexidade”,
permitiu esclarecer que, para
além daquele cidadão, dois dias
depois desapareceu um segundo
homem, de 42 anos, também de
Gondomar “e com condenações
a elevadas penas de prisão pela
prática de crimes contra a vida”.
Para a PJ, “as múltiplas e persistentes diligências levadas a
cabo durante dois anos permitiram concluir que ambos os desaparecidos foram mortos pela

mesma pessoa, com a ocultação
dos respectivos cadáveres”, que
não foram localizados. “Foi
também possível estabelecer um
nexo causal entre os dois homicídios, havendo a convicção segura de que a segunda vítima foi
morta por conhecer as circunstâncias do desaparecimento e
morte da primeira”, sublinha.
No comunicado, a PJ detalha
que os crimes se consumaram
quando o arguido estava a cumprir pena de prisão em Coimbra.
“Aproveitou uma saída precária de cinco dias para cometer os
homicídios dos dois indivíduos,
seus conhecidos do ambiente
prisional”, relata. Enquanto decorria o inquérito, o arguido foi
mais uma vez condenado, desta
feita a 11 anos de prisão, por tráfico de estupefacientes, consu-

mado no meio prisional. São
“factos com ligações aos dois
homicídios agora desvendados
por esta investigação”.
Em 18 de Novembro de 2019,
um recluso foi condenado a 11
anos de prisão por liderar uma
rede de tráfico de droga para a
cadeia de Coimbra.

lll
Suspeito é o mesmo homem
que protagonizou, em 1995,
o massacre de Vila Fria,
Viana do Castelo, matando
à facada um tio, uma tia
e um sobrinho. Em 2002,
em Portuzelo, consumou
três crimes de rapto simples
e um de extorsão agravada.

§Cabeceiras
Vítima tem 74 anos
Mulher acusada
de roubo qualificado
O Ministério Público acusou uma
mulher de 20 anos pelo roubo a um
idoso em Cabeceiras de Basto, em
Setembro de 2019, anunciou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.
Vai responder por roubo qualificado.
O MP considerou indiciado que a arguida e outra mulher decidiram,
a 9 de Setembro, abordar pessoas
de idade avançada junto aos CTT
de Cabeceiras de Basto, conduzi-las
a local ermo e ali retirar-lhes, com
o uso da força, objectos e dinheiro
que tivessem consigo. A arguida,
na execução daquele propósito,
abordou um homem de 74 anos,
conseguindo que o mesmo a seguisse até um beco. Ali estava outra
mulher que “lançou as mãos” a um
fio de ouro, no valor de 250 euros,
que o idoso tinha ao pescoço, fugindo com ele. Foi interceptada por um
militar da GNR à civil.
Publicidade
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Praça das Lampreias
com arranjo provisório

CÂMARA DE ESPOSENDE avança com solução provisória
para arranjar o pavimento da praça da Lampreias. Solução final
caberá à Polis Liotoral Norte.
ESPOSENDE

| Marlene Cerqueira |

DR

Praça das Lampreias é uma das zonas mais frequentadas da cidade de Esposende
Publicidade

PROMOÇÃO DE 9 A 21 DE JULHO

1,29€
Ice Tea Lipton
Manga/Limão
Pêssego 2Lt

2,49€
Gelado Cornetto Olá
Morango/Chocolate
Clássico 6unidades

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

A Câmara de Esposende está a implementar uma solução provisória para o pavimento da Praça das Lampreias, na cidade
de Esposende, na zona danificada pelas
obras da segunda fase da empreitada executada pela Polis Litoral Norte ‘Reabilitação do Molhe Norte na embocadura do
rio Cávado’. Solução definitiva será implementada no final da terceira fase da
empreitada.
Em comunicado, a autarquia liderada
por Benjamim Pereira explica que em resultado da circulação de máquinas e veículos no acesso à intervenção, parte do
pavimento sofreu danos, “concretamente
o levantamento do pavimento, constituindo perigo para as pessoas que por ali circulam”.
Esta praça é um dos espaços da cidade
mais frequentados, pelo que o Município,
“com o intuito de garantir a segurança das

pessoas, entendeu avançar nesta fase com
uma intervenção provisória”, não obstante “a responsabilidade seja da Polis Litoral Norte”, com quem a autarquia tem dialogado com vista “à resolução destas
anomalias, que tanto transtorno têm causado aos frequentadores daquela praça”.
O arranjo integral e definitivo do pavimento danificado “caberá, portanto, à Polis Litoral Norte, sendo concretizado logo
que esteja concluída a terceira fase da referida empreitada”, avança a autarquia.
Considerando que os trabalhos a efectuar implicarão manobras naquele espaço,
que poderão provocar eventuais estragos,
o Município opta por executar apenas
uma reparação provisória do piso, “garantindo as necessárias condições de segurança a quem circula naquele espaço”.
A Praça das Lampreias foi, recentemente, alvo de uma intervenção, levada a cabo pelo Município, de reparação do piso
numa outra área, esta de carácter definitivo.

§Vila Verde
No salão nobre do município

Projecto Envolver apresentado às entidades locais

Numa sessão que contou com a presença da vereadora da Cultura, Educação e Acção Social de Vila
Verde, Júlia Fernandes, o Miunicípio apresentou o Projecto Envolver e deu a conhecer as actividades
que serão dinamizadas na área da violência doméstica e des(igualdades) de género.
Foi ainda proposto aos parceiros locais a constituição de um Conselho Consultor Intermunicipal, que
se traduz numa plataforma inter-institucional de articulação e concertação de boas práticas de prevenção e intervenção da violência doméstica e violência no namoro.
O Projecto Envolver é co-financiado pelo POISE, com tutela da CIG – Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, e resulta de uma parceria que envolve os Municípios de Amares, Terras de
Bouro e Vila Verde.
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§Póvoa de Lanhoso
Vai funcionar até 13 de Setembro

Piscina abriu com novas medidas de segurança

DR

Projecto contempla ainda o Guia do Peregrino, apresentado na semana passada

Barcelos sinaliza
caminho
de São Bento

AUTARQUIA concluiu a sinalização do Caminho
de São Bento, entre Pousa e a Igreja Matriz, no
âmbito de projecto coordenado pela CIM Cávado.
BARCELOS

| Marlene Cerqueira |

O Município de Barcelos anunciou que concluiu a sinalização
do Caminho de São Bento da
Porta Aberta na sua área territorial, compreendida entre a freguesia de Pousa e a Igreja Matriz, em Barcelos.
Em comunicado, a autarquia
recorda que a sinalização dos
Caminhos de São bento da Porta
Aberta é um projecto desenvolvido no âmbito da Comunidade
Intermunicipal (CIM) do Cávado, em parceria com a Irmandade de São Bento da Porta Aberta.
“Em conjunto com os seis municípios da CIM Cávado promovem o projecto ‘Caminhar em
Segurança’ que visa a valorização e sinalização dos caminhos
de São Bento da Porta Aberta, de
forma a possibilitar uma leitura
comum dos vários percursos e
uma melhor orientação estratégica e em segurança aos peregrinos e caminhantes”, refere a autarquia.
O trajecto foi dividido em sete
etapas distintas, desde Fão, no
concelho de Esposende, até ao
santuário de São Bento da Porta
Aberta, em Terras de Bouro,
num percurso total de aproximadamente 70 quilómetros.
A par da sinalização do cami-

nho, foi também lançado o ‘Guia
do Peregrino dos Caminhos de
São Bento da Porta Aberta no
Cávado’, obra apresentada na
semana passada na cripta do São
bento, cerimónia que contou
com a presença da vereadora da
Cultura de Barcelos, Armandina
Saleiro.
Esta publicação pretende dar
orientação geográfica, assim como informações úteis de índole
cultural, ambiental e interpretativo.
A sessão teve como objectivo a
valorização e promoção dos Caminhos de São Bento da Porta
Aberta no território do Cávado
que, juntamente com a sinalização implementada no terreno,
permitirão reforçar a segurança
do peregrino, promovendo a
qualidade da caminhada e a valorização do território.
Este projecto surge de uma
candidatura apresentada pela
CIM do Cávado ao programa Interreg Espanã-Portugal (POCTEP). A aprovação desta candidatura permitiu o desenvolvimento de uma imagem de marca
do caminho e várias soluções de
sinalética direccional.
O Santuário é um local de culto
com uma forte importância religiosa e turística, recebendo, por
ano, mais de 600 mil turistas e
peregrinos de várias origens.

A Piscina Municipal Descoberta da Póvoa
de Lanhoso abriu no último fim-de-semana, com novas medidas de segurança,
seguindo as indicações da Direcção-Geral
de Saúde. Equipamento mantém-se
aberto até 13 de Setembro.
“Estes primeiros dias de abertura decorreram sem problemas, com as pessoas
utentes a respeitar as indicações presentes em vários locais desta instalação desportiva municipal, sendo de destacar a
boa aceitação que demonstraram pelas
novas regras de segurança”, refere a autarquia em comunicado.
A Piscina Descoberta está aberta todos os
dias, das 10 às 14 e das 15 às 19 horas, com uma lotação máxima de 125 utentes por cada faixa de horário.
As taxas de entrada variam, sendo que as crianças até aos dois anos estão isentas. Existem ainda descontos para pessoas
com cartão jovem municipal, cartão municipal da pessoa deficiente e cartão municipal da pessoa idosa.
Publicidade
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Guimarães

Plataforma ‘MinhoCovid19’ vai
responder aos “desafios sociais”

+ mais

COM UM SITE na Internet mais fácil de ser usado, a plataforma ‘MinhoCovid19’, liderada pela
Associação Académica da UMinho, promete responder agora aos desafios sociais causados pela doença.
GUMARÃES

| Marta Amaral Caldeira |

É a olhar para a criação de um
banco de voluntariado que o movimento MinhoCovid-19 acabou
de relançar a sua plataforma online (www.minhocovid19.com).
Desde que foi criada no início da
pandemia, a plataforma, com sede em Guimarães, já apoiou
mais de 60 entidades, entre hospitais e instituições sociais com
a doação de milhares de artigos
de apoio à prevenção e combate
à doença pandémica. Agora quer
também responder aos “desafios
sociais” provocados pela pandemia.
Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), a entidade que lidera o projecto com
o apoio de outros parceiros, diz
que o novo site foi “optimizado
e é mais fácil de ser usado” por
todos os que querem doar material e equipamentos de prevenção e combate à Covid, entre outros apoios, e por todos aqueles
que necessitam desse apoio.
“A plataforma foi melhorada
com o objectivo de facilitar ainda mais a comunicação entre
quem precisa de ajuda e quem
pode ajudar”, sublinha Rui Oliveira, indicando que, neste momento, o projecto, suportado pela ‘mão’ de uma equipa de jovens voluntários, já está a rumar
para o apoio social directo através da doação de bens alimentares a quem mais precisa.

