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1

A CÉLULA ADORMECIDA NUNO NEPOMUCENO

CULTURA

6

QUANDO EU ESTAVA NA TUA BARRIGA E. SÁ

LEYA

2

A VIDA DEPOIS DA MORTE DEEPAK CHOPRA

LEYA

7

CORAÇÃO REBELDE ARUNDHATI ROY

LEYA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

FURACÃO HAMILTON SÉRGIO VEIGA

OFICINA DO LIVRO

4

AMÁLIA DITADURA E REVOLUÇÃO M CARVALHO

LEYA

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

LEYA

5

O PRÍNCIPE CRUEL HOLLY BLACK

TOPSELLER

10 O GOLFINHO MARK HADDON.

NOVIDADES

PORTO EDITORA

A NÃO PERDER

Amália - Ditadura e revolução
AUTOR Miguel Carvalho
EDITORA D. Quixote

Chamaram-lhe cantora do regime. Acusada de servir a ditadura e colaborar com a polícia política (PIDE), foi perseguida e ostracizada após 25 de Abril de 1974, reconquistando depois a
unanimidade enquanto voz de Portugal no Mundo. Esta é a história secreta da vida de Amália
Rodrigues.
Como se relacionou com o Estado Novo e sobreviveu à admiração por Salazar? Como enfrentou
a pobreza, seduziu a aristocracia e os intelectuais? Como ajudou presos políticos, cantou poetas proibidos, colaborou com antifascistas e financiou clandestinamente a oposição e o PCP?
Como sobreviveu aos boatos, ataques e tentativas de silenciamento no pós-revolução? Como
é que os políticos, os músicos, os poetas, a ditadura e a democracia lidaram com a maior cantora portuguesa de sempre? Amália - Ditadura e Revolução - A história secreta é uma investigação jornalística que atravessa dois regimes, vários continentes e reúne perto de uma centena de entrevistas e depoimentos exclusivos, gravações inéditas da fadista e de personalidades
que com ela conviveram, milhares de páginas de documentos nunca revelados, além de cartas
e fotografias desconhecidas da cantora.

DESTAQUES

A vida depois da morte
AUTORA Deepak Chopra
EDITORA Lua de Papel

Deepak Chopra baseia-se nas últimas
descobertas científicas e nas grandes
tradições de sabedoria para apresentar
um mapa da outra vida. É uma viagem
fascinante através de muitos níveis de
consciência. Mas muito mais importante é a sua mensagem: quem encontramos na outra vida e o que nela experienciamos reflete as nossas convicções.

O Pintor de Batalhas

Quando eu estava
na tua barriga
AUTOR Eduardo Sá
EDITORA Lua de Papel

Um bebé nunca vem só. Ainda antes
de nos entrar em casa, já a virou de
pernas para o ar. É o berço que se ajeita, o quarto que se vai vestindo, velhas rotinas que se perdem. Ainda
imagem difusa na ecografia, já ele se
faz sentir em todos os poros, é um
cansaço que se instala...

A Directora de Rosemere

AUTOR Arturo Pérez-Reverte
EDITORA ASA

AUTORA Sarah E. Ladd
EDITORA Top Seller

Do Vietname ao Líbano, do Camboja à
Eritreia, de El Salvador à Nicarágua, de
Angola e Moçambique aos Balcãs e ao
Iraque… Depois de trinta anos a tirar
fotografias em busca da imagem definitiva, do momento simultaneamente
fugaz e eterno que explica tudo, o fotógrafo de guerra Andrés Faulques
substitui a câmara pelos pincéis.

Ela dedicou a sua vida ao colégio.
Mas agora a sua vocação e o seu coração estão em perigo. Patience Creighton é uma jovem solteira de 25 anos
que tem dedicado a vida a administrar
o colégio de Rosemere. Mas tudo parece prestes a mudar quando William
Sterling, o enigmático proprietário do
colégio, aparece à sua porta a meio da
noite, agredido e inconsciente.

O Golfinho

AUTOR Mark Haddon
EDITORA Porto Editora
Uma recém-nascida é a
única sobrevivente de um
desastre aéreo. O pai, um
homem demasiado protector e com um segredo terrível, cria-a em total isolamento, o que a leva a
refugiar-se num mundo de
livros e aventuras antigas.
Porém, um dia, esta menina é visitada por Darius,
um jovem que compreende bastante mais do que
devia sobre o pesadelo em que ela vive, o que o deixa em grande
perigo. Perseguido por alguém que o vê como uma ameaça, a fuga por mar torna-se a única opção. Daí em diante, Darius será Péricles – o príncipe de Tiro – e a sua vida encher-se-á de lances arriscados, de acasos, mas também de amor.
Assim começa uma aventura épica que vai dos nossos dias ao
mundo antigo, passando por Londres nos tempos de Shakespeare. Deusas vingativas, ninfas protetoras, mitos antigos e os eternos e insondáveis desígnios das Parcas...

Tentação

AUTORA Beth Kery
EDITORA Chá das cinco
Beth Kery está de regresso
com um romance em que
as regras do desejo estão
prestes a ser redefinidas.
O trabalho de Emma Shore
como enfermeira de cuidados paliativos sempre
lhe reservou algumas surpresas. Quando é contratada para trabalhar na mansão do enigmático e
atraente milionário Michael Montand não imagina quão rapidamente será arrastada
para os sombrios jogos sexuais do milionário, onde as suas próprias fantasias a deixarão refém de desejos inconfessáveis.
Michael sabe que não deveria ter aliciado uma mulher tão inocente para os seus jogos. Mas Emma cativou-o desde o primeiro
instante e agora ele está disposto a aceitar qualquer condição
para a manter perto de si. Inclusive deixar que seja Emma a definir as regras. De uma luxuosa mansão à beira-mar à sensual costa da Riviera francesa...
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Braga

Recuperados já são 1305
e existem 23 casos activos
NO CONCELHO de Braga os recuperados de Covid-19 são já 1305, havendo
registo de 23 casos activos. Número de óbitos mantém-se inalterado: 74.

46,221

MORTES

1,654 (+8)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

30,655 (+305)

PORTUGAL

COVID-19

| Marlene Cerqueira |

No concelho de Braga foram registados mais três casos de Covid-19, entre terça e sexta-feira.
Foram assim ultrapassados os
1400 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da
pandemia. .
Segundo os últimos dados disponíveis, e que se reportam ao
final do dia se sexta-feira, o concelho de Braga contabiliza agora
1402 casos confirmados de Covid-19, desde o início da pandemia.
No entanto, o número de recuperados também continua a subir. Houve mais duas pessoas
curadas, entre terça e sexta-feira.
São agora 1305.
Quanto aos casos activos, que
será o número mais importante
para perceber a actual situação
epidemiológica do concelho, são
actualmente 23, mais um do que
na segunda-feira.
Não se registaram mais óbitos
associados à Covid-19, pelo que
o número de pessoas que faleceram estando infectadas pelo novo corona vírus mantém-se em
74. Recorde-se que desde meados de Maio houve apenas registo de mais um óbito.
Estes números são aqueles que
são disponibilizados ao Município de Braga pela autoridade de
saúde local. Tem sido com base

COVID-19
CASOS SUSPEITOS
403,748 (+2,452)

+ 342 NOVOS CASOS

Portugal
Funcionária do lar
de Reguengos
de Monsaraz testa
positivo após quatro
negativos

18068
NORTE
4255

Uma funcionária do lar onde teve origem o surto de covid-19 de
Reguengos de Monsaraz recebeu
na sexta-feira um teste positivo,
depois de quatro resultados negativos entre 18 e 28 de junho,
informou o município alentejano. A profissional da Fundação
Maria Inácia Vogado Perdigão
Silva encontrava-se em vigilância activa na sua residência.

CENTRO

22385
LISBOA
E VALE DO
TEJO

570
ALENTEJO
DR

Entre terça e sexta-feira registaram-se três novos casos de Covid-19

nestes dados que a autarquia liderada por Ricardo Rio tem definido a estratégia para acompanhar o desenvolvimento da
situação pandémica na capital de
distrito.
Todos os dados apontam para a
estabilização da situação, isto
porque não é possível assegurar
que a mesma está controlada devido à elevada capacidade de
propagação do novo vírus.
Relativamente a respostas à situação pandémica, Ricardo Rio
tinha já avançado ao ‘Correio do
Minho’ que o Centro de Emer-

gência de Braga, que está a funcionar no Pavilhão Polidesportivo da Escola Básica de Nogueira
se vai manter activo até ao final
do mês. Trata-se de uma valência que está a ser coordenado pela Delegação de Braga da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Neste momento, a Câmara de
Braga “está a avaliar a possibilidade de criar uma unidade de
âmbito mais local” para prestar
apoio a situações em que seja
necessário efectuar confinamento e não existam condições para
o fazer no domicílio.

§solidariedade
Reutilizáveis e certificadas pelo CITEVE

Cruz Vermelha angaria verbas
com venda de máscaras
A Delegação de Braga da Cruz Vermelha portuguesa está
a desenvolver e disponibilizar um conjunto de respostas e
serviços que têm como objectivo melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos da comunidade, priorizando os mais
vulneráveis. O impacto da Pandemia provocada pela Covid-19 trouxe novos desafios de sustentabilidade à Dele-

gação de Braga da Cruz Vermelha que tem registado um
aumento de respostas ao nível da emergência social.
Para fazer face aos novos desafios a organização concebeu a uma campanha de angariação de verbas através da
venda de máscaras sociais solidárias, como forma de minimizar o impacto negativo da Pandemia na Organização
e promover um comportamento seguro por parte dos cidadãos. As máscaras sociais solidárias são certificadas
pelo CITEVE, com protecção de nível 3 (70% de filtração).
São máscaras reutilizáveis (25 lavagens) e vendidas em
packs de duas unidades por cinco euros.

695
ALGARVE

95

153

MADEIRA

AÇORES

12,738,594
Contagem Mundial
+ 122,016 NOVOS CASOS
EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
PERÚ

MORTES
565,179

RECUPERADOS
7,440,563

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

3,323,328
1,810,691
849,823
720,547
319,646

137,093
70,623
22,687
11,205
11,500

1,708,976
526,556
290,908
211,896
97,508

15,720
8,318
8,944
2,300
1,309

África
Número de mortos sobe para 12.756
em mais de 559 mil casos
O número de mortos em África devido à covid-19 subiu ontem para
12.756, mais 313 nas últimas 24 horas, em cerca de 559 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.
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Grupo Municipal com
proveitos de 141 milhões
e 133 de custos

CÂMARA de Braga vota amanhã, em reunião do executivo, os relatórios e
contas das empresas municipais e, ainda, o Relatório de Contas Consolidadas
do Grupo Municipal de Braga.