DR

Uma equipa de voluntários ajudou a Associação Académica da UMinho na distribuição do material de prevenção ao contágio da Covid19

§mais
Presidente da AAUM diz que crescem pedidos de apoio social

Bolsa de voluntariado vai apoiar
a plataforma num futuro próximo

“A plataforma ‘CovidMinho19’ possibilitou que o apoio logístico chegasse rapidamente a quem precisasse e é isso que queremos continuar a fazer, servindo de meio de interacção entre quem pode doar e quem necessita de
apoio”, indicou o presidente da Associação Académica da Universidade do
Minho, acrescentando que é com esse fim que vai ser criada já na próxima
semana uma bolsa de voluntariado nesta plataforma, no sentido de responder mais eficazmente às solicitações crescentes que agora são mais ao nível
apoio social. Os apoios para a Cultura e Educação estão também ‘na calha’.
Refira-se que a plataforma
‘MinhoCovid19’ é liderada pela
AAUM, em conjunto com a

PNECommerce, a Câmara Municipal de Guimarã es e várias
empresas da região do Minho

que ao longo dos últimos meses
foram fazendo chegar material
diverso para ser doado.
“Neste momento continuamos
a apoiar várias entidades com o
material que dispomos, nomeadamente para a prevenção do
contágio da Covid-19, como viseiras, por exemplo, que ainda
dispomos no nosso stock; mas
na verdade precisamos de mais
materiais porque os pedidos de
ajuda, sobretudo da parte de instituições sociais, não páram de
chegar”, disse Rui Oliveira, sensibilizando as empresas que puderem a contribuir, tal como fizeram até aqui.
A palataforma recebeu também
um apoio financeiro extraordi-

O presidente da
Associação Académica
da Universidade do Minho,
Rui Oliveira, indica que a
plataforma é “totalmente
transparente”,
possibilitando que todos
tenham acesso a tudo o
que é dado e recebido
(www.minhocovid19.com)
e lembra que o apoio pode
ser feito através de doações
monetárias, oferta de
materiais ou matériasprimas ou a através da
disponibilização de
capacidade de produção.
“Neste momento estamos a
ser muito contactados
pelas instituições sociais e
só dispomos de viseiras”.
Nos últimos meses, através
desta plataforma, a AAUM
fez chegar o apoio de
equipamento variado a
várias entidades da região,
como o Hospital de Braga,
Hospital de Guimarães e
Hospital de São João no
Porto. Esse apoio logístico
de prevenção e combate à
Covid chegou até a Coimbra
e aos Açores e estendeu-se
a outras entidades como os
bombeiros. Até à data
foram distribuídos 14.478
materiais de protecção
individual.
nário, no valor de 2000 euros,
atribuído pelo ‘Santander
UNI.Covid19’, que o presidente
da AAUM diz ter sido usado para combater a escassez de recursos e garantir a entrega dos bens
doados.

Vimaranenses desafiados a tornar-se sócios dos Bombeiros Voluntários

Bombeiros lançam ‘Cartão Amigo’ solidário
GUIMARÃES

| Marta Amaral Caldeira |

DR

Bombeiros Voluntários de Guimarães

Os Bombeiros Voluntários de
Guimarães acabaram de lançar o
‘Cartão Amigo’ para ajudar
quem mais precisa e tem como
objectivo sensibilizar os vimaranenses a tornarem-se sócios.

NO ‘Cartão Amigo’, que é fruto da parceria com a Q8, é um
cartã o solidá rio que pretende
apoiar socialmente. Com esta
parceria, ao usar o ‘Cartão Amigo’, o cliente estará a ajudar
também os Bombeiros Voluntários de Guimarã es sendo que
0,01€/litro irá reverter a favor

da instituição.
Para ter direito a um ‘Cartão
Amigo’ é necessá rio ser só cio
dos Bombeiros de Guimarães e
assim ter, também, acesso a vantagens nos abastecimentos com
0,02€/ litro de desconto directo
e também acesso a campanhas
especiais.
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Câmara de Vizela encerra
ATL após caso positivo Covid
O ATL do Jardim-de-Infância de Tagilde, em Vizela, foi encerrado pela
Câmara Municipal, depois de uma funcionária ter testado ‘positiva’.
| Marta Amaral Caldeira |
DR

Famalicão

Evento ‘Dias
à Mesa’ serve
bacalhau em
vários restaurantes
É com o ‘Bacalhau’ que a
iniciativa ‘Dias à Mesa’ regressa hoje aos restaurantes de
Famalicão. A iguaria, que é
um dos símbolos da gastronomia portuguesa, é servida até
ao próximo domingo e é um
dos destaques das ementas
servidas em vários espaços famalicenses.
Os pratos de bacalahu vão
ser servidos no Alfa; Amaury;
Barão; Bisconde; Casa dos
Frangos de Baltar; Casa Pêga;
Churrascão Sousa; Combinação de Sabores; Dona Maria
Pregaria; El Vagabundo; Fondue; Moutados; O Caçarola;
Outeirinho; Porta-Enxerto;
Príncipe; Refresco; Sara Cozinha Regional; Torres; Tosco e
Vinha Nova.

O ATL da Escola Básica 1 e do
Jardim de Infância de Torre Tagilde, em Vizela, foi encerrado a
mando da Câmara Municipal,
depois de ter sido detectado um
caso de Covid-19 numa funcionária. Nos últimos dias, Vizela
tem registado surtos da doença
nas zonas limite do concelho. O
autarca Victor Hugo Salgado
volta a apelar à população vizelense para que “cumpra as regras” com o distanciamento social e o uso obrigatório da
máscara.
“A Câmara Municipal de Vizela, com a anuência do Agrupamento de Escolas de Infias e a
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 1 e do Jardim de Infância de
Torre Tagilde, decidiu encerrar
aquele estabelecimento de ensino, suspendendo todas as atividades do ATL a decorrer naquela
escola e que estavam a ser frequentadas por dez crianças”, informou, ontem, fonte do Município de Vizela, dando conta da
situação.
“A situação já se encontra a ser
acompanhada e monitorizada

No fim-de-semana
População deve
assistir de casa
a programa nas termas
O Parque das Termas vai ser palco
de um evento televisivo no próximo
fim-de-semana, mas a Câmara Municipal pede à população para não
se aglomerar no local e para assistir
ao programa a partir do seu lar.
“Não é necessário ir ao Parque das
Termas para assistir ao programa da
RTP Aqui Portugal, sendo que os vizelenses podem fazê-lo em casa,
acompanhando o programa pela
televisão, em mais um momento de
promoção e divulgação de Vizela”,
diz fonte municipal.

VIZELA
Bacalhau é símbolo da gastronomia

§Prevenção

Santuário sem trânsito
Bombeiros levam
imagem de S. Bento
das Peras à cidade

DR

Câmara de Vizela encerrou ATL de Jardim-de-Infância de Tagilde devido à Covid-19

pelas autoridades de saúde, estando já a ser realizados testes
de Covid-19 a todos os envolvidos”, informa a autarquia em comunicado.
Enaltecendo “o esforço” que os
vizelenses fizeram durante os últimos meses, o presidente da Câmara Municipal de Vizela pede à
população “para respeitar as recomendações das autoridades”
no sentido de “evitar novos sur-

tos” na comunidade.
Refira-se que a pandemia de
Covid-19 já provocou mais de
544 mil mortos e infetou mais de
11,85 milhões de pessoas em
196 países e territórios, segundo
um balanço feito pela agência
francesa AFP.
Em Portugal, morreram 1.631
pessoas das 44.859 confirmadas
como infectadas, de acordo com
o boletim mais recente da DGS.

O São Bento das Peras de Vizela, local de peregrinação, é outro dos espaços em que é necessário evitar
ajuntamentos no fim-de-semana.
O Município de Vizela, conjuntamente com a Confraria de São Bento das Peras e demais parceiros como os Bombeiros de Vizela e a GNR
concertaram estratégias preventivas, de modo a evitar aglomerados,
como o corte ao trânsito e do parque de merendas e WC. A imagem
vai descer à cidade no carro dos
bombeiros e irá percorrer as freguesias do concelho, não podendo ser
acompanhada.