§empresas municipais
TUB

Ano histórico com aumento de passageiros
Em 2019, os TUB assinalam um novo aumento do volume de vendas, acompanhado por um aumento do número de passageiros. O aumento das vendas e serviços prestados fixou-se nos 9,8%, registando-se o aumento de
venda de títulos de transporte de 4,66% e de serviços prestados de aluguer
de 22,86%. O número de validações aumentou igualmente, cifrando-se nos
12.413.299 passageiros transportados, o que significa um aumento de 4%.
No ano 2019, foi ainda possível aplicar um desconto tarifário de 16% nos
passes de carregamento mensal, medida esta que abrangeu um universo de
20 mil pessoas. Em termos de desempenho económico-financeiro, verificase que o resultado líquido do exercício é positivo em cerca de 154 mil euros.

Agere

Relatório destaca “boa performance”
O ano 2019 ficou marcado com os avanços na implementação do projecto
de alteração do sistema de recolha de resíduos sólidos no concelho.
Em 2019 foi possível alcançar um investimento global de 7,4 milhões de euros, correspondendo a 143,66% de taxa de execução, de acordo com aquilo
que se encontrava previsto no PPI 2019-2036.
A Agere registou um rácio de água não facturada de apenas 13,76%, “o que
coloca a empresa num patamar de excelência ao nível da redução das perdas de água”.
A situação económica e financeira da empresa no final do 2019 reflecte, globalmente, “uma boa performance da empresa”, tendo alcançado um RLE de
6,6 milhões de euros e um EBITDA de 15,5 milhões de euros, o qual foi conseguido, essencialmente, graças ao efeito do aumento da actividade da empresa, com reflexo no aumento do volume de negócios.
A Agere tem conseguido manter os seus rácios financeiros acima da média,
com a estabilização do rácio de autonomia financeira em 52,32%.

BragaHabit

Reabilitação de bairros em destaque
DR

Executivo municipal de Braga volta a reunir, amanhã de manhã, presencialmente

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

Além dos Relatórios e Contas
de 2019 das empresas municipais, na reunião da Câmara de
Braga que se realiza amanhã vai
ser também votado o Relatório
de Contas Consolidadas de
2019, documento que agrega a
informação de carácter contabilístico produzida, individualmente, pelas entidades que integram o Grupo Municipal de
Braga.
O Relatório de Contas Consolidadas agrega a informação do
grupo autárquico, sendo este
composto pelo Município e pelas entidades que controlada de
forma directa ou indirecta.
De acordo com o que respeita à
actividade desenvolvida ao longo do ano de 2019, o documento
revela que o Grupo Municipal
de Braga “gerou um total de custos no montante de 133 milhões
de euros e de proveitos no valor
de 141 milhões de euros, obtendo-se um resultado líquido do
exercício sem os interesses mi-

noritários de 5,4 milhões de euros”.
Por comparação com 2018, o
relatório destaca o aumento dos
custos com o pessoal em 3,2 milhões de euros, um crescimento
justificado pelas reposições salariais, valorizações remuneratórias resultantes do SIADAP, aumento do número de colaboradores, actualização do salário
mínimo nacional e os respectivos encargos sociais reflectidos
na empresa mãe.
Destaca-se ainda, em relação a
208, a variação positiva das
amortizações do exercício de 1,7
milhões de euros, justificada
“essencialmente pelo aumento
das amortizações inerentes ao
processo de transferência de
imobilizado em curso para imobilizado firme da entidade consolidante”.
Nota ainda para o crescimento
de 1,4 milhões de euros registado na rubrica de fornecimentos e
serviços externos, que decorrente dos aumentos registados nas
demonstrações financeiras individuais do grupo público conso-

lidado, a saber: Município com
513 mil euros; InvestBraga com
163 mil euros, Teatro Circo com
153 mil euros, TUB com 214
mil euros e a BragaHabit com
185 mil euros).
Ainda relativamente a 2018, o
relatório destaca a diminuição
de 1,6 milhões de euros na rubrica ‘provisões do exercício’, que
resulta dos efeitos contabilizados nas demonstrações financeiras individuais do município.
O Relatório de Contas Consolidadas de 2019 realça, em nota
prévia, que apesar de suficiente
para revelar a situação económica e financeira de cada entidade,
o documento “não é, no entanto,
suficiente para traduzir de forma
verdadeira e apropriada a situação económica e financeira do
Grupo como se de uma única entidade se tratasse”.
Daí —relaça o documento —
“a necessidade de se proceder à
consolidação de contas, para que
seja possível avaliar o desempenho económico e a situação financeira do Grupo Municipal de
Braga”.

O ano 2019 ficou ainda marcado pelo início da reabilitação do bairro de Santa Tecla e de quatro blocos nas Enguardas. Este investimento representa 4,5
milhões de euros. Neste exercício foi ainda possível concluir a demolição do
bairro social da Ponte dos Falcões.
Ao nível do desempenho económico e financeiro, a BragaHabit apresenta
em 2019 um resultado líquido positivo de cerca de 110 mil euros.

Theatro Circo

Público foi de quase 100 mil pessoas
No que respeita a indicadores, em 2019 verificou-se um ligeiro decréscimo
no número de utilizadores (menos 6%) e no número de sessões (menos
10%) comparativamente a 2018. Ainda assim, o número de utilizadores que
acederam ao site do Theatro Circo em 2019 (110. 335) é claramente superior
à média de utilizadores registados nos últimos quatro anos (98.274). Realizaram-se no Teatro Circo um conjunto de 441 actividades para um público
total de 98.282 pessoas.
Há ainda a acrescentar que a empresa municipal tem ainda a seu cargo a
gestão de dois projectos estratégicos: a coordenação e implementação do
plano de acção de Braga Media Arts e a coordenação dos trabalhos preparatórios para a candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027.
Em termos económico-financeiros, em 2019, o Teatro Circo apresenta um resultado positivo de cerca de quatro mil euros.

InvestBraga

Dinamização económica foi a aposta
No decurso de 2019, a área de dinamização económica e de atracção de investimento da InvestBraga recebeu investidores promotores de mais de 104
projectos de investimento. Ao nível das feiras, congressos e eventos, realizaram-se 205 iniciativas, com 417.000 visitantes. Em termos financeiros,
2019 encerrou com um resultado positivo de 109 mil euros.
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“A ignorância está a ameaçar as democracias”
“NÃO CONHECER a própria história é a maior ameaça à democracia”. O alerta é do escritor Richard Zimler para quem a ignorância
está a colocar em risco não só a democracia do seu país natal, os EUA, mas também no país onde vive, Portugal.
FEIRA DO LIVRO DE BRAGA
| Marlene Cerqueira |

Não conhecer a própria história
é a maior ameaça às democracias, incluindo à portuguesa. O
alerta é do escritor norte-americano Richard Zimler, radicado
no Porto desde 1990, e o protagonista da conversa em streaming realizada ontem no âmbito
do programa cultural da Feira do
Livro de Braga.
Durante cerca de uma hora, numa conversa moderada por Tito
Couto, Richard Zimler falou não
só sobre os seus livros, que bebem muito da actualidade, mas
também comentou acontecimentos que estão a marcar a actualidade em Portugal e no mundo.
O escritor começou precisamente por falar da situação do
país onde nasceu e cresceu, confessando que fica doente quando
liga a televisão e é confrontado
com o que, a nível político, se
passa nos EUA. “Não consigo
ver, simplesmente fico doente”,
confessou, manifestando que actualmente o seu maior receio é
que Trump perca as eleições e
lance mão de algum estratagema
para não o conseguirem tirar da
Casa Branca, uma situação que
na recta final poderá exigir a intervenção do exército americano.
Zimler considera que “estamos
perante a maior ameaça à democracia norte-americana desde a
guerra civil que aconteceu há
mais de 150 anos”.
No seu entender, a eleição de
Trump apenas confirmou aquelas que são as consequências das

DR

Richard Zimler participou ontem no programa cultural da Feira do Livro de Braga

pessoas não conhecerem a sua
própria história.
“Trump só é possível numa sociedade que não valoriza a sua
história, a sua cultura”, referiu,
na conversa que decorreu através de videoconferência.
Para Richard Zimler, a constatação de que a ignorância está a
ameaçar as democracias não é
nova. E encontra-a também cá,
em Portugal.
O escritor considera que Portugal se devia preocupar mais com
a educação, com a forma, sobretudo, como ensina a sua história.
“Faço muitas sessões pelas escolas portuguesas e noto que
muitos alunos saem do liceu sem
saberem pormenores sobre a ditadura portuguesa”, afirmou,
alertando que “quem não conhece o que realmente foi a ditadura

pode facilmente dizer ou pensar
que precisamos de um novo Salazar para colocar a sociedade na
ordem. Até já temos uma pessoa
no Parlamento a dizer isso, embora com outras palavras”.
É por isso que não tem dúvidas
em afirmar e alertar que “não
conhecer a nossa própria história
é a maior ameaça à democracia
jovem em Portugal”.
Num tema que está a marcar
muito a sociedade americana,
Richard Zimler comentou também o movimento ‘Black Lives
Matter’ (em português ‘Vidas
Negras Importam’), mostrando
esperança que ele consiga alterar
alguma coisa na sociedade americana, uma esperança que brota
sobretudo do facto de este movimento congregar pessoas de todas as cores, raças e etnias.

+ hoje
As conversas cpm
escritores regrassam esta
tarde à Feira do Livro
de Braga. Às 18 horas,
o escritor Afonso Reis
Cabral vai estar numa
conversa moderada
por Nelson Nunes.
As conversas são
transmitidas na página
de facebook do certame,
que nesta 29.ª edição
decorre integralmente
através das plataformas
digitais.