Publicidade

Programa de animação traz muita música no próximo fim-de-semana

Selo ‘Clean & Safe’ garante segurança
do recinto do programa ‘Anima-te’
FAMALICÃO
| Redacção |

O recinto dos espectáculos do
programa veraneio ‘Anima-te’,
promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
para os meses de Julho, Agosto e
Setembro, foi distinguido com o
selo ‘Clean & Safe’, atribuído
pelo Turismo de Portugal e pela
Inspecção Geral das Actividades
Culturais.
O selo ‘Clean & Safe’ assumese como uma garantia que dis-

tingue as actividades que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para
prevenção e controlo da Covid19, reforçando a confiança do
espectador.
Depois da primeira semana de
eventos, o ‘Anima-te’ traz no
próximo fim-de-semana muita
música. Já para a esta sexta-feira
está agendado o primeiro concerto da edição deste ano do Devesa Sunset, com Noiserv.
A música dos ‘Sons do Minho’
promete animar o dia de sábado
e no domingo o programa de

animação de Verão de Famalicão apresenta Nuno Campos
Quarteto, num concerto inserido
no Ciclo Porta-Jazz promovido
pela Associação O Eixo do Jazz.
Refira-se ainda que estão a decorrer as aulas de desporto ao ar
livre do programa ‘Move-te’ no
Parque da Devesa e nas freguesias. Há ainda o Mercado Artesanal, na Praça D. Maria II, e os
espaços de Street Food.
Os espectáculos do programa
‘Anima-te’ estão condicionados
à observância das normas impostas pela DGS.
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§Monção

Perto de 230 mil euros
para requalificar rede viária
INTERVENÇÕES terão lugar nas freguesias de Feitosa, Navió e Vitorino
de Piães e Serdedelo.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

A câmara de Ponte de Lima
aprovou a concessão de subsídios financeiros, no valor de 229
883 euros às freguesias de Feitosa, Navió e Vitorino de Piães e
Serdedelo para a requalificação
da rede viária naquelas freguesias do concelho.
O executivo atribuiu à junta de
Feitosa uma comparticipação financeira de 100%, cujo valor ascende a 31 076,02 euros, para a
beneficiação das ruas Fonte do
Torno, Cruzes (parte) e Postigo
(parte).
Para a freguesia de Navió e Vi-

lll
Objectivo é melhorar a
qualidade de vida dos
cidadãos do concelho.
torino dos Piães, a comparticipação financeira estende-se até um
limite máximo de 89.093,80 euros, valor correspondente a 70%
do custo da neneficiação de diversas ruas na freguesia.
Na Freguesia de Navió, a intervenção tem lugar na rua de
Agrelo. Por sua vez, as ruas a intervencionar na Freguesia de Vitorino dos Piães, são a rua de
Outeiro D’Ola, Fontaínhas,
Agredas, Couto, Pereiras, Fidal-

ga, Vides, Saltão, Barreira, Torre, Rebelo, Eirado, Quinta, Eidos, Fojaco, Sobe-Posta, Valteiro, Poeirados e Cavaleiros. Em
simultâneo serão intervencionadas ao abrigo da presente comparticipação, as Travessas de Vilareiros, Eirado, Cacheiro e
Regueira.
Por sua vez, a Serdedelo, destina-se uma comparticipação de
70%, até um total de 109 714.87
euros para a obras de beneficiação das Ruas de Vera, Urtigueira, Pilhosa, Eido do Monte e
Travessa da Devesa.
A autarquia limiana, com esta
medida, incrementa qualidade
de vida dos cidadãos.

DR

Obras já estão em curso

Uma das vias de maior tráfego

Investimento de 667 mil euros
para requalificar EN 503

Já está em curso a beneficiação da Estrada Municipal 503, entre os lugares de
Valinha (Ceivães) e Ponte Nova (Riba de Mouro), numa extensão de 8 600 metros. Esta é uma das vias com maior tráfego automóvel do concelho, atravessando as freguesias de Ceivães, Segude, Podame, Tangil e Riba do Mouro. A
empreitada foi adjudicada à empresa ‘Covsa, Sucursal em Portugal’, pelo valor
global de 667.394,44 euros, englobando num conjunto de investimentos na
rede viária, distribuídos pelo concelho, cujo valor global é de 1.3 milhões de
euros. A empreitada contemplará também novos órgãos de drenagem em toda a extensão da via, construção de valetas e bermas em betão, e limpeza de
aquedutos existentes.
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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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§notas

Prémio António Couto
Viana distingue 12 alunos

Prédio Coutinho

Governo diz que recuar na desconstrução
“seria irresponsabilidade”
O ministro do Ambiente disse ontem que “seria uma irresponsabilidade voltar atrás” na desconstrução do prédio Coutinho depois dos 16 milhões de
euros gastos no processo, ainda a aguardar decisão judicial. “Seria mesmo
uma irresponsabilidade voltar atrás num momento destes. Uma irresponsabilidade financeira, uma irresponsabilidade do compromisso público que foi
assumido com Viana”, afirmou João Matos Fernandes aos deputados da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.
Ao deputado do PSD Eduardo Teixeira, que apresentou o requerimento e
perguntou ao ministro se “ainda continua a haver dinheiro do Estado para
suportar os custos da sociedade”, e para um processo que “vai ainda custar
muito dinheiro ao erário público", Matos Fernandes respondeu: "Todos os
lotes de terreno situados no Parque da Cidade, entre a Praça de Touros e a
Pousada de Juventude, foram vendidos. Com isso, a Vianapolis teve um encaixe de capital necessário para proceder à demolição do prédio Coutinho
com verbas próprias”.

DÉCIMA EDIÇÃO contou com 37 trabalhos na fase final. Concurso homenageia autor de literatuta infantil, poeta e dramaturgo.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

São 12 os alunos vencedores da
10.ª edição do Prémio Escolar
António Manuel Couto Viana
que premeia a criatividade, inovação e talento dos estudantes
do ensino público e privado do
concelho.
Foram 37 os trabalhos apresentados à fase final do concurso
que representa uma homenagem
a Couto Viana, autor de literatura infantil, poeta, ensaísta, tradutor e dramaturgo.
Nestas dez edições foram 427
trabalhos aceites a concurso, dos
quais 128 foram premiados, com
um valor total de 16.700 euros
atribuídos aos vencedores.

Caminha
DR

Vencedores na sala do Teatro Municipal de Viana

O concurso tem por finalidade
dar a conhecer a obra literária do
autor e premiar produções literárias e artísticas da população es-

tudantil infanto-juvenil da comunidade escolar vianense, sob
as modalidades de Conto, de Ensaio, de Ilustração e de Poesia.

Retoma dos serviços
de georreferênciação
No âmbito do projecto BUPI - O Balcão Único do Prédio de Caminha - a partir de hoje são retomadas os serviços relacionados com a georreferenciação
de prédios rústicos nos balcões do Município e da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial de Caminha, deslocações da Unidade Móvel de
Atendimento às várias freguesias do concelho.
Publicidade
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Desporto

RICARDO HORTA E PAULINHO À PORTA
DO TOP 5 DE MELHORES MARCADORES
DOIS JOGADORES vivem a melhor época da carreira e podem fazer história. Extremo soma 52 golos
com a camisola do SC Braga e o ponta-de-lança 50. Têm estado on fire no ataque dos guerreiros.
SC BRAGA

+ marcadores

| Joana Russo Belo |

Qual dos dois será o primeiro a
fazer história? Ricardo Horta e
Paulinho estão à porta do top 5
de melhores marcadores de sempre com a camisola do SC Braga, podem fechar a temporada
com o melhor registo da carreira
e juntar o nome ao lote de goleadores dos Guerreiros do Minho.
Ricardo Horta soma 52 golos
em 179 jogos nas quatro épocas
ao serviço do SC Braga e esta
temporada já festejou 21 vezes,
em 48 jogos, naquele que é o
melhor registo do percurso profissional.
Desde que chegou a Braga, o
extremo foi titular em 139 partidas, totaliza 12.038 minutos e
soma 34 golos na I Liga, 10 na
Liga Europa, dois na Taça de
Portugal e seis na Taça da Liga.
A quatro jornadas para o fecho
do campeonato, Horta pode escrever o nome na história do clube arsenalista se a veia goleadora se mantiver, depois de ter
voltado a festejar no último encontro com o Desportivo das
Aves.
Desafio partilhado por Pauli-

Chico Gordo, já falecido,
é o melhor marcador da
história do SC Braga, com
76 golos marcados com a
camisola dos arsenalistas.
Segue-se Karoglan, com
65, e Mário, também já
falecido, com 60. Alan
ocupa o quarto lugar com
56 golos e Barroso fecha o
top 5, com 54.

SC BRAGA

Ricardo Horta e Paulinho
têm quatro jornadas para
tentar fazer história:
o extremo soma 52 golos
pelo SC Braga, enquanto
o avançado tem 50.

Ricardo Horta cumpre a quarta época com a camisola do SC Braga e soma 52 golos

nho. O avançado tem estado on
fire no ataque arsenalista - também marcou na ronda transacta e soma 22 golos esta época em
44 jogos, o melhor registo de
sempre da carreira.
Em três temporadas ao serviço

do SC Braga, o ponta-de-lança
totaliza 50 golos em 125 jogos,
tendo festejado 32 na I Liga, nove na Liga Europa, dois na Taça
de Portugal e sete na Taça da Liga.
O foco dos dois jogadores está

agora em juntarem-se a uma lista que tem os seguintes históricos nos primeiros cinco lugares:
Chico Gordo (76 golos e o rei
dos marcadores em Braga), Karoglan (65), Mário (60), Alan
(56) e Barroso (54).

§FC Famalicão
Equipa recebe o Benfica
Parceria renovada
com a AMCO Crédito
O Futebol Clube de Famalicão reforçou a parceria com a AMCO Crédito
para a próxima temporada. A ligação - iniciada no início da presente
época com a empresa - foi prolongada, ontem, e assegura o patrocínio nas camisolas de todas equipas
do FC Famalicão.
“É uma satisfação enorme renovar
esta parceria. Sempre definimos como objectivo criar uma relação
win-win com os nossos sponsors e
isso está a ser conseguido”, realçou
Miguel Ribeiro, presidente da SAD
do FC Famalicão, enaltecendo ainda o facto de o clube manter-se ligado à cidade. “A satisfação é ainda
maior por ser uma empresa do concelho. As empresas não podem ficar
indiferentes à força que o Futebol
Clube de Famalicão tem, pois não
há nenhuma bandeira superior à
nossa no concelho”, vincou.
O administrador da AMCO Crédito,
Altino Osório, reconheceu “ser um
gosto renovar a parceria com o Futebol Clube de Famalicão”, até porque, a ligação ao clube “foi, inequivocamente, uma aposta ganha”.
Altino Osório admitiu ainda que a
associação a um clube que “está a
realizar uma época fabulosa e que
pensa sempre alto” permitiu
igualmente à AMCO Crédito “consolidar a imagem da empresa”.
Entretanto, o FC Famalicão recebe,
esta noite, o Benfica, às 21.30 horas, em jogo da 31.ª jornada.

Jovem da formação assinou contrato profissional

Médio Mateus Santos é aposta de futuro da SAD arsenalista
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

Depois de quatro épocas com a
camisola do SC Braga nos escalões de formação, o sonho concretizou-se. Mateus Santos - um
dos destaques formado na Cidade Desportiva - assinou contrato
profissional com a SAD arsenalista e é guerreiro até 2023, numa aposta de futuro da direcção
de António Salvador.
O médio foi uma das grandes
figuras da brilhante temporada
dos sub-17, tendo actuado como
titular em 23 dos 25 jogos no
campeonato nacional, somando

lll
“Ao longo dos anos aqui no
clube tenho demonstrado
o meu valor. Procuro dar
sempre o melhor de mim
em prol do clube e não
existe melhor reconhecimento do que este”.
dois golos e três assistências.
As boas prestações valeram
mesmo a chamada à selecção
nacional sub-17, onde marcou
presença nos últimos estágios de
preparação da equipa das quinas.
“Era um objectivo que tinha

desde criança, a partir do momento que comecei a jogar futebol com seis anos. Quando ingressei no SC Braga estabeleci
esta meta de assinar contrato
profissional e foi um sentimento
de grande alegria quando soube
que ia acontecer”, sublinhou em
declarações ao site oficial, deixando uma promessa.
“Podem esperar um Mateus à
imagem das épocas anteriores. A
dar o meu melhor, a tentar ser titular em qualquer escalão que
me possa integrar. Vou tentar bater o número de golos e assistências, porque temos de querer
sempre mais”, frisou.

SC BRAGA

Mateus Santos assinou contrato profissional até 2023

56.º AFC MARTIM
ANIVERSÁRIO

Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 9 de Julho de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

O Martim está de volta
Fundado em 1964,
o Académico Futebol Clube
de Martim celebra, hoje, o
seu 56.º aniversário, num
ano marcado pela primeira
presença no campeonato
da Pró-Nacional, desde
que este foi criado em
2013. Nova época traz
novidades, que permitem
encarar o futuro com
esperança em alcançar
os sucessos desejados.
ão 56 anos de existência aqueles
que o Académico Futebol Clube
de Martim assinala hoje, quinta-feira, dia 9 de Julho de 2020. Ao
longo deste mais de meio século,
muitos foram os momentos que contribuíram para o engrandecimento da história
do clube que carrega o orgulho da freguesia pertencente ao concelho de Barcelos.
O futebol é, de resto, o rosto mais significativo da história construída com suor,
algumas lágrimas mas, sobretudo, muito
orgulho no que já foi alcançado. O futuro
é encarado com optimismo, até porque a
época que se avizinha marca o regresso
do clube aos palcos do patamar maior da
Associação de Futebol de Braga - o campeonato da Pró-Nacional, competição
criada em 2013 e que, desde então, nunca
mais deixara o Martim participar no primeiro escalão, coleccionando presenças
na Divisão de Honra, até então a principal
divisão do distrito.

S

História

Nestes 56 anos de existência, o AFC Martim
tem já vários feitos registados na sua
história. É na Divisão de Honra que o clube
tem escrito grande parte do seu histórico
de participações nas competições da
Associação de Futebol de Braga. Na
próxima época, contudo, há mais um feito
histórico a juntar a livro de honra. Estreia
no campeonato da Pró-Nacional, criado em
2013 e que, actualmente, representa o
patamar mais alto das competições sob a
égide da associação bracarense. Nota
também para a participação na Taça de
Portugal na época 1999/2000.

Curiosidade

Há uma história curiosa, uma espécie de
malapata, associada ao recinto que o AFC
Martim ‘usa’ desde 2011 - o Complexo Desportivo de Martim. Até aí, o clube vinha jogando na condição de visitado no Parque
Desportivo Zé da Nora, em Areias S. Vicente, que se revelava uma autêntica fortaleza
para os barcelenses, que aí se agigantavam
perante os adversários. Desde a criação da
Pró-Nacional, o clube acabou relegado para
a Divisão de Honra (até então o escalão
maior) e isso coincidiu com a passagem para o novo complexo, que só agora vai receber jogos do escalão maior.

Agora, tudo mudou. A pandemia de Covid-19 não trouxe apenas más notícias. As
decisões federativas permitiram ao clube
- que já estava bem lançado para isso -,
chegar à Pró-Nacional pela primeira vez.
Na presidência do clube há três anos,
António Fernandes, 41 anos, fez regressar
ao clube, agora para o comando técnico, o
antigo jogador Manaus, que tem uma função bem definida para 2020/21: garantir a
manutenção do clube.
A nível histórico, nota ainda para uma
breve mas muito significante passagem
pela Taça de Portugal, em 1999/2000. Vitória por 2-1, em casa, sobre o S. Martinho, na 1.ª eliminatória; derrota por 1-0,
fora, com o Canelas, logo a seguir.

Publicidade
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Manuel Gomes & Araújo, Lda
Construções

Felicita o

AFC MARTIM
Rua do Caires,
n.º10 - 1º sala 9

4700-207 BRAGA
Tel. 253 612 860
Tlm. 917 075 788 - 919670 366

pelo seu
aniversário

António Fernandes,
presidente da direcção,
elege o melhor momento
desde que lidera o clube.
ão três anos de trabalho intenso
na busca pelas melhores soluções, sempre tendo em vista o
desenvolvimento do clube. As
alegrias são muitas, mas o clímax aconteceu quando foi confirmada a
subida de divisão, que vai permitir a estreia na Pró-Nacional.
“Esta subida de diviso, apesar de ter sido da maneira que foi, ficará para sempre
na história”, assinala António Fernandes,
41 anos, presidente do Académico Futebol Clube de Martim, quando convidado
a eleger o momento mais gratificante dos
anos que já leva como líder do clube barcelense.
Agora, a época 2020/21, que ainda está
envolta em muita indefinição, traz um objectivo muito bem definido: garantir o
quanto antes a manutenção, por forma a
ganhar tempo de estabilizar o clube numa
divisão que é tradicionalmente muito
competitiva e onde todos os clubes podem ganhar a qualquer adversário.
À margem da equipa principal de futebol, António Fernandes salienta que outro
dos objectivos para os próximos tempos
passa por “tentar deixar o clube cada vez
mais organizado, fortalecendo a área da

S

A empresa deseja ao
Rua do Labriosque, 697
4755-307 Martim|Barcelos
tel./Fax +351 253 071 193
email:
borgeseloureiro@gmail.com

AFC MARTIM

o maior sucesso
na Pró Nacional

“Subida de divisão ficará
para sempre na história”
formação”.
Por estes dias, vive-se uma “nova vida”,
situação precipitada pelos constrangimentos da pandemia, que abalou também,
a preparação do Martim para a nova época.
“A nível de apoios é provável que percamos alguma coisa, mas ainda não sabemos ao certo o quê. Estamos a falar de
uma “nova vida” e mesmo a nível de orçamento teremos de ajustar um valor. É
tudo situações que ainda não estão definidas porque a época ainda vai começar e
há coisas que estão pendentes. Vamos ter
de nos adaptar”, reconhece o presidente,
que se dirigiu aos fiéis adeptos do clube.
“Muito do mérito que temos conseguido
deve-se a eles. A todos os campos que o
Martim se desloca é bem visível o apoio
dos nossos adeptos. Tem sido muito forte
nestes últimos dois anos em que cá estou.
São únicos. Sempre que precisamos deles, estão lá para nos dar aquela forçinha
extra”, atirou o presidente, agradecendo
aos cerca de 330 sócios pagantes.
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Manaus, antigo jogador
do clube, regressa para
assumir o comando
técnico. Prevê uma época
difícil, mas espera contar
com a paixão inequívoca
da massa adepta.

“Nunca poderia dizer
que não ao Martim”

icardo Jorge Silva Braga, à partida, não diz nada à generalidade dos adeptos do Martim. A
verdade é que, se lhe chamarmos Manaus, a coisa muda de
figura. Jogou no clube durante sete anos e
agora, com 44 primaveras vividas, depois
de duas épocas no Celeirós, assume o comando técnico do Martim, para orientar a
equipa num ano muito importante, ele
que terá com técnicos-adjuntos João Leite
e Moisés. O novo treinador prevê um
campeonato muito competitivo e assume
estar satisfeito com a qualidade do plantel
que terá à disposição.

R

Mensagem aos sócios
“O Martim é um clube único nesta divisão e
que tem também adeptos únicos. Se calhar,
é a equioa que leva mais assistência para
todo o lado. O que peço aos adeptos é que
eles continuem a fazer do Martim o que ele
é e sempre foi. Eles sabem disso e eu
também sei, porque joguei neste casa
durante sete anos. No fundo, peço-lhes que
continuem a acompanhar o Martim como o
acompanharam até hoje. Acredito que será
uma boa época para todos.”

Correio do Minho (CM) - O que o levou a aceitar o desafio?
Manaus (M) - É um projecto ambicioso, numa divisão superior, dentro daquilo
que eu também queria. Tenho o objectivo
de subir sempre na carreira de treinador.
Depois, o Martim também é um clube que
me diz muito. Fui muito feliz neste clube
e nunca poderia dizer que não ao Martim.
CM - Que objectivos definiu, em conjunto com a direcção, para a nova época?
M - Esta é uma época um bocado atípico. Teremos de começar do zero. Não podemos sonhar com muito mais do que a
manutenção do clube nesta divisão, que é
a divisão certa para o Martim. Claro que
almejámos mais do que isso, mas não podemos pensar mais além neste momento.
Houve quebra de patrocínios e o facto de
termos reduzido algumas coisas, nomeadamente o orçamento, não permite ter
mais esperanças do que a manutenção.
Ainda assim, este campeonato costuma
ter muitas surpresas e nós podemos ser

uma delas.
CM - Que expectativas tem para este
campeonato?
M - Vai ser difícil, acima de tudo pela
quantidade de dérbis que vão ser jogados.
Há aqui equipas muito juntas, o Cabreiros, o Pousa, o Santa Maria… São dérbis
com equipas muito boas. São 24 equipas,
todas elas com muito valor, mesmo as que
subiram são clubes históricos. Prevejo
que serão duas séries fortíssimas.