No entanto, também sabe que
não é fácil mudar a sociedade
americana, desde logo porque os
Estados Unidos “são como um
navio enorme, trinta vezes maior
do que Portugal, e para mudar o
rumo do navio é preciso um movimento muito forte e constante”.
A mudança não se conseguirá
com três ou quatro meses de
‘Black Lives Matter’. “Só daqui
a três ou quatro anos vamos conseguir começar a perceber se
houve realmente mudança na sociedade”, refere.
Entre outros temas, Richard
Zimler manifestou-se também
crítico pela forma como actualmente “é tão fácil insultar os outros” através das redes sociais,
basta expressar uma opinião diferente para alguém ser alvo do
pior tipo de comentários. “Fico
muito perturbado com esta situação”, confessou o escritor, defendendo que não vale a pena
debater assuntos importantes nas
redes sociais precisamente por
essa falta de respeito que existe
pela opinião do outro.
Considerado um dos grandes
escritores mundiais da actualidade, Richard Zimler, natural de
Nova Iorque e agora a residir no
Porto, tem publicados 12 romances, uma colectânea de contos e
cinco livros infantis, que depressa entraram nas listas de ‘bestsellers’ de vários países (Portugal, Brasil, EUA, Inglaterra,
Itália, entre outros).
A sua obra encontra-se traduzida para 23 línguas. O seu mais
recente romance é ‘Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco’.
Publicidade
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Reportagem

FLÁVIO FREITAS

Bracarense Jorge Palmeira guarda, em casa, uma colecção de brinquedos do século passado, que marcaram a infância dos portugueses

Coleccionador de brinquedos antigos
sonha exibi-los numa exposição

É COM uma devoção fiel que Jorge Palmeira, coleccionador bracarense de brinquedos antigos, com os quais as crianças do século
passado se entretinham, guarda a sua colecção própria. Um dia sonha realizar uma exposição e mostrar as peças ao público.
COLECCIONISMO

| Marta Amaral Caldeira |

É a segurar nas mãos um grande
camião de bombeiros, que data
dos anos 50 do século passado,
que Jorge Palmeira, um coleccionador de brinquedos antigos,
recorda a infância. São centenas
e centenas de brinquedos que o
fotógrafo bracarense arrecada
com devoção fervorosa num
cantinho especial em casa e é a
colecção de brinquedos que lhe
dá ânimo agora também para
procurar emprego.
A esmagadora maioria dos
brinquedos com que Jorge brincava é de plástico e de latão. São
bonecos, trens de cozinha, gaitas
e violas, cavalos a puxar carroças, camiões, carros de polícia e
de bombeiros, táxis e os modelos mais ‘in’ dos automóveis da
época, com os desportivos americanos, de focinho pontiagudo
quase a rastejar no chão a lembrar as corridas que outrora se
disputavam na terra de curvas e
de pontes que todas as crianças
concebiam em qualquer terreiro.
“Estes brinquedos são muito
especiais e para mim têm todo o
valor do mundo”, garantiu o co-

FLÁVIO FREITAS

Uma mão cheia de brinquedos antigos

leccionador à reportagem do
‘Correio do Minho’, para a qual
dispôs em exposição na garagem
da sua habitação todo o manancial de brinquedos que tem guardados.
“Sempre fui um miúdo que
gostava de brincar com os brinquedos que o meu pai comprava.
Era a melhor forma de nos entretermos na altura e a verdade é
que brincávamos mesmo muito,
fazíamos corridas de carros a sério”, contou, lembrando o quintal na casa onde morava, onde se
abriam trajectos e buracos profundos para a aventura ser ainda
mais intensa à passagem das viaturas de brincar. Entre os principais fabricantes destes brinquedos está a Jato, a Papa Léguas, a
Osul, entre muitos outros. O coleccionador diz que, actualmente, estes brinquedos antigos, produzidos praticamente à base de
plástico, já são difíceis de ser encontrados.
“Estes brinquedos têm tanto
valor para mim que desde cedo
comecei a preservá-los da melhor forma, para que, um dia,
também os meus filhos pudessem brincar com eles”, disse.
Esse dia acabaria por chegar,

mas, em pleno séc. XXI, as brincadeiras das crianças são outras.
Mudaram completamente e este
género de brinquedos começou a
ser posto de lado. “Hoje as
crianças preferem as tecnologias
e os brinquedos têm que ter algum tipo de interacção com elas,
senão, são logo preteridos”.
O coleccionador de brinquedos
antigos diz que na sua infância
essa ‘interactividade’ também
existia, só que era ficcionada pela imaginação dos miúdos. “Nós
acreditávamos mesmo que estavamos a competir nas corridas
de carros que fazíamos e que as
carroças puxadas pelos cavalos
de plástico eram todos verdadeiros e que troteavam ao som do
estalido da nossa boca”.
Lembrando que foi aos 14 anos
que começou a trabalhar, Jorge
Palmeira diz que o primeiro ordenado que recebeu serviu precisamente para comprar um
brinquedo novo. “Era um carro
de polícia com sirenes e tudo!”.
Entre os sonhos que tem na vida, o coleccionador de brinquedos antigos confessa que, um
dia, gostaria de mostrar a sua coleccção numa exposição especial para o público bracarense.
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Sector de eventos continua sem apoios
AUTARCA convidou os deputados eleitos por Braga para visitar empresas do sector de montagem de
stands e de eventos, paradas devido à pandemia e que empregam perto de meio milhar de pessoas.
DISTINÇÃO

| Marlene Cerqueira |

O sector de montagem de stands
e de eventos garante emprego a
perto de meio milhar de pessoas
no concelho de Braga e, devido
à situação de pandemia, atravessa um dos períodos mais dramáticos da sua actividade.
A Câmara de Braga revelou
que tem recebido diversas solicitações por parte de empresários
ligados ao sector, cuja actividade se mantém genericamente in-

terrompida, sem que exista qualquer resposta específica ao nível
dos apoios concedidos pelo Governo a este sector, estando largas centenas de postos de trabalho em causa.
Face à situação, o presidente
da Câmara, Ricardo Rio, convidou os deputados à Assembleia
da República eleitos pelo círculo
eleitoral de Braga a realizam
uma visita às empresas mais representativas deste sector.
A deslocação está agendada
para as 15 horas de amanhã. A

lll
Com esta visita, a edil
pretende alertar a
Assembleia da República
para a inexistência de
qualquer resposta específica
ao nível dos apoios
concedidos pelo Governo
a este sector.
comitiva vai visitar a Spormex,
que em 219 facturou 12,2 milhões de euros e emprega 148

pessoas. Às 16 horas, a comitiva
segue para a Multitendas, que
emprega 138 pessoas e facturou
no ano passado mais de nove
milhões de euros.
Em comunicado, a autarquia
bracarense salientar que, a nível
nacional, o sector representa cerca de 750 milhões de euros de
facturação e um volume de mais
de 100.000 empregos.
A nível concelhio, em Braga, o
sector emprega 485 pessoas e
facturou, em 2019, mais de 31
milhões de euros.

§agenda
Ensino superior
Candidaturas para bolsa
social de mérito
terminam dia 15
A Câmara de Braga tem abertas,
até ao dia 15 de Julho, as candidaturas à Bolsa Social de Mérito, sendo esta dirigida a estudantes cujo
agregado familiar tenha residência
no concelho de Braga há mais de
dois anos e que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, particular ou
cooperativo devidamente homologados, para obtenção do grau académico de licenciatura.
A bolsa tem o valor da propina
anual paga pelos alunos, representando um investimento global de
15 mil euros.
Publicidade

§política
Saúde

BE defende mais contratações para
recuperar actividade programada
Os deputados do Bloco de Esquerda eleitos por Braga, José Maria Cardoso e
Alexandra Vieira, reuniram, por videoconferência, com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), com o objectivo de avaliar questões relacionadas com a retoma das consultas e cirurgias, suspensas durante a pandemia do Covid-19.
A pensar na retoma da actividade normal dos hospitais e centros de saúde,
os bloquistas quiseram conhecer os planos para dar resposta aos utentes
que cujos atendimentos foram adiados. “A direcção da ARS Norte referiu que
o investimento numa central virtual, através do reforço da Rede de Informação da Saúde, permitiu assegurar consultas à distância, estratégia que se
manterá nos próximos meses, inclusivamente através da criação de salas de
tele-saúde”, refere o BE, em comunicado.
No caso das cirurgias, a ARS admite que “vai ser necessário recorrer a vales
cirurgia convencionados com privados, para se proceder a intervenções cujo
tempo de espera tenha sido ultrapassado”. No entender do BE, “estas situações poderiam ser evitadas” caso fossem contratados os 2300 profissionais
de saúde temporariamente e os 8400 profissionais para o SNS que ficaram
prometidos aquando da apresentação do OE2020.

Partido Socialista

Palmira Maciel defende reforço da
participação política das mulheres
A deputada Palmira Maciel candidata a mais um mandato como presidente
do Departamento Federativo de Braga das Mulheres Socialistas, encabeçando a Lista A - ‘Unir vontades, conquistar mentalidades’, assume, como um
dos seus grandes objectivos, o reforço da participação política das mulheres
na tomada de decisão, suprimindo um conjunto de estereótipos de género e
de culturas e práticas organizacionais que têm de ser alteradas e politicamente assumidas.
“Assistimos recentemente ao processo de criação das novas estruturas de
base concelhia das Mulheres Socialistas, passo muito importante para reforçar a afirmação da estrutura das MS-ID no território, cabendo a todas e a cada uma de nós tudo fazer para dinamizar este processo de capacitação e
participação das Mulheres Socialistas na política”, refere Palmira Maciel, em
comunicado. As eleições, que estiveram suspensas devido à pandemia da
Covid-19, foram remarcadas para 18 de Julho.
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Esposende

Minho

Esposende investe cerca de 750 mil euros
no transporte escolar dos alunos
NO PRÓXIMO ano lectivo 2020/21, o Município de Esposende prevê investir cerca de 750 mil euros no transporte dos alunos
do ensino básico e do ensino secundário para os estabelecimentos escolares.
ESPOSENDE

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

São 2398 alunos esposendenses
que vão ter apoio no transporte
escolar. No próximo ano lectivo,
o Município de Esposende, liderado por Benjamim Pereira, vai
investir cerca de 749 000 euros
no Plano de Transporte Escolar.
O plano foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara,
prevendo a oferta de serviço de
transporte escolar aos alunos do
concelho, entre o local da residência e o local dos estabelecimentos de ensino da rede pública, desde a educação pré-escolar
até ao ensino secundário.
A legislação em vigor determina a gratuitidade de transporte
escolar para os alunos do ensino
básico que residam a mais de
três quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentam, mas o Município de Esposende alarga esse apoio também
aos alunos que frequentam o ensino secundário.
Uma medida municipal tomada
por via do financiamento do
Programa de Apoio à Redução

DR

Alunos do concelho de Esposende têm transporte escolar assegurado no próximo ano lectivo

do Tarifário dos Transportes Públicos, enquanto esta medida vigorar.
“De forma a assegurar um efi-

caz e eficiente funcionamento
dos transportes escolares e a
possibilitar aos utilizadores salvaguardar os direitos e obriga-

ções, foram também definidas e
aprovadas as normas de gestão
dos transportes escolares”, indica fonte municipal.