CM - Com 20 jogadores confirmados
e os quatro sectores bem ‘apetrechados’, pode-se dizer que o plantel está
fechado?
M - Na melhor das hipóteses há a possibilidade de entrar uma mais-valia mas,
para já, o plantel está fechado. Existe uma
vaga, mas vou deixá-la mais para a frente.
CM - O plantel dá-lhe garantias?
M - Mediante os objectivos que definimos, este é um plantel que nos dá garan-

tias. É um plantel jovem, com gente da
terra, com experiência. Temos um misto
de jogadores que eu penso que vai resultar.
CM - O regresso das equipas ao trabalho, após tantos meses de paragem,
pode ser complicado. De que dificuldades está à espera?
M - Estamos agora a tirar o nível II [ do
curso de treinador] e essa questão também já foi debatida. Terá de haver uma
preocupação muito grande na pré-época,
que terá de ser mais extensa. A minha
ideia é mesmo essa, ter uma pré-época
mais longa. Costumo fazer uma preparação de quatro semanas, mas desta vez
quero fazer de seis semanas. Os jogadores
estão muito tempo parados. Há movimentos de jogo a que eles estão habituados e
que não tiveram possibilidade de executá-los durante este período. Teremos de ter
uma preocupação nesse sentido, senão
corremos o risco de lhes trazer problemas
desnecessários.
Publicidade

A Junta de Freguesia
de Martim
apoia o desporto e felicita o

AFC Martim
pelo seu aniversário

4

56.º ANIVERSÁRIO AFC MARTIM
9 de Julho 2020 // Correio do Minho

Com tudo para atacar
época de regresso ao topo
ão vinte os jogadores que estão,
até ao momento, confirmados no
plantel do Académico Futebol
Clube de Martim, que vai atacar
a nova temporada - a primeira na
Pró-Nacional -, com o objectivo de garantir o mais rápido possível a manutenção
no topo do futebol distrital da associação
bracarense.
Para isso, tudo começou a ser preparado
com antecedência. Até ao momento, registaram-se nove renovações de atletas
que transitam da última época, bem como
onze contratações, que reforçam os diversos sectores da equipa e serão, claramente, mais-valias para o técnico Manaus explorar no decorrer da próxima temporada.
As duas dezenas de atletas que compõem o plantel fazem com que este esteja
dado como fechado por parte dos respon-

S
Publicidade

sáveis do Martim e também da equipa
técnica, pese embora a possibilidade de,
nos próximos dias, entrar mais um jogador, devidamente sinalizado pela estrutura que gere os destinos da equipa de futebol.
No que toca às nove renovações confirmadas, registe-se as do guarda-redes Fernando Faria; dos defesas David Freitas,
Pedro Vilaça, Celso Martins e Bruno Costa e dos médios Diogo Lamosa, Hugo
Veiga, Pitt e José Rolo. O sector atacante
é o único que não vê transitar nenhum
elemento da temporada passada.
De resto, são onze as caras novas para
2020/21: o guarda-redes Rui Nascimento
(ex-Maria da Fonte); os defesas Gonçalo
(ex-Celeirós), Rogério (ex-S. Paio d’Arcos) e André Peixoto (ex-Porto d’Ave); os
médios Saulo (ex-Calendário) e Edgar

Gomes (ex-Neves) e os avançados Cevada (ex-Ninense), Vassalo (ex-Esposende),
Caetano (ex-Calendário), Alfredo Lopes
(ex-Folgosa Maia) e Rodrigo (ex-Celeirós).
Na última temporada, primeiro sob o comando de Miguel Magalhães e, depois
Miguel Veiga, o Académico Futebol Clube de Martim assinalou uma agradável
campanha na série A da Divisão de Honra, terminando a prova no 4.º lugar, somando 41 pontos e subindo à Pró-Nacional juntamente com Pousa, Vila Chã e
Amares.
Em 2019/20 a equipa conseguiu 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, marcou 43 golos e sofreu 19. Participou ainda
na Taça AF Braga, tendo vencido o Operário Campelo, acabando eliminado pelo
Brito, na 3.ª eliminatória.

Plantel 2020/21
Guarda-redes:
Rui Nascimento (ex-Maria da Fonte)
Fernando Faria
Defesas:
Gonçalo (ex-Celeirós)
David Freitas
Pedro Vilaça
Celso Martins
Rogério (ex-SP Arcos)
André Peixoto (ex-Porto d’Ave)
Bruno Costa
Médios:
Saulo (ex-Calendário)
Diogo Lamosa
Hugo Veiga
Pitt
Edgar Gomes (ex-Neves)
José Rolo
Avançados:
Cevada (ex-Ninense)
Vassalo (ex-Esposende)
Caetano (ex-Calendário)
Alfredo Lopes (ex-Folgosa Maia)
Rodrigo (ex-Celeirós)
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“A diferença foi a bola
desta vez ter entrado”
IVO VIEIRA quer somar o terceiro triunfo consecutivo na recepção ao Gil
Vicente (amanhã, 17 horas) e confirmar bom momento da equipa.

VITÓRIA SC

Bruno Duarte marcou o golo do triunfo do Vitória SC, na última jornada, frente ao Portimonense

VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

Depois dos triunfos frente ao V.
Setúbal (2-0) e Portimonense (01), o Vitória SC quer dar seguimento ao bom momento na recepção de amanhã ao Gil Vicente, a contar para a 31.ª jornada da I Liga.
“Temos de apelar à nossa concentração e ao nosso foco, para
dar continuidade aos dois últimos resultados. Vamos com esse
intuito para jogo. Vamos lutar
pelo resultado como em todos os
outros jogos”, referiu Ivo Vieira,
que está, ainda assim, ciente das
dificuldades que os barcelenses
vão causar ao conjunto vimaranense, “muito bem orientados”
por Vítor Oliveira, que quer “somar pontos”.
Depois de quatro jogos sem
vencer após a retoma, o técnico
dos conquistadores acredita que
a diferença na produção da equipa não teve tanto a ver com a inclusão no último jogo do médio
defensivo Mikel Agu, mas antes
com a correcção dos problemas
de finalização que a equipa vinha evidenciando.

lll
“Penso que a diferença dos dois últimos jogos para os
restantes foi a bola ter entrado na baliza do adversário e não
ter entrado na nossa. A equipa não está tão disponível em
termos físicos, como estava numa fase intermédia da época,
com o número de jogos, a paragem, o cansaço.”
“Penso que [a diferença] foi a
bola ter entrado na baliza do adversário e não ter entrado na
nossa. A equipa não está tão disponível em termos físicos, como
estava numa fase intermédia da
época, com o número de jogos, a
paragem, o cansaço”, referiu Ivo
Vieira, que vê na previsão da
temperatura para a hora do jogo
amanhã (33 graus) uma aspecto
“fundamental” e que pode condicionar o “rendimento” dos
atletas.
O Vitória SC, sétimo classificado com 46 pontos, continua na
luta pelo 5.º lugar e Ivo Vieira
afirmou não ter “a certeza” sobre quantos pontos seriam necessários para garantir essa posição, frisando que uma vitória
sobre o Gil “até pode ser suficiente”, caso Famalicão e Rio
Ave percam os seus jogos.

+ arbitragem
O Conselho de Arbitragem
da Federação Portuguesa
de Futebol nomeou o
árbitro Vítor Ferreira, da
Associação de Futebol de
Braga, para o desafio de
amanhã entre o Vitória SC
e o Gil Vicente (17 horas).
O juiz terá como assistentes Pedro Fernandes e
Paulo Miranda. O 4.º
árbitro será Manuel Mota.
Na Cidade do Futebol,
Cláudio Pereira assumirá
as funções de vídeoárbitro, com assistência de
Álvaro Mesquita.

§Gil Vicente
Em 19/20 foi 4 milhões
Sócios aprovam
orçamento de 5,5
milhões de euros

Os sócios do Gil Vicente aprovaram por unanimidade, em Assembleia-Geral, um orçamento
de 5,5 milhões de euros para a
próxima temporada. “O orçamento não nos dá garantia de
sucesso desportivo. Se fosse pelos números, tínhamos feito a
vontade de quase todos aqueles
que nos apontavam como o primeiro clube a descer. Só que ninguém tem um orçamento como
o Gil Vicente na I Liga”, enquadrou o presidente Francisco Dias
da Silva, à margem da reunião
magna. Cerca de 50 associados
votaram favoravelmente a proposta de receitas e despesas elaborado pela direção do clube para a época 2020/21, bem como o
orçamento da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas
(SDUQ), que aumentou cerca de
um milhão e meio de euros devido a “custos de vária ordem, que
serão compensados”.
“Os estragos que a pandemia
trouxe são grandes e nem sabemos se haverá assistência no início da próxima época. A verdadeira reação vai ser terminar esta
época, preparar a próxima e ir
para a rua trabalhar. Aí é que vamos sentir verdadeiramente
quem está na disposição de continuar a apoiar e a investir e
quem é que pode desistir”, analisou. Francisco Dias da Silva foi
reconduzido na presidência dos
minhotos e já perspectiva a preparação da próxima época. “É
pro- curar dar continuidade ao
que fizemos bem e corrigir o que
fizemos mal.

I LIGA

JORNADA 31

RESULTADOS
Aves, 1; Setúbal, 0
Belenenses-Moreirense (sábado, 19.15h)
Boavista, 0; Marítimo, 1
P. Ferreira-SC Braga (amanhã, 21,30h)
Famalicão-Benfica (21.30h)
Sporting-Sta. Clara (amanhã, 19.15h)
Tondela-FC Porto (19.15h)
Rio Ave-Portimonense (17h)
Vitoria SC-Gil Vicente (amanhã, 17h)
CLASSIFICAÇÃO
J

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
30
30
30
30
31
30
31

V

E

D

M

S

P

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

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

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

62
62
47
53
45
42
49
38
29
25
31
32
29
25
24
24
24
24

18
24
30
36
44
33
32
35
36
33
38
37
42
50
37
41
40
59

73
67
56
53
48
47
46
39
38
38
37
36
34
31
30
30
27
17

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

31.ª jornada
Aves e Marítimo vencem
O Aves, já despromovido, venceu o
aflito Setúbal, que fica à mercê do
Portimonense.
O Marítimo conquistou três importantes pontos no Bessa que o colocam numa posição confortável na
luta pela permanência.

§notas gilistas
Sandro Lima castigado

Rumor

Sandro Lima viu o 5.º cartão amarelo na recepção ao Rio Ave e, como
tal, Vítor Oliveira terá de promover
mudanças no onze inicial.
Assim, é de prever que Hugo Vieira
possa assumir a titularidade na
frente de ataque em Guimarães, algo que seria inédito esta época. A
outra possibilidade passa por utilizar o avançado argelino Zakaria
Naidji.

A informação foi ontem adiantada
pelo jornal O Jogo, que refere que
os ‘galos’ têm praticamente acertada a contratação do defesa-central
luxemburguês Tim Hall, de 23
anos, que está neste momento sem
clube depois de ter representado o
Karpaty. Vítor Oliveira até já teve de
adaptar o lateral Edwin a central,
num sector que tem ‘apenas’ Rúben
Fernandes, Nogueira e Rodrigo.

Hugo Vieira
espreita o onze

Central Tim Hall
pode ser reforço
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José Machado

Artur Correia

António Duarte

Os jovens, o 4x4x2 e...Rui Fonte

TERTULIANOS mostraram-se satisfeitos com o triunfo robusto sobre o Desportivo das Aves. O regresso ao 4x4x2 com Artur Jorge,
bem como a aposta em Rui Fonte foi abordada por Artur Correia e José Machado.

“Formação? Aposta contínua”
“Sem dúvida alguma que o SC Braga conseguiu uma
vitória contundente sobre o Desp. Aves. Mas, apesar do
resultado, foi um triunfo com duas partes bem distintas.
Na estreia de Artur Jorge, o quinto treinador da temporada, a aposta voltou a ser numa táctica de 4x4x2, com
dois pontas-de-lança bem na frente. Finalmente o Rui
Fonte, como já tinha dito aqui noutras edições da Tertúlia Bracarense, teve oportunidade para jogar e mostrarse um pouco, para além daqueles 4/5/10 minutos que
estava a ter. A equipa jogou bem, notou-se desacerto por
alturas, falta tempo de jogo à dupla Paulinho/Rui Fonte.
Mas a equipa, a jogar desta forma, torna-se mais agressiva. Gostei de ver a aposta em mais dois jovens da formação. O Fabiano e o Sanca tiveram aqui oportunidade
de se estrear na equipa principal, mas agora é preciso
dar-lhe oportunidade de continuarem. Não pode ser só
deixá-os estrear-se, mas é preciso manter a aposta. É pena que já muitos outros como ele tenham passado sem
terem oportunidade em Braga.Espero mais um triunfo
do SC Braga em Paços de Ferreira. Acredito que o Artur
Jorge vai manter este estilo de jogo, viu que funciona e
claro que vai haver mais trabalho. Nesta altura o tempo
para trabalhar não é muito, é verdade, mas aos poucos o
treinador vai conseguindo transmitir as suas ideias. De
qualquer forma, penso que ele não vai promover alterações profundas para não descaracterizar a equipa.”
Publicidade

“Aposta na formação tem que
ser responsável”

“Custódio será sempre
um de nós”

“O SC Braga demorou a entrar no jogo contra o Aves.
Falta rotina, tranquilidade e mal o SC Braga se ajustou,
a qualidade começou a aparecer. E quando apareceu a
qualidade, acabámos por vencer com naturalidade. Tínhamos noção que o golo ia aparecer mais cedo ou mais
tarde. Com os ajustes apareceu a qualidade do SC Braga e do seu plantel que é muito superior.
Temos que ter muito cuidado no discurso do lançamento de jovens. No futebol português o lançamento de
jovens jogadores chama-se 'barriga de aluguer'! E barriga de aluguer é utilizar estes meninos de grande qualidade e depois é utilizar estes meninos mais na teoria do
que na prática. O Trincão já tem cinco pais! Toda a gente pega nos jogadores depois de eles se mostrarem, mas
não têm a coragem de apostar neles quando e como deve ser. Não se pode branquear nem ser hipócritas. Hoje
quando se fala na Cidade Desportiva, na Academia, é
preciso lembrar que o SC Braga, ao longo da sua história, teve equipas fortíssimas com 80 e 90 por cento de
jogadores da sua formação. Claro que nos dias que correm a exigência tem que ser outra. Mas o lançamento
dos jovens tem que obedecer a uma política e a um projecto de responsabilidade.”

“Custódio estará sempre no nosso imaginário. Integra
o património histórico do SC de Braga e um lugar de
destaque entre os jogadores mais acarinhados de sempre pelos adeptos. Desejo-lhe o melhor. Num ano em
que parecia haver critério na escolha do treinador, acontece o mais inusitado. Abel passara dos B para os A num
'percurso' anunciado, entretanto, R. Amorim fazia o seu
tirocínio nos BB para ter o mesmo destino. Panathinaikos e SCP, com ofertas milionárias, estragaram os planos. Não é fácil. Daí Sá Pinto, uma surpresa total, até
chegarmos a Artur Jorge que me parece muito assertivo
no discurso e nas ideias. Apoio o Comunicado do SCB
contra o conselho de "vilanagem”. Voltou o 4X4X2,
simples e bem definido, contra o Desportivo das Aves,
despromovido, com dois PL de raiz, Paulinho e Rui
Fonte (já merecia), apostando nos jovens. Primeira parte insípida, enrolada, como que a explorar terreno, melhor a segunda, com golos bem trabalhados e a intervenção importante, em três deles, de Fabiano e Pedro
Amador. Ficam-me os sinais positivos do segundo tempo, tanto no jogo interior como no exterior. Que em Paços de Ferreira, jogo muito exigente, encontremos os
passos da vitória.”
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Amigos de Urgeses acerta
mais duas renovações

§mercado

CLUBE PREPARA a equipa para atacar a Divisão de Honra da AF Braga.
Defesa Vasco Abreu e avançado Diogo Teixeira vão continuar no plantel.
AC GONÇA

AF Braga
Paulinho renova
pelo GD Caldelas

AF BRAGA

| Joana Russo Belo |

Campo do AC Gonça vai entrar em obras

Campo Água das Cabras

Arrancam obras
de colocação
do relvado sintético
em Gonça
Arrancam, hoje, as obras de
colocação do relvado sintético
no Campo de Jogos Água das
Cabras, em Gonça.
A obra - com a colaboração da
Junta de Freguesia - é, segundo
o Atlético Clube de Gonça, “de
extrema importância para o desenvolvimento do nosso clube e
da nossa freguesia”.
“Estamos ansiosos para voltar
às grandes emoções no nosso
palco, com os nossos adeptos”,
realçou a direcção nas redes sociais.
Para além da colocação do relvado sintético no campo de jogos, o projecto incluía inicialmente a construção de novos
balneários, no entanto, nesta primeira fase, serão apenas reformulados.

Estão oficializadas mais duas renovações no plantel do Amigos
de Urgeses para a próxima temporada 2020/21. O defesa Vasco
Abreu e o avançado Diogo Teixeira vão continuar a vestir a camisola do clube vimaranense na
Divisão de Honra da AF Braga.
“Um é irreverente e imprevisível, o outro é um esteio cheio de
classe, para a posição onde joga.
Não é difícil saber quem é
quem”, revelou o clube na página oficial no Facebook.
Os dois jogadores juntam-se a
Fábio Lopes, Pedro Abreu, Luís
Machado, Paulo Ribeiro, Márcio
Morais, Rui Pedro, Rui Ribeiro,
Luís Lopes, João Atilano e João
Leite no lote de renovações já
garantidas pela direcção do clube para a nova época.
Nas últimas semanas, desde
que foi anunciada a equipa técnica liderada por Armando Jorge
- que se mantém no comando
por mais um ano e que conta
com os adjuntos César Silva e
Paulo Jorge - o clube iniciou a
preparação do plantel e já assegurou alguns jogadores que tra-

O Grupo Desportivo de Caldelas
continua a preparar o plantel para
atacar a nova época na Divisão de
Honra da AF Braga. O clube anunciou a renovação de mais um atleta:
Paulinho vai vestir a camisola por
mais um ano e junta-se a Abílio
Mouzinho, Mouzinho, Julinho, Pedro Reis, Cannigia, Simão, Lima,
Bruno Dias, Fugaça, Tekla e os capitães Gusto e Falcão.

AMIGOS DE URGESES

Defesa Vasco Abreu acertou a continuidade por mais uma época

+ destaque
Equipa técnica continua
liderada por Armando
Jorge, acompanhado
pelos adjuntos César Silva
e Paulo Jorge.

§AF Viana do Castelo

zem maior competitividade ao
grupo. As caras novas são os laterais direitos Carlinhos (exDesportivo de Ronfe) e Rui
Maia, o central Jiga (ex-Serzedelo), os médios João Filipe (exSandinenses), Silva e Dedé (exAldão/Cano) e o avançado
Pedro Maia (ex-júnior do Desportivo de Ronfe).

AF Braga
José Pinho continua
no Desportivo de Ronfe
O Desportivo de Ronfe oficializou a
continuidade de José Pinho para a
nova época 2020/21.