Refira-se que a
materialização
do Plano de Transporte
Escolar se enquadra
no cumprimento
dos Objectivos de
Desenvolvimento
Sustentável da Agenda
2030 da ONU,
nomeadamente
no que se refere às
questões relacionadas
com a promoção de uma
educação de qualidade
e de igualdade.
Entre os objectivos
destaque-se também
a vertente das parcerias
rumo a um mundo mais
sustentavel, que neste
caso Esposende tenta
potenciar através do
transporte escolar.

Praias de Apúlia, Ofir, Suave Mar e Cepães

Quatro praias esposendenses ostentam Bandeira Azul
ESPOSENDE
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, recebeu
das mãos da Agência Portuguesa
do Ambiente as Bandeiras Azuis
para as praias de Apúlia, Ofir,
Suave Mar e Cepães, as quais
voltam a merecer a distinção da
Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE) para a época
balnear 2020, continuando a ostentar o galardão também obtido
nos anos anteriores.
A Bandeira Azul é um símbolo
de reconhecimento da qualidade

e a atribuição do galardão às
quatro praias de Esposende representa o cumprimento de um
vasto conjunto de critérios de
natureza ambiental, segurança e
conforto dos banhistas.
Esposende reúne novamente os
requisitos que permitem uma
oferta turística e ambiental de
qualidade, reforçando a condição de destino balnear de excelência. Refira-se que as praias de
Apúlia e Cepães receberam também o galardão Praia Acessível,
estando preparadas para receber
pessoas com mobilidade condicionada.

DR

Praias de Esposende exibem ‘Bandeira Azul’ - símbolo de qualidade atribuído pela Agência Portuguesa do Ambiente
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‘Kit Caminho Seguro’ distribuído aos
peregrinos que passem em Barcelos

§mais
Covid-19
Investidos mais
de 80 mil euros
para combater
pandemia em Abril

OS PRIMEIROS 300 peregrinos do Caminho de Santiago que passarem pelo concelho de Barcelos vão
ter direito ao ‘Kit Caminho Seguro’. A medida, aprovada pelo executivo, visa prevenir contágio da Covid.

As várias medidas de prevenção
e combate à doença Covid-19 desenvolvidas por juntas de freguesia e as mais diversas entidades
barcelenses no mês de Abril,
mais especificamente entre os
dias 3 e 17, necessitaram do
apoio do Município de Barcelos.
Nna última reunião de câmara, o
executivo municipal de Miguel
Costa Gomes, ratificou despesas
no valor global de 80.831,97 euros.

BARCELOS

| Marta Amaral Caldeira |

Os primeiros 300 peregrinos dos
Caminhos de Santiago, que passarem pelos albergues do concelho de Barcelos neste Verão, vão
ter direito a um ‘kit de segurança’ para prevenir a Covid-19.
Miguel Costa Gomes, presidente
do Município de Barcelos, tem
implementado uma série de medidas com vista à prevenção e
atenuação do contágio da doença e esta é mais uma no sentido
de promover um ‘caminho seguro’.
Ao todo serão distribuídos
1200 unidades do ‘Kit Caminho
Seguro’ aos peregrinos que passarem por Barcelos, assim ficou
determinado na última reunião
do executivo municipal.
Este ‘kit seguro’ inclui uma
máscara descartável, um mini
frasco de álcool gel e um conjunto de descartáveis de dormida
(lençol e fronha), a oferecer aos

Desporto
Mais dez contratos
aprovados para apoiar
desportivo concelhio

O executivo municipal de Barcelos acabou de aprovar, também,
dez contratos de desenvolvimento desportivo e aditamento a
dois contratos já aprovados com
colectividades desportivas do
concelho, que incluem uma comparticipação financeira do Município no valor global de
87.700,00 euros.

DR

Os primeiros peregrinos que passarem por Barcelos vão receber o ‘Kit Caminho Seguro’

300 primeiros peregrinos que
cada albergue venha a receber
este mês, em Agosto e em Setembro.
O objectivo é “promover um

Caminho limpo e seguro, no
quadro da pandemia do Covid1”, assinala fonte municipal, indicando que a medida se dirige
especialmente aos quatro alber-

gues geridos por instituições
sem fins lucrativos que não têm
acesso aos apoios estatais, mas
que precisam de ajuda extra no
combate à pandemia.

Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso elogia trabalho da comunidade educativa e garante que autarquia “fez tudo” para apoiar todos

“Fizemos tudo para minimizar impactos na escola”
lll
“A autarquia tudo fez para
minimizar os impactos da
pandemia em pleno ano
lectivo, como a
disponibilização de
equipamento informático
para o ensino à distância,
até ao apoio ao ensino
presencial, passando pelos
apoios regulares às escolas,
aos estudantes e às
famílias”.

PÓVOA DE LANHOSO

| Marta Amaral Caldeira |

Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, vem a público, elogiar a
capacidade de resposta da comunidade educativa povoense no
terceito período do ano lectivo e
faz questão de elogiar “o papel”
de todos, alunos, professores e
pais.“Terminámos um ano lectivo extremamente exigente para
todos - crianças e jovens, professores, pais, funcionários, autarquia, um ano que nos colocou à
prova e que só com todo o empenho da comunidade educativa
foi possível prosseguir e concluir”, refere o autarca, deixando
“uma palavra de reconhecimento pelo papel que todos desempenharam neste processo sem
igual”.

Avelino Silva,
Presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso

DR

Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal de Esposende

O edil povoense lembra que “a
autarquia tudo fez para minimizar os impactos da pandemia em
pleno ano lectivo, desde a dispo-

nibilização de equipamento informático para o ensino à distância, até ao apoio ao ensino presencial, passando pelos apoios
regulares às escolas, aos estudantes e às famílias”, disse, em
jeito de balanço, no final de um
ano lectivo afectado pelas consequências da pandemia de Covid-19.
“Para o próximo ano lectivo, a
Câmara de Póvoa de Lanhoso
continuará atenta às necessidades deste sector, que trará novas
exigências. A Educação é uma
prioridade”, garantiu Avelino
Silva.
Nesta reunião do Conselho
Municipal de Educação foi realizado o balanço do ano lectivo
2019/- 2020, apreciado o plano
de acção social e ainda uma antevisão possível do próximo ano
lectivo 2020/2021.
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Famalicão

Famalicão serve descontos como ‘petisco’
para levar mais clientes aos restaurantes

É COM a iniciativa ‘Dias à Mesa - Especial Verão’ que Famalicão promete cativar mais clientes neste Verão, com toda a segurança.
O Município de Famalicão juntou-se a vários restaurantes para dinamizar o evento que dá descontos especiais aos clientes.
FAMALICÃO

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

Com o ‘Bacalhau’ a ser servido
como prato especial em vários
restaurantes este domingo, Famalicão apresenta a iniciativa
‘Dias à Mesa - Especial Verão’
que promete descontos especiais
que podem chegar aos 40 por
cento. É mais uma aposta municipal, juntamente com vários estabelecimentos do concelho, para servir de ‘petisco’ aos clientes.
A iniciativa, promovida pelo
Município de Famalicão, em
cooperação com 14 restaurantes
aderentes, propõe uma “campanha comercial” e com descontos
que podem chegar aos 40 e 20
por cento em duas semanas específicas - a última de Julho e a
primeira de Setembro. Augusto
Lima, vereador da Economia da
Câmara Municipal de Famalicão, apresentou este programa
especial de Verão, ontem, à mesa
do histórico restaurante ‘Casa
Pêga’, sito em Antas.
“A iniciativa ‘Dias à Mesa Especial Verão tem como grande
objectivo atrair mais pessoas para a nossa restauração, fruto das
consequências que a pandemia
trouxe para o sector e o grande
objectivo é a dinamização do
sector”, indicou o responsável.
“Cada restaurante servirá o seu
menu mediante uma política de
descontos que consideramos
muito atractiva para que as pessoas possam deslocar-se aos restaurantes durante o Verão”.
Recorde-se que a iniciativa
‘Dias à Mesa’, que é promovida
pela Câmara Municipal de Famalicão, esteve cancelada entre
os passados meses de Março e
Junho, mas regressou na semana
passada com para servir a ‘Francesinha’ e este fim-de-semana o
rei à mesa é o bacalhau.
Augusto Lima diz que é preciso “concertar” políticas para fintar a pandemia e é isso mesmo
que acontece também com este
evento especial de Verão, que
serve para voltar a fazer ressur-

DR

Augusto Lima, vereador da Economia do Município de Famalicão, apresentou, ontem, iniciativa que cativa clientes aos restaurantes

lll
A iniciativa ‘Dias à Mesa -Especial Verão’ decorre
em 14 restaurantes do
concelho famalicense,
designadamente no ‘Alfa’,
‘Attrevidu’, ‘BIS - Pasta &
Risotto’, ‘Bubbles’, ‘Caso’,
‘Cubata - Petiscaria da Vila’,
‘Dona Maria Pregaria’,
‘Forever’, ‘Garfo Dourado’,
‘Lós Pepes Mexicano’,
‘Me.At’, ‘Mikado’, ‘Porky’s’ e,
ainda, no espaço ‘Sabores
do Algarve’.
gir o sector da restauração, que
tem sido um dos mais afectados
pela pandemia.
“É uma estratégia agressiva,
mas a restauração é uma actividade económica onde a pandemia teve impactos e que para se