MISSA DE 30º DIA DE FALECIMENTO

MARIA DA GLORIA GOMES DUARTE

I Divisão Distrital

Maior avança para a sétima época ao serviço
da Associação Desportiva de Barroselas
A Associação Desportiva de Barroselas
prepara a equipa para atacar a nova
temporada na I Divisão Distrital da AF
Viana do Castelo. O clube oficializou
mais uma renovação: o defesa Maior,
de 28 anos, prepara-se para cumprir a
sétima época ao serviço com a camisola do emblema de Viana do Castelo.
“É um privilégio voltar a representar a
ADB e contribuir para um novo marco
histórico no clube. Vestir novamente
esta camisola é um renovar de aspirações e ambições”, referiu o jogador nas
redes sociais.

“A vida muda, o tempo passa, mas o nosso amor por ti permanece intacto”
A família comunica que hoje, dia 9 de Julho, pelas 18.30 horas, será celebrada
a missa de 30.º dia de falecimento em sufrágio da alma da nossa ente querida,
na Igreja de São Lázaro.
Antecipadamente agradece a todos quantos com a sua presença se dignem
a assistir a este acto religioso.
Braga, 9 de Julho de 2020

A Família
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Segunda 06/07/20

QUEBRA
CABEÇAS
Quanto é o resultado
desta conta 6+2x(4-3)?

Solução: 8

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – mão; consumar. 2 - carrega; espada.
3 - quadros; não. 4 - submergir-se; calibre. 5 - paga; egitanense. 6 - agricultura. 7 - ostentação; lamento. 8 - estimar;
pecado. 9 - costume; saborear. 10 - elevado; entusiasta.
11 - banzeiro; rapidez.

1-Côr dos sapatos do homem da esquerda 2-Posição dos copos atrás 3-Côr da
maçaneta da janela do lado esquerdo 4-Boca do homem da direita 5-Côr do rebordo
da base do candeeiro do tecto 6-Cabo do taco do homem do lado esquerdo 7-Posição
da bola branca na mesa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – disparate; análogo. 2 - investe; remoça.
3 - povoado; compor. 4 - estimular; pranto. 5 - encharcar;
zabumba. 6 - aridez. 7 - residência; amparo. 8 - atitude; loirinha. 9 - palerma; abibe. 10 - fresco; apazigua. 11 - asa;
agravamentos.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - patada; afim. 2 - araca; amoça. 3 - taba; aparar. 4 - acelerar; do. 5 - alagar; dol.
6 - aridade. 7 - cas; tutela. 8 - ar; carolina. 9 - banana; ibis. 10 - ameno; atama. 11 - remo; pioras.
Verticais: 1 – pata; acabar. 2 - ataca; arame. 3 - tabelas; nem. 4 - acalar; cano. 5 - da; egitano.
6 - aradura. 7 - aparato; ai. 8 - amar; delito. 9 - for; delibar. 10 - içado; anima. 11 - marola; asas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
O pequeno Joãozinho faz uma
descoberta interessantíssima
enquanto brinca no jardim.
Apressa-se a contra à mãe:
- Mamã, mamã, acabei de ver
o pai a fugir para detrás de
um arbusto com a tia Joana.
Começou por lhe dar uns beijinhos, depois tirou as calças,
a tia despediu-se e…
Interrompe a mãe:
- Não contes mais joãozinho,
guarda o resto da história
para o jantar, para quando o
teu pai estiver presente. Quero
ver a cara daquele sacana
quando ouvir a história!
Ao jantar, a mãe pede ao
Joãozinho que repita a
história. Diz o menino:
- Então é assim, eu estava a
brincar no jardim e vi o papa
a fugir para de trás dum
arbusto com a tia Joana.
Começou por lhe dar uns beijinhos, depois tirou as calças,
a tia despiu-se e…
Impaciente a mãe:
- E o quê filho?
E diz o Joãozinho:
- … E desataram a fazer a
mesma coisa que a mamã
costuma fazer com o tio João
na garagem!

Na aula, o aluno estava
sucessivamente a conversar e
interromper outros. Diz a professora:
- Sabes que nome se dá a
uma pessoa que continua a
falar, mesmo quando os outros não estão interessados?
E responde o aluno:
- Professor…

A professora atendia um telefonema:
- Está bem, eu tomo nota…
O Joãozinho hoje não pode
vir à escola porque está com
gripe. Já agora, quem é que
está ao telefone?
E responde do outro lado
da linha:
- É o meu paizinho, senhora
professora!

Vira-se o professor para a
turma e diz que quem for
burro que fique em pé. Todos
se sentaram menos o
Joãozinho, o professor pergunta-lhe:
- Joãozinho, consideras-te
burro?!
E o Joãozinho responde:
- Não professor foi só para o
professor não ficar em pé
sozinho!

Sorteio 27/2020

69 449
2.º Prémio 39 697
3.º Prémio 09 142
1.º Prémio

Terça 07/07/20

Sorteio 54/2020

12 16 23 33 41
*8 *10
Quarta 08/07/20

Sorteio 55/2020

10 16 30 32 45
+5
Quinta 02/07/20

Sorteio 27/2020

83 610
2.º Prémio 73 995
3.º Prémio 09 882
4.º Prémio 92 133
Terminação 0
Série sorteada 4.ª
1.º Prémio

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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Cultura
OS PRÓXIMOS DIAS DO ANIMA-TE…
Sons do Minho
Sábado, 11 de julho
Parque da Devesa
(junto ao lago) | 19h

Cinema Paraíso,
Missing Link
Quarta, 15 de julho
Parque da Devesa | 22h

Nuno Campos Quarteto
Domingo, 12 de julho
Parque da Devesa | 19h

Espaço do Anima-te é “Clean & Safe”

O

recinto dos espetáculos do Anima-te, programa de Verão promovido pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão para os meses de julho, agosto e setembro, foi distinguido com o selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal e pela
Inspeção Geral das Atividades Culturais.
O selo “Clean & Safe” assume-se como
uma espécie de garantia que distingue as
atividades que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza pa-

ra prevenção e controlo da Covid-19, reforçando, assim, a confiança do espetador.
O Anima-te traz este fim de semana o
primeiro concerto da edição deste ano
do Devesa Sunset, com Noiserv, dia 10,
pelas 19h00, junto ao lago.
Noiserv, multi-instrumentista a quem
já chamaram "o homem-orquestra" ou
"banda de um homem só", conta no seu
currículo com o bem sucedido disco de
estreia “One Hundred miles from

thoughtlessness” [2008], o EP “A day in
the day of the days” [2010] e o galardoado “Almost Visible Orchestra” que foi
distinguido como melhor disco de 2013
pela Sociedade Portuguesa de Autores.
O novo disco de noiserv será editado
em Setembro de 2020 e, desde Dezembro que o músico tem revelado mensalmente um tema em português.
Recorde-se que os espetáculos do programa Anima-te estão condicionados à
observância das normas impostas pela

Direção-Geral da Saúde devido à pandemia da COVID-19.
A entrada nos espetáculos só será permitida mediante a apresentação de bilhete.
Os ingressos são gratuitos e poderão
ser levantados, no local do evento (Parque da Devesa), no período das 3 horas
que antecede o espetáculo e uma pessoa
poderá levantar até 6 ingressos.
Programa completo em:
www.famalicao.pt
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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 Centro Cidade
9 Renovado
9 Garagem Fechada

AMI 7630

9 1 WC Suite e 1 WC Completo

Luís Martins



www.florestaimobiliaria.pt
Rua do Taxa 05 ʹ S. Vitor

22 Publicidade

ID:124391034-46 -
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129.900 €

C.E.:(C) Excelente T2+1, totalmente remodelado,
no centro da cidade. Com aquecimento completo,
cozinha equipada, elevador e garagem fechada.

ID:124391047-29 -

95.000 €

C.E.:(E) Fantástico apartamento T2 no centro
da cidade, com garagem fechada para uma viatura.
Excelente exposição solar, ótimas vistas sobre
o Bom Jesus, o Sameiro e o Monte do Picoto.

ID:124391005-466 -

153.500 €

C.E.:(D) Apartamento T3
no centro da cidade
(A 200m do Arco da Porta Nova).

ID:124391034-42 -

169.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica,
inserida em lote de 2.200 m2. Com aquecimento
central, situada a 2 min. do centro
da Póvoa de Lanhoso.
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EMPRESA DE CLIMATIZAÇÃO
DE BRAGA PME LIDER À 8 ANOS

TRANSPORTES
INVICTADADOS

PROCURA
✓

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

ADMITE

Técnico de ar condicionado
com experiência.

AVISO

MOTORISTAS

✓

Técnico de Pichelaria se possível
com experiência em ar condicionado.

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 28/85

Entre os 23/45 anos com experiência
minima de 2 anos de condução

Possibilidade de progressão na carreira profissional
Enviar curriculum para : rjfavac@gmail.com

Telef. 253 061 902 / 935 117 226

€€€€ 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!!

PRECISA-SE
LAVADOR AUTOMÓVEL
Boas regalias sociais, entrada imediata.
ENTREGAR CURRICULUM VITAE
Contactar entre as 9H - 18H

Tlf. 253 670 500

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

António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Esposende, torna público que em cumprimento do disposto no nº 5 do art.º B-1/11º do Código Regulamentar do Município
de Esposende, se encontra em discussão pública a alteração ao
licenciamento de operação urbanística de loteamento aprovado
pelo Alvará de Loteamento nº 28/85 – processo nº 337/79, alteração esta requerida por Carlos Manuel Neiva Narciso Novo, proprietário do lote 2, com residência na Rua Armando Pacheco
Azevedo, n.º 22 – 4740 Antas, que incide sobre o prédio inscrito na
matriz urbana sob o artigo 1162, da freguesia de Antas.
Mais torna público que a discussão pública se fará por um período
de 10 dias contados após a data da publicação deste aviso, sendo
certo que o processo se encontra patente para consulta na Divisão
de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no
edifício dos Paços do Concelho, Praça do Município em
Esposende.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser
entregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de
discussão pública.
Esposende e Paços do Município, 05 de maio de 2020
O Presidente da Câmara,
(Benjamim Pereira, Arq.)