DR

Hoje o ‘Bacalhau’ é rei à mesa de vários espaços famalicenses

A Campanha ‘Dias à Mesa - Especial Verão’ oferece
aos clientes da restauração
aderente à iniciativa
descontos de 40 por cento
ao almoço durante a
semana e de 20 por cento
ao fim-de-semana em
duas semanas específicas,
precisamente entre 24
de Julho próximo e 2 de
Agosto e entre 28 de
Agosto e 6 de Setembro.
Durante todo o mês de
Agosto vigora a campanha
de Partilhas nas Redes
Sociais, em que cada
cliente que partilhar
uma foto no restaurante
aderente com o hastag
#Diasamesaverao (com
identificação do
restaurante) ganha a
sobremesa de borla. À
décima partilha, em cinco
restaurantes diferentes,
o cliente é premiado com
um desconto de 50%.
levantar e recuperar precisa deste tipo de iniciativas e que os
clientes regressem em segurança”, disse, avançando que há
mais eventos que serão promovidos com o cunho municipal
com vista a reactivar os sectores
mais afectados como é o caso do
comércio, por exemplo.
“A nossa restauração tem as
devidas condições sanitárias para receber os clientes de forma
segura e, por isso, apelamos para
que as pessoas venham aos restaurantes sem qualquer tipo de
receio de forma a apoiar também
os restaurantes e ajudar o sector
a recuperar”, advertiu o vereador
da Economia do Município de
Famalicão.
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§Vizela

Guimarães inova com
habitação social partilhada

Protecção civil

Câmara de Vizela apoia bombeiros
para ajudar à prevenção de incêndios

O OBJECTIVO é apoiar as novas famílias unipessoais que crescem na
sociedade. Guimarães inova com modelo de habitação social partilhada.

DR

Autarca Victor Hugo Salgado dá apoio financeiro a bombeiros

A Protecção Civil é uma “prioridade” para o executivo vizelense, liderado
por Victor Hugo Salgado, que vai apoiar os Bombeiros Voluntários de Vizela
com cinco mil euros para a abertura de caminhos florestais e prevenir os incêndios.
A Câmara Municipal de Vizela, em parceria com várias entidades, como os
Bombeiros Voluntários de Vizela, a Brigada de Sapadores Florestais, e a empresa contratada para o trabalho de gestão de combustíveis/limpeza florestal, encontram-se no terreno tendo em vista a preparação do período
critico de incêndios rurais/florestais.
Este apoio municipal serve para ajudar os bombeiros a cobrir despesas com
o equipamento necessário à execução dos trabalhos de limpeza dos principais acessos ao Monte de S. Bento, assim como a proceder à abertura de caminhos florestais.
De destacar que, tendo em atenção o período que se avizinha, a Câmara
Municipal está a efectuar todo o planeamento municipal, acautelando uma
intervenção mais rápida nos incêndios na sua fase inicial, para assim se limitar o seu desenvolvimento.

Medida vai agora à Assembleia Municipal

Cabeceiras cria ferramenta
para apoiar investimento
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

A Câmara de Cabeceiras de
Basto aprovou, por maioria, o
Regulamento de Projectos e
Iniciativas Empresariais de Relevante Interesse Municipal PIERIM Cabeceiras de Basto,
assunto que será remetido à
próxima sessão da Assembleia
Municipal para apreciação e
votação.
O regulamento tem como objectivo criar um conjunto de
princípios e normas gerais que
permitam dotar o Município de
um instrumento de apoio ao desenvolvimento económico,
através da concessão de incentivos de ordem fiscal, estabelecendo as regras e as condições

que regem a concessão desses
mesmos incentivos.
Os apoios aplicam-se aos projetos de investimento de todos
os sectores da actividade económica, abrangendo todas as
iniciativas privadas ou públicas
que visem a sua instalação, relocalização ou ampliação no
município cabeceirense.
São suscetíveis de apoio os
projectos de investimento que,
designadamente, sejam relevantes para o desenvolvimento
sustentável do município; para
a diversificação do tecido empresarial local e para o reordenamento industrial, para o fortalecimento do tecido empresarial e assentem num processo
de inovação produtiva e criem
novos postos de trabalho.

DR

Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, visitou residência partilhada

GUIMARÃES

| Marta Amaral Caldeira |

Guimarães volta a inovar apresentando um modelo de residência partilhada na habitação social. “Este é o caminho que
temos de continuar a fazer a fim
de dar resposta às famílias unipessoais e que estão a aumentar
na nossa sociedade”, frisou Domingos Bragança, presidente da
Câmara de Guimarães, numa visita a uma das casas que foi entregue aos novos inquilinos. Esta foi já a 18.ª residência partilhada entregue pela mão da
Coordenação de Âmbito Social
e Financeiro das Habitações do
Município de Guimarães (CASFIG).
Esta tipologia de habitação social partilhada beneficia faímlias
unipessoais (compostas por um
só elemento) com o objectivo de
criar “medidas inovadoras que
permitam dar resposta adequada
aos desafios e realidades do presente”, assinala fonte municipal.
Foi criada assim mais uma residê ncia partilhada, com base
neste modelo inovador que permite também “privacidade aos
seus residentes, bem como um
melhor funcionamento das dinâmicas de convivência diária”.
Esta primeira resdiência partilhada possibilita uma distribuição espacial que permitirá a ocu-

DR

Modelo de habitação partilhada permite que cada inquilino tenha a sua privacidade

pação individual da habitação,
de modo totalmente independente, com quarto, casa de banho e
cozinha, a fim de dar resposta a
quatro famílias unipessoais.
O presidente da Câmara de
Guimarães enalteceu o trabalho
desenvolvido pela CASFIG através do apoio manifestado pela
estrutura de acompanhamento

lll
“Este é o caminho
que temos de continuar
a fazer a fim de dar
resposta às famílias
unipessoais e que
estão a aumentar
na nossa sociedade”.
Domingos Bragança,
Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães

permanente na área social.
A visita oficial do autarca vimaransense contou ainda com as
presenças da presidente da CASFIG, Paula Oliveira, da chefe de
Divisã o da CASFIG, Cristina
Dias, do presidente da Assembleia Geral, Flávio Freitas e ainda de Manuel Salgado, vogal do
Conselho da Administração.
“Esta modalidade de alojamento tem permitido dar resposta
habitacional a inúmeras famílias
unipessoais cuja realidade socioeconó mica e habitacional é
de extrema vulnerabilidade, facto já reconhecido em 2014 com
a atribuição do prémio de mérito
pela Fundação Manuel António
da Mota”. Até ao momento foram entregues 12 residê ncias
masculinas e seis residências femininas partilhadas, apoiando
45 famílias unipessoais.
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Caminha dá mais um passo
na modernização administrativa
CÂMARA de Caminha implementou uma plataforma de desmaterialização de processos urbanísticos
on-line para o cidadão. Iniciativa resulta de uma candidatura aprovada pelo Norte 2020.
CAMINHA

vantagens para o Município e
para os cidadãos e empresas.
Aos requerentes permite o
acesso à informação de forma fidedigna e completa; um acompanhamento facilitado do processo on-line; maior celeridade
nos prazos de apreciação e decisão e menor custo de produção
dos projectos.
Para o Município os benefícios
são garantia da fiabilidade dos
dados; facilidade na consulta e
tratamento de documentos; segurança na relação com os requerentes; aperfeiçoamento de
circuitos funcionais e aumento
de produtividade e eficiência.

| Marlene Cerqueira |

Um investimento superior a 40
mil euros, suportado pelo Município e pelo FEDER, permitiu à
Câmara de Caminha dar mais
passo em frente no campo da
modernização administrativa
com a implementação da plataforma ‘NoPaper - Desmaterialização de Processos Urbanísticos
On-Line para o Cidadão’.
Com acesso disponível através
da página da Câmara de Caminha na Internet, a plataforma
NoPaper tem por objectivo “a
desmaterialização integral dos
processos de urbanismo, potenciando e maximizando os recursos físicos, técnicos, recursos
humanos e financeiros do Município e assegurando uma melhor
gestão dos instrumentos de gestão territorial”.
Em comunicado, a autarquia liderada por Miguel Alves, explica que a desmaterialização de
processos urbanísticos on-line
para o cidadão consiste em desmaterializar todas as etapas subjacentes das operações urbanísticas, nomeadamente a submissão
de pedidos, processos de apre-
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Câmara de Caminha aposta na desmaterialização dos processos

ciação, emissão de licenças,
apuramento de taxas e realização de vistorias, entre outros pedidos conexos à Gestão Urbanística passando a realizar-se
exclusivamente de modo digital.
“O resultado é a modernização
dos serviços municipais e a melhoria da qualidade do serviço

prestado ao munícipe, através da
simplificação dos procedimentos internos e reorganização do
funcionamento dos serviços numa maior eficiência, transparência e eficácia dos serviços municipais”, refere a mesma fonte.
A implementação e utilização
desta plataforma digital acarreta

lll
Este projecto resulta de uma
candidatura aprovada pelo
Norte 2020, no montante
de 42.127 euros,
comparticipada em 85%
pelo FEDER. O Município
suporta os 15% do valor
elegível, bem como o valor
total do investimento não
elegível, ou seja, a quantia
de 23.579 euros.