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

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

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

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

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.

Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000

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

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

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.

Favor ligar: 927 562 704

TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem
- Braga

OS
RECEPCIONAM
S
TODOS OS DIA
O
O SEU PEQUEN
ANÚNCIO

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

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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Publicidade 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 ST-Line S.W. - 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 21.750,00 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
26

9 de Julho 2020 correiodominho.pt
36

Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

TELEVISÃO
RTP 1
06:30
10:00
13:00
14:15
14:30
17:15
17:30
19:08
19:59
21:00
21:30
22:30
22:45
23:30
00:30
01:15
02:00

RTP 2

Bom Dia Portugal
7 Maravilhas da Cultura Popular
Jornal da Tarde
À Roda da Alimentação
7 Maravilhas da Cultura Popular
Fatura da Sorte
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
3 Minutos a Inspirar Portugal
Patrulha da Noite
Patrulha da Noite
Crimes Graves
Longmire
De Mal a Pior

06:32
07:03
13:55
14:00
15:00
15:30
16:00
17:01
20:50
21:20
21:30
22:06
22:12
23:30

Repórter África - 2ª Edição
Programação Infantil
Folha de Sala
Super Diva - Ópera Para Todos
A Fé dos Homens
Atelier d' Arquitetura
A Era das Grandes Catástrofes
Programação Infantil
Herdeiros da Noite
Quaranteens
Jornal 2
Folha de Sala
Uma Visão Diferente
Emidio Santana - A Voz
Resistente do Anarquismo
00:25 Cinemax
01:25 Eu Sou
02:15 Clube da Europa

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

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

06:30
10:15
13:00
14:45
16:15
18:15
19:15
19:57
21:55
22:50
00:05
01:40
02:35
04:05

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
Big Brother - Extra
Autores
Redenção
Mar de Paixão

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
MARQUES REGO T. 253 993 124

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

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
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

R. Cerqueira Gomes, 66

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DE BAIRRO T. 252 932 678

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO DOMINGOS T. 258 822 699

Av. Silva Pereira, 81

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo de São Domingos 54

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Av. de Londres, 284

Praça da República, 92

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
BEATRIZ T. 253 631 199
Rua Doutor Francisco Duarte, 195, Loja 1

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

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

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e de carinho.
Saúde: Se lhe doerem os joelhos
verifique se não tem peso a mais.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades
que surjam. Siga a intuição.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 19, 27, 35
(colocar a imagem da carta n. 28)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
31
Touro
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: É possível que se cruze com a
pessoa que idealizou para si. Esteja
atenta!
Saúde: Se anda com vontade de comer
doces opte pela gelatina.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
trabalho. Merece tudo de bom.
Números da Sorte: 6, 7, 18, 34, 39, 42
Gémeos
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Uma discussão poderá abalar a
sua paz. Procure entender-se com o
seu par.
Saúde: Se lhe custa beber água, tome
chá. O importante é que hidrate o
organismo.
Dinheiro: Pode colocar em marcha um
projeto importante. A estabilidade está
perto.
Números da Sorte: 3, 5, 10, 24, 32, 47

Balança
Carta do Dia: 2 de Paus, Perda de
Oportunidades.
Amor: Se errou, peça desculpa ao seu
par.
Saúde: Pode sofrer de tensões
musculares.
Dinheiro: Previna-se contra
acontecimentos inesperados.
Mantenha-se alerta.
Números da Sorte: 9, 14, 17, 26, 41,
48
Escorpião
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: É provável que se sinta mais
nostálgica. Saia com os seus amigos.
Saúde: Se ganhou uns quilos, inicie
uma dieta.
Dinheiro: Boa altura para fazer novas
tarefas. Parar é morrer.
Números da Sorte: 9, 11, 24, 29, 37,
42
Sagitário
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: Se algo anda a desestabilizar a
sua relação chegou a hora de resolver.
Converse com o seu par.
Saúde: Para as varizes faça
cataplasmas com folhas quentes de
alface.
Dinheiro: Com força e determinação
conseguirá terminar com sucesso uma
tarefa.
Números da Sorte: 5, 9, 13, 24, 35, 42

Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Deixe os medos de lado e viva a
relação de forma intensa.
Saúde: Coma mais grelhados e
cozidos. Mantenha-se em forma.
Dinheiro: Podem oferecer-lhe um novo
emprego. Cuidado com falsas ilusões.
Números da Sorte: 8, 12, 16, 24, 29,
41

Capricórnio
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Terá força para dar ânimo à sua
cara-metade que hoje pode estar mais
em baixo.
Saúde: Para purificar o fígado tome
sumo de agrião e couve.
Dinheiro: Encha-se de força de vontade
e leve as iniciativas avante.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39,
49.

Leão
Carta do Dia: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Um amigo pode precisar de um
ombro para chorar. Dê-lhe o seu.
Saúde: Cuidado com o stress.
Mantenha o equilíbrio com a ajuda do
ioga.
Dinheiro: Pode receber um cargo de
maior responsabilidade.
Números da Sorte: 8, 17, 32, 34, 42,
46

Aquário
Carta do Dia: 8 de Paus, que significa
Rapidez.
Amor: Pode receber a visita de um
amigo. Ficará feliz.
Saúde: Faça passeios ao ar livre para
ganhar boas energias.
Dinheiro: Pode surgir uma despesa
com a qual não contava. Conseguirá
dar a volta à situação com rapidez.
Números da Sorte: 15, 19, 20, 26, 34,
41

Virgem
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Seja mais carinhosa com a sua
família. O seu tempo deve ser gasto a
amar.
Saúde: Se tem pedra nos rins cola
maças e beba dois litros de água por
dia.
Dinheiro: Pode receber uma proposta
de trabalho que lhe dará mais poder.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48,
49

Peixes
Carta do Dia: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e
Segurança.
Amor: Dê a volta a um
desentendimento com um familiar com
a sua boa disposição.
Saúde: Vigie a sua saúde. O excesso
de atividades pode desgastá-la.
Dinheiro: É provável que um colega lhe
peça ajuda. Seja generosa.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47,
49
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Olá sou
a Sofia!

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

24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762
ALICE A INICIAR
COM MUITA DOÇURA!
Meiguinha, Peludíssima,
Rabão, Lindo Corpo.
Sou completinha. Faço tudo.
.

935 546 218

969 080 576

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

910 874 935
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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

PORTUGUESA
Bem-vindo ao meu canto do
prazer. Sou bem constituida,
de peito XXL. Faço convívio
envolvente com oral ao natural
intenso, até ao fim.

912 376 357

A LINDA MIÚDA
Fresquinha
na cidade.
Os três pratinhos,
Tudo completinhos
venha provar.
Aqui se come bem.
Meiga e dócil.

939 498 281

Massagista
Profissional
PROMOÇÃO DE VERÃO
Portuguesa. Massagem relaxante,
sensual. Dores e contraturas
musculares, etc.

914 219 521

Sara Jean
Underwood
Modelo aproveitou o calor
para tomar um banho numa
cascata e ao mesmo tempo
apresentar uma nova
colecção de biquínis de uma
marca internacional.

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
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Montalegre
PJ detém dois homens suspeitos de atear fogos

Desafio das Cidades Digitais
Guimarães e Valongo
representam Portugal

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária suspeitos de atear dois incêndios florestais no concelho de Montalegre, anunciou a força policial.
Em comunicado, a PJ de Vila Real explicou que deteve um homem de 62 anos,
agricultor, “fortemente indiciado” de ter ateado um incêndio em área florestal na
localidade de Tourém, em Montalegre, no distrito de Vila Real.
O incêndio aconteceu em 29 de Abril e consumiu área de mancha florestal constituída por mato e pinheiro bravo.
A PJ anunciou também ontem, em comunicado, a identificação e detenção de um
homem de 68 anos, agricultor, suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal na localidade de Ponteira, em Montalegre.
Este incêndio ocorreu em 22 de Fevereiro e consumiu área de mancha florestal
constituída, maioritariamente, por mato e pinheiro bravo, “de valor consideravelmente elevado”.

Guimarães e Valongo são os municípios portugueses que participarão no Desafio das Cidades
Digitais (ICC - Intelligent Cities Challenge), da
Comissão Europeia, e que envolve quase uma
centena de destinos europeus.
Os dois municípios fizeram parte das “130 manifestações de interesse de 192 cidades de 20
países da União Europeia e do Reino Unido”,
tendo em vista projetos que as tornarão “mais
sustentáveis, habitáveis e socialmente responsáveis, usando tecnologias avançadas”, lê-se na
página da rede na internet.
Na página da autarquia minhota lê-se que Guimarães integra assim o rol das 88 cidades já selecionadas, que "desenvolverão estratégias de
inteligência urbana através da promoção da
implementação de soluções adaptadas à singularidade da cidade e que visem a redução de
emissões de gases com efeito de estufa, a criação de novas oportunidades para os cidadãos, a
sustentabilidade, a responsabilidade social e a
melhoria da qualidade de vida".

Monção
PJ detém homem suspeito de atear quatro fogos

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter
ateado quatro incêndios florestais em Monção, por vingança motivada pela rejeição de que foi objecto por parte de uma mulher, foi hoje anunciado.
O Departamento de Investigação Criminal de Braga adianta, em comunicado ontem enviado às redações, que três incêndios ocorreram no dia 30 de Junho e um
quarto, no mês anterior, todos no concelho de Monção.

Covid-19
Marcelo anuncia fim das sessões no
Infarmed e defende que valeram a pena

O Presidente da República anunciou que as sessões com especialistas e políticos no Infarmed terminaram, pelo menos para
já, e defendeu que este foi um exercício de transparência sem
paralelo que valeu a pena.
“Terminamos ontem uma experiência de vários meses, iniciada
no final de março em pleno estado de emergência", declarou
Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final da décima reunião sobre a evolução da covid-19 em Portugal, no Infarmed.
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