Caminha

PDR e ‘Compromiso
por Galicia’
querem região
Euro-Atlântica
O Partido Democrático Republicano (PDR) e o ‘Compromiso Por Galicia’ (CxG)
assinaram recentemente um
proto- colo de entendimento,
em Caminha, pela criação de
uma região Euro-Atlântica
mais capaz, assente numa cidadania europeia e num ‘Axis
Atlântico’ com poder e potência mundial.
Na base do compromisso está a proximidade territorial entre o Norte de Portugal e a Galiza e a necessidade de se criar
uma estratégia conjunta que
permita, incluídos no contexto
da UE, potenciar os diferentes
recursos disponíveis em ambas as regiões.
“Considero vital existir uma
maior entreajuda e políticas
comuns entre os países membros da UE, mas estes também
têm de ter mais independência
e autonomia em relação à tomada de decisão sobre os recursos próprios”, referiu Bruno Fialho, presidente do PDR,
defendendo ainda que são necessárias melhores acessibilidades entre a Galiza e o Aeroporto do Porto: “Será do interesse nacional criar condições,
nomeadamente uma linha de
alta velocidade entre a Galiza
e o aeroporto do Porto, para
que seja possível criar um hub
ibérico no Norte do país”.
Publicidade

§Arcos de Valdevez

Escolas de Formação

BOM JESUS

Vinhos

Câmara Municipal aprova
protocolo para apoiar
restauração e produtores locais

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez aprovou a celebração de um protocolo de parceria com a AVVEZ - Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez e os restaurantes
aderentes, visando promover o turismo e os produtos locais, nomeadamente vinhos, e apoiar na retoma da restauração e dos produtores locais.
“Com este protocolo pretende-se atribuir um apoio financeiro, no valor de 15 mil euros, para a aquisição, por parte
dos restaurantes parceiros, de três caixas de seis unidades, de qualquer referência dos vinhos dos produtores associados na AVVEZ, através da oferta, por parte do Município, da quarta caixa da mesma referência, e, juntamente, contribuir para o alavancar da economia local”,

ÚLTIMAS
INSCRIÇÕES
PARA FORMAÇÃO DE:
Inscrições até 18 de Julho

explica a autarquia em comunicado.
Segundo a mesma fonte, esta parceria “vai de encontro à
necessidade actual de se apoiar a retoma da economia e
voltar à normalidade, apoiando os produtores locais e as
actividades económicas, mais relevantemente afectadas
pela pandemia”.

Segurança na Condução
de Empilhadores
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

253 216 446 / 967 570 067
253 686 310 / 927 450 221

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Viana do Castelo

Ecovia do Litoral Norte já tem
recolha diferenciada de resíduos

FOI INAUGURADA ontem, com instalação de 30 recipientes bifluxo, a rede de recolha diferenciada de
resíduos na Ecovia do Litoral Norte.
VIANA DO CASTELO

| Marlene Cerqueira |

Em Viana do Castelo foi ontem
inaugurada a rede de recolha diferenciada de resíduos na Ecovia
do Litoral Norte com instalação
de 30 recipientes bifluxo (recolha de papel/cartão e de plástico).
A Câmara Municipal, em cooperação com os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo
(SMVC), procedeu à instalação
dos 30 recipientes com conexão
à plataforma municipal de monitorização partilhada do ambiente.
Na inauguração desta nova rede de recolha, foi recordado que,

DR

Nova rede de recolha diferenciada foi inaugurada ontem de manhã

no passado dia 5 de Junho e no
âmbito da Comemoração do Dia
Mundial do Ambiente, a Câmara
de Viana do Castelo, em colaboração com os SMVC, lançou
uma plataforma que permite que
os munícipes alertem os serviços
municipais para o enchimento
dos recipientes de resíduos e que
assim se garanta o respectivo esvaziamento em momento adequado.
“Para boa gestão dos equipamentos de recolha de resíduos
valorizáveis agora instalados, o
Município apresentou o triciclo
que estará empregue nessa tarefa, um veículo eléctrico, sem
emissão directa de gases de estufa, e que representou um investimento de aproximadamente cinco mil euros.
A autarquia recorda ainda que
estas iniciativas apresentadas inserem-se nos objectivos da
Agenda de Ambiente e Biodiversidade da Câmara Municipal
de Viana do Castelo (20172021) que, em colaboração com
os SMVC, têm em vista a melhoria da qualidade de vida e a
promoção da conservação da natureza.

Romaria vai viver-se nas plataformas digitais e não na rua devido à Covid-19

Vivência à distância
inspira cartaz d’Agonia
VIANA DO CASTELO
| Redacção/Lusa |

O distanciamento social imposto
pela pandemia de Covid-19 inspirou o autor do cartaz escolhido
para ser a imagem da edição
2020 da Romaria d’Agonia, em
Viana do Castelo, por retratar
uma festa “sentida à distância,
através das plataformas digitais”.
O fotógrafo Luís Lagadouro,
de 31 anos, natural da freguesia
de Outeiro venceu o concurso
com um cartaz que junta tradição e tecnologia.
A imagem, apresentada publicamente no Teatro Municipal Sá
de Miranda, retrata uma mordoma, sentada numa cadeira, com
a imagem da santa padroeira, a
Senhora d’Agonia, colocada numa parede e, em frente para um
computador. Sorrindo olha para
o monitor, simulando a visualização de um dos números da romaria que este ano se cumprirá

através das plataformas digitais.
“A ideia surgiu em conversa
com amigos, brincando com a
inundação de transmissões em
directo nas redes sociais. Comentamos que as Festas d’Agonia 2020 seriam praticamente todas virtuais. Comecei a pensar
que por ser virtual não teria de
perder a alma e poderia passar
uma imagem de esperança. E daí
veio a ideia de estar a (vi)ver as
festas em casa, mas igualmente
trajado como se faz durante a
festa, pois há sempre alguém
que leva um lenço, uma camisa
ou um colete vestido”, explicou.
A mordoma Teresa Viana, de
27 anos e residente em Vila Nova de Anha, escolheu envergar
um traje de domingar, que inclui
um lenço com cem anos.
“Tenho de ter sempre presente
no meu pensamento que, para
além de um ano atípico, só tenho
de sentir orgulho e alegria por
me darem esta oportunidade.
Queremos demonstrar a todos os

vianenses e a todos aqueles que
querem viver a romaria connosco que este ano também será
possível. E que para o ano estaremos todos juntos e com mais
paixão pelas nossas festas”, afirmou a jovem.
O cartaz da romaria voltou a
ser seleccionado em concurso
público, que decorreu entre 3 de
Março e 29 de Maio, tendo recebido propostas de 16 candidatos,
num total de 21 propostas.
A edição 2020 da Romaria da
Agonia vai decorrer entre os
dias 19 e 23 de Agosto. Este ano,
a capital do Alto Minho não vai
festejar nas ruas, pela primeira
vez em 248 anos, os números
emblemáticos da Romaria devido às restrições impostas pela
pandemia de Covid-19.
Além do cartaz foi também
apresentada a programação digital da festa. A programação será
disponibilizada num sítio na Internet, num espaço designado ‘A
festa de todos’.
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Cartaz da Romaria d’Agonia 2020 é da autoria de Luís Lagadouro
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“NESTA LUTA COM MUITA VONTADE”

FC FAMALICÃO joga amanhã, no Estádio do Bonfim, uma cartada importante por uma posição nas competições europeias. João
Pedro Sousa destaca que não foram “convidados para esta luta”, mas que estão nela “com muita vontade e ambição”.
FC FAMALICÃO

| Rui Miguel Graça |

João Pedro Sousa abordou a deslocação ao reduto do Vitória de
Setúbal, referente à 32.ª jornada
da I Liga. Os minhtos acalentam
regressar ao quinto lugar, ao
passo que os sadinos quer fugir
dos lugares de despromoção, logo apenas a vitória interessa a
ambos os conjuntos.
Na conferência de imprensa, o
timoneiro dos famalicenses destacou que matematicamente até
pode chegar ao quarto lugar e
que estão numa luta que, à partida, no arranque da I Liga, ninguém ousaria colocar o Famalicão na corrida pelos lugares
europeus. Certo é que estão e
com muita vontade e muita am-

bição.
“Importante é mantermos a
nossa identidade, entrarmos
concentrados e determinados,
num campo tradicionalmente difícil, perante um adversário que
também quer vencer e estamos á
espera de um jogo difícil e, mais
difícil ainda se torna, quando o
nosso objectivo é só vencer”, começou por referir João Pedro
Sousa.
“Quando a densidade competitiva é muito grande, naturalmente temos que fazer uma gestão
física dos jogadores, porque são
noventa minutos de grande intensidade. A nossa preocupação
é ter os jogadores prontos para
realizar noventa minutos competitivos e, também é por isso, que
temos 27 jogadores no nosso

plantel. Nesse aspecto, fizemos
uma gestão e mesmo aqueles
que estiveram no jogo com o
Benfica estão preparados para
este desafio”, destacou o técnico
dos famalicenses
“A nossa palavra é de lutar. Lutar pela vitória nos jogos e, no
mínimo o lugar que estamos e
tentar subir ainda mais uma posição. Estamos numa luta para a
qual não fomos convidados, mas
estamos nela com muito orgulho, com equipas muito competentes. Inclusivamente os pontos
que faltam disputar permite-nos
chegar ao quarto lugar. Portanto
estamos nesta luta com muita
vontade de estar e com muita
ambição”, ressalvou João Pedro
Sousa, quando a Liga entra na
sua recta final, nos momentos

+ centenário
Roderick Miranda cumpriu
diante do Benfica o seu
centésimo jogo na Liga
Portuguesa. O defesa-central foi titular e
cumpriu os noventa
minutos diante das águias,
num desafio que terminou
empatado a um golo.
Esta época já cumpriu 21
jogos no escalão principal,
na sua primeira época em
Famalicão. Em Portugal
conta com passagens pelo
Benfica e Rio Ave

em que tudo se vai decidir. Nesse prisma, o Futebol Clube Famalicão precisa de vencer os
seus jogos e esperar que o Rio
Ave perca pontos, no sentido de
regressar ao quinto posto, posição que dá acesso às competições europeias na próxima temporada. “A última coisa que
fazemos é olhar para os resultados dos nossos adversário sem
antes ganhar os nossos jogos.
Portanto o nosso foco e o nosso
objectivo é Setúbal e tentar vencer um jogo extremamente difícil”, ressalva João Pedro Sousa.
O desafio disputa-se amanhã
no Estádio do Bonfim, a partir
das 21.15 horas e o emblema minhoto entra em campo sabendo
já o resultado do Rio Ave, que
defronta o Marítimo.

Publicidade
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Comitiva arsenalista atacada na A7
ARREMESSO de pedras “de grande dimensão”, “atiradas a partir da berma”, na auto-estrada A7, perto
da saída para Guimarães Sul. “O futebol não pode ser um veículo de ódios”, refere o clube minhoto.
SC BRAGA

| Rui Miguel Graça |

A comitiva do Sporting de Braga
foi atacada após o jogo de sexta-feira, em Paços de Ferreira, da
31.ª jornada da I Liga de futebol,
divulgou ontem o emblema minhoto.
“Por dever de denúncia pública, o SC Braga confirma as notícias que dão conta de que a sua
comitiva foi atacada na viagem
efetuada após a vitória em Paços
de Ferreira. Apesar da escolta de
batedores da GNR, as viaturas
onde seguiam a equipa e os responsáveis do Clube foram apedrejadas na auto-estrada A7, já
próximo da saída para Guimarães Sul. A comitiva – que in-

cluía o autocarro, a viatura do
presidente e um veículo de apoio
– foi surpreendida com o arremesso de pedras de grande dimensão, atiradas a partir da berma e que por mera felicidade
não resultaram em ferimentos
que, dado o porte dos objectos e
a velocidade a que seguiam as
viaturas, poderiam revestir-se de
enorme gravidade para os elementos que integravam a comitiva”, pode ler-se numa nota no site oficial do clube.
“Se a cobardia daqueles que
levam a cabo tais ataques não
pode sequer ser adjetivada, importa porém alertar consciências
e tomar medidas de escrupulosa
severidade para que tais atentados à vida humana não se repi-

tam. O futebol não pode ser um
veículo de ódios tão primários e
de comportamentos criminosos,
mas cabe às forças da autoridade
a tomada de ações imediatas,
evitando a todo o custo que chegue o dia em que lamentemos
consequências mais dramáticas.
Quem repetidamente age na impunidade e coloca em risco vidas alheias não pode ter lugar na
nossa sociedade e deve ser encarado como uma séria ameaça à
mesma e à segurança que todos
prezamos, refere ainda o mesmo
documento.
“O SC Braga já apresentou as
devidas queixas policiais e
acompanhará ativamente este
processo, que se espera exemplar e dissuasor de episódios fu-

turos”, destaca ainda o emblema
da capital minhota no seu site
oficial.
O Sporting Clube de Braga goleou o Paços de Ferreira por 5-1
e manteve a quarta posição da I
Liga, com 56 pontos, a três do
Sporting, terceiro classificado,
que recebeu e venceu o Santa
Clara por 1-0.
Na próxima jornada, o Sporting Clube de Braga recebe no
seu reduto o Belenenses, sendo
que os leões vão deslocar-se ao
terreno do Futebol Clube do
Porto.
Recorde-se que as duas equipas estão separadas por três pontos na tabela classificativa, com
vantagem para o Sporting, actual
terceiro classificado.

§nota
No topo dos goleadores
Paulinho aquece para
a recta final da Liga
Paulinho juntou-se a Carlos Vinícius
e Pizzi, ambos do Benfica, no topo
dos goleadores da Liga Portuguesa.
O avançado do SC Braga esteve em
grande plano na goleada ao Paços
de Ferreira, tendo carimbado um
hattrick e selando o quarto jogo
consecutivo sempre a marcar.
Paulinho facturou na vitória no
dérbi diante do Vitória SC, no desaire sofrido em Vila do Conde e também na goleada aplicada ao Desportivo das Aves.
Nos últimos quatro jogos, o artilheiro do SC Braga marcou seis golos, tendo entrado na luta pela Bola
de Prata.
Publicidade

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

185.000 €

Ref. 5974
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I Liga

Cónegos continuam a brilhar

CIDADE DO FUTEBOL

UM GOLO de Nuno Santos, no arranque da segunda etapa, foi o suficiente para a formação orientada
por Ricardo Soares conquistar os três pontos. Equipa azul falhou um penálti na recta final do encontro.
| Rui Miguel Graça |

LIGAPORTUGAL

Moreirense foi conquistar os três pontos ao reduto do Belenenses

lll
“Não conseguimos marcar a
grande penalidade e foi
uma pena, mas vamos
levantar a cabeça. Faltam
três jogos e vamos trabalhar
para conseguir o objectivo.“

lll
“Fizemos uma excelente
primeira parte. Criámos
muitas situações de golo,
mas só chegamos ao golo
na segunda parte.
Vencemos com justiça.“

Petit treinador do Belenenses

Ricardo Soares treinador Moreirense

1

Intervalo
0-3

Árbitro Luís Godinho

Pasinato
D’Alberto
Rosic
Djavan
Mané
Pedro Nuno
Nuno Santos
Filipe Soares
Alex Soares
Luther Singh
Fábio Abreu

suster a frente de ataque do Moreirense.
Galvanizados pela excelente
exibição, mais confiantes e tranquilos na tabela classificativa, os
cónegos deixaram os azuis ainda
mais sobre brasas à passagem do
minuto 50 com o golo de Nuno
Santos. O seu primeiro na Liga e
que garantiu os três pontos aos
comandados de Ricardo Soares

neste encontro.
Contudo o jogo estava longe de
ter terminado. É certo que na
recta final o Belenenses cresceu
de produção, assumiu as despesas do desafio e acreditou que
podia chegar ao empate. Já em
período de descontos, Luís Godinho assinalou uma grande penalidade, contudo Nuno Coelho
rematou para fora, desperdiçando uma clamorosa chance para o
empate. O Moreirense ainda voltou a colocar a bola dentro das
redes de Kofi, mas o lance foi
anulado por fora-de-jogo.

www.habimoreira.pt

ABIMOREIRA, Construções, lda.

JORNADA 31
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27
17
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Petit
Ricardo Soares
Substituições Licá por Edi Semedo (49m), Tiago
Calila por Diogo Calila (64m), Marco Matis por Keita (64m), Luther Singh por Bilel (71m), Pedro Nuno por Gabrielzinho (71m), Nuno Santos por Fábio
Pacheco (74m), Mateo Cassierra por Robinho
(78m), Nuno Pina por Gonçalo Agrelos (78m), Djavan por Ibrahima (87m) e Alex Soares por João Aurélio (87m)
Disciplina cartões amarelo para Tiago Esgaio
(32m), Nuno Pina (61m), Fábio Abreu (81m),
Show (89m) e Pasinato (90+7), Gonçalo Agrelos
(90+10)
Golo Nuno Santos (50m)

I LIGA PORTUGUESA

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

MOREIRENSE

Koffi
Tiago Esgaio
Cafú
Nuno Coelho
Rúben Lima
Nilton Varela
Nuno Pina
Show
Marco Matias
Licá
Mateo Cassierra

31.ª JORNADA

Um golo de Nuno Santos à entrada da segunda etapa, garantiu
mais três pontos ao tranquilo
Moreirense, que prossegue, de
forma leve e segura a realizar
uma caminha em pleno na primeira metade da tabela classificativa e a encantar com exibições de encher o olho. No
embate com o Belenenses, acabou ainda por ser bafejado pela
felicidade, uma vez que no sufoco final, os azuis acabaram por
desperdiçar uma grande penalidade já em período de descontos.
Aliás, o guarda-redes do Belenenses Koffi foi o melhor homem em campo, fazendo uma
exibição de encher o olho e o
grande culpado de o jogo chegar
em branco ao intervalo. Fechou
a baliza e fez um punhado de
grandes intervenções durante
quarenta e cinco minutos amplamente dominados pelo conjunto
minhoto que, aproveitando o espaço interior, foi colocando
sempre em sentido o guardião
azul e deixando a nú as debilidades do Belenenses que, mesmo
com cinco homens na sua zona
mais recuada, era incapaz de

BELENENSES

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

13
10
12
9
6
7
7
6
6
5
5
5
5
4
2
3
3
4

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

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

24
21
18
17
14
13
12
10
10
10
10
9
10
8
7
6
5
5

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

3
5
8
9
9
8
9
9
12
13
13
12
17
16
15
13
14
24

65
63
48
58
44
46
50
39
34
25
29
31
30
25
25
24
25
24

19
25
30
37
34
45
34
35
38
33
37
38
47
51
40
41
42
59

1 1
2 3
0 4
3 3
5 5
5 4
4 5
5 4
6 3
4 7
3 7
6 4
2 9
4 8
5 9
7 5
7 5
1 11

36
34
25
29
25
26
26
21
20
15
13
21
13
12
11
12
14
12

6
12
13
18
21
24
15
17
16
16
19
18
21
25
22
18
17
22

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

29
29
23
29
19
20
24
18
14
10
16
10
17
13
14
12
11
12

13
13
17
19
13
21
19
18
22
17
18
20
26
26
18
23
25
37

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

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

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

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

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

SUPER 14
Nápoles - AS Roma

1
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Nuno Pereira assina por duas
temporadas com outra de opção

§breves

VIMARANENSES recrutaram médio promissor no Campeonato de Portugal, que alinhava no Cerveira.
Aos 19 anos, o jovem assume-se orgulhoso pela oportunidade. Deve iniciar na equipa de Sub-23.
VITÓRIA SC

| Ricardo Anselmo |

O Vitória Sport Clube assegurou
a contratação de mais um jovem
atleta de valor. Desta feita, o recrutamente foi feito no Campeonato de Portugal, mais concretamente no Cerveira. Nuno
Pereira, médio de 19 anos, assinou contrato profissional por
duas temporadas, com mais uma
de opção.
Na temporada passada, a primeira como sénior, Nuno Pereira foi um dos destaques do emblema da Associação de Futebol
de Viana do Castelo, ao apontar
três golos em vinte jogos realizados na equipa que terminou a
última temporada na Série A do
Campeonato de Portugal na 15.ª
posição, com 20 pontos conquistados.
Natural de Esposende, o jovem
médio iniciou a sua formação
como jogador de futebol no clube da terra, onde permaneceu até
2013, ano em que ingressou no
Rio Ave para alinhar nos iniciados.
Após uma passagem de três
épocas pelo emblema de Vila do
Conde, Nuno Pereira rumou até
Barcelos, iniciando o percurso

VITÓRIA SC

Jovem médio foi uma das figuras do Cerveira, marcando três golos em 20 jogos

lll
Nuno Pereira cumpriu a
formação desportiva no
Esposende, Rio Ave, Gil
Vicente e Famalicão, antes
de ingressar no Cerveira.

no Gil Vicente ao serviço dos juvenis, a meio da temporada
2015/2016. No ano seguinte,
ainda com 17 anos, alinhou desde logo peça equipa de juniores
e foi sempre um dos pilares da
formação de Sub-19, destacando-se até à época 2018/19, pas-

lll
“Espero das o meu melhor
para ajudar o clube.
Prometo ainda que vou
trabalhar muito todos os
dias e ajudar dentro das
quatro linhas o melhor que
conseguir para alcançarmos
grandes feitos. O que toda a
gente conhece deste grande
clube são os fantásticos
adeptos que tem.
É um grande orgulho que
sinto por esta oportunidade
de chegar ao Vitória, um
clube que já acompanho
desde pequeno, muito por
causa do amor que os
adeptos demonstram a cada
dia e em cada jogo. Estou
ansioso por começar.”
sando aí para os juniores do Famalicão, a última etapa antes de
chegar ao Cerveira.
No currículo, Nuno Pereira
conta já com a conquista do
campeonato nacional da II Divisão de Juniores, ao serviço do
emblema famalicense.

I e II Ligas
Sorteio das ligas
profissionais decorre
a 9 de Agosto

A cerimónia ‘Kick Off’, que anualmente serve para a realização
dos sorteios das ligas profissionais organizadas pela Liga Portugal. A data fixada é 9 de Agosto e, neste dia, será também
realizado o sorteio da próxima
edição da Taça da Liga. A próxima temporada futebolística inicia-se a 3 de Agosto (pré-temporada).

Salários em atraso
Estrela rescinde
contrato com o Aves
por justa causa

Em comunicado, o médio Estrela
explicou que rescindiu contrato
com o Desportivo das Aves por
“falta de pagamento de retribuição superior a 60 dias”.
“A decisão foi estritamente pessoal e ponderada depois de esgotadas todas as alternativas e
de se revelarem frustradas todas
as promessas de regularização
dos valores em atraso”, esclarece
o jogador, refutando a especulação de que a sua saída dos avenses teria a ver com mensagens
alegadamente recebidas por
pessoas ligadas ao V. Setúbal,
antes do jogo entre as duas equipas, da última jornada, que os
avenses venceram por 1-0.
Estrela “fica livre e não tem qualquer acordo ou promessa com
qualquer outro clube ou sociedade desportiva”, adianta ainda o
comunicado.

Jogo em Guimarães foi o 4.º da época sem gilistas admoestados

Novo jogo sem ‘amarelados’ garantiu
a tão desejada manutenção na I Liga
GIL VICENTE

| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente é uma das equipas
mais disciplinadas da I Liga. O
número de cartões amarelos e
vermelhos comprova-o e, esta
época, no campeonato, os ‘galos’ de Vítor Oliveira já terminaram quatro dos 31 jogos realizados sem qualquer jogador
amarelado.
Anteontem, em Guimarães, no
jogo que confirmou a permanênica na I Liga depois de uma vi-

tória por 2-1 com golos de Rúben Ribeiro e Kraev, os gilistas
chegaram ao quarto jogo do
campeonato sem que nenhum
dos jogadores em campo visse
qualquer cartão.
Este é um dado bastante relevante porque ajuda a sustentar a
ideia de uma exibição muito positiva por parte dos barcelenses
na casa de um adversário que luta sempre por objectivos europeus e que causa sempre muitos
problemas a quem se desloca ao
D. Afonso Henriques.

Para além do duelo com os vimeranenses, desta 31.ª jornada,
os ‘galos’ também não viram
qualquer cartão (amarelo ou vermelho) durante os 90 minutos na
10.ª jornada, na vitória caseira
(2-0) sobre o Marítimo; na 16.ª
jornada, no triunfo em Barcelos
contra o Belenenses SAD (2-0);
mais recentemente, já após a paragem competitiva, no jogo da
27.ª jornada, na Madeira, frente
ao Marítimo, que os gilistas acabaram por perder por duas bolas
a uma.

DR

O Gil é uma das equipas mais ‘disciplinada’ da I Liga
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‘Lobos do mar’ anunciam
primeiras renovações
CAPITÃO Serra e os atletas Diogo, Bruno Nibra e Tony são os primeiros
nomes confirmados para 20/21, época na qual o objectivo é ser ambicioso.

§breves
Divisão de Honra
Viatodos já tem dez
renovações acertadas
e uma cara nova

O Centro Desportivo e Cultural de
Viatodos já acertou dez renovações com elementos que transitam da última época: os defesas
Serginho, Zé Pedro e Tiago Oliveira, os médios João Dias, Dourado,
Tiago Silva e Tiago Peixoto e os
avançados Ginho, Pinto e Filipe.
O clube também já contratou o
defesa-central Diogo Oliveira ao
Joane.

S. Veríssimo
Dani Ferreira
é reforço proveniente
do Neves

O plantel da União Desportiva de
S. Veríssimo recebeu mais uma
cara nova, desta vez a de Dani
Ferreira, jogador que chega ao
emblema barcelense proveniente
do Neves.

CCD Ronfe
Ex-júnior Fábio Freitas
promovido ao plantel
da equipa principal
AD ESPOSENDE

O clube parte para a nova época com a ambição de chegar à Pró-Nacional

AD ESPOSENDE

A Associação Desportiva de Esposende começou a desvendar
os nomes que vão fazer parte do
plantel para a temporada
2020/21, na qual o objectivo
passa por regressar ao campeonato da Pró-Nacional, depois de
na última época o clube ter falhado a subida de divisão por
apenas dois pontos.
Para já, foram anunciadas quatro renovações de atletas que
transitam da última épocas, mas,

nos próximos dias, este número
vai aumentar. A par disso, claro,
serão também anunciadas as caranas novas do clube de Esposende.
O defesa e capitão Serra foi o
primeiro a ser anunciado, ele
que pediu “o apoio dos sócios e
simpatizantes” para ajudar o clube “a atingir os objectivos”.
Seguiu-se o médio Diogo, que
revelou estar “ansioso pela nova
época, com vontade enorme para
cumprir os objectivos”.
Quem também já renovou contrato foi o médio Bruno Nibra,

lll
“Desejo que na nova época
consigamos atingir os
nossos objectivos e, para
isso, contamos com o apoio
dos sócios e simpatizantes
da Associação Desportiva
de Esposende porque juntos
somos e seremos mais
fortes.”

lll
“Aproveito para dar as boas-vindas a todos aqueles que
se juntam a esta família que
é a Associação Desportiva
de Esposende. A todo o
plantel desejo uma boa
época para que no fim
superemos os nossos
objectivos. Rumo à vitória!”

| Ricardo Anselmo |

Serra
jogador da AD Esposende

Bruno Nibra
jogador da AD Esposende

que aproveitou “para dar as
boas-vindas a todos os que se
vão juntar à família da Associação Desportiva de Esposende”,
desejando-lhes uma “boa época”.
Finalmente, o defesa Tony foi
o último, até ao momento, a colocar o preto no branco.
“Temos que colocar o Esposende no lugar que merece, pois
todos os adeptos, sócios e simpatizantes merecem. Seremos
todos lobos do mar em busca do
que é nosso”, referiu o expeiente
jogador.

lll
“Temos que colocar a
Associação Desportiva de
Esposende no lugar que
merece, pois todos os
adeptos, sócios e
simpatizantes merecem
essa alegria. Seremos todos
lobos do mar em busca
daquilo que é nosso.”

Tony
jogador da AD Esposende

O Desportivo de Ronfe promoveu
uma pérola da formação ao plantel da equipa principal. Trata-se
do ex-júnior Fábio Freitas que se
vai estrear no escalão sénior.

SC Ucha
Acertada continuidade
do centro-campista
Diogo Machado
O Sporting Clube da Ucha acertou a renovação de contrato com
o médio Diogo Machado, que se
prepara para cumprir a terceira
temporada consecutiva no emblema do concelho de Barcelos.

Futebol feminino
Ponta-de-lança
Rafa Mesquita
regressa ao SC Braga

Depois da saída em 2018, a ponta-de-lança de 18 anos Rafa
Mesquita regressou ao Sporting
Clube de Braga, proveniente do
Sporting Clube de Portugal.
A atleta conta com seis internacionalizações pela selecção nacional no clurrículo e, na última
passagem pelas guerreiras do
Minho havia apontado 23 golos
em 28 jogos. Já nas leões, entre
equipa B e sub-19, em 19/20,
marcou 16 golos em 19 jogos.

DR

Rui Soares é um médio ‘box-to-box’

Maria da Fonte ‘B’

Mais três
renovações e uma
contratação para a
equipa secundária
A equipa B do Maria da Fonte
continua com grandes movimentações neste defeso e, ontem, registou mais uma entrada e três renovações de
contrato.
Rui Soares, um médio ‘boxto-box’, fez a formação no Gil
Vicente, Palmeiras e Taipas e
chega agora à Póvoa de Lanhoso, onde vai encontrar três
atletas que renovaram contrato: o lateral-esquerdo Rafael
Soba, o defesa-central Leandro Gonçalves e o médio
Francisco Camões.

Pró-Nacional

Torcatense
anuncia saída
de seis atletas
para a nova época
O Grupo Desportivo União
Torcatense já está a preparar a
nova temporada, na qual voltará a disputar o patamar
maior da Associação de Futebol de Braga, o campeonato
da Pró-Nacional.
Antes de comunicar entradas
ou renovações no plantel que
irá competir em 2020/21, o
Torcatense começou por comunicar a saída de seis atletas:
os guarda-redes Paulo Freitas
e Gonçalo Pereira, o defesa
Areias, os médios Moreira e
Serginho e o avançado Jorge
Fernandes.
Na última temporada, o Torcatense terminou a sua campanha no campeonato da PróNacional na sétima posição,
com 36 pontos.
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§atletismo

Ribeirão Basket avança
com seniores masculinos

Juntamente com Lisboa, Madeira e Açores

Guimarães acolhe finais dos nacionais
de atletismo a 15 de Agosto

TRÊS ANOS após a criação, clube vê primeiros atletas atingirem idade sénior
e procura condições para formar uma equipa masculina nesse escalão.

As finais dos nacionais de atletismo vão manter-se em 15 de Agosto, contudo serão distribuídas por quatro pistas, como medida de prevenção
contra a pandemia da covid-19.
Guimarães, Lisboa, Madeira e Açores vão receber o evento adaptado ao
programa de retoma da competição da federação de atletismo, que optou por realizar “todos os nacionais num único dia, em duas jornadas, e
em várias pistas em simultâneo”.
As qualificações para os nacionais de clubes, que este ano se limitam às I
e II divisões, decorrem em 25 de Julho em Guimarães, Leiria, Lisboa, Madeira e Açores.
Os nacionais sub-18 decorrem em 01 de agosto e os sub-20 um dia depois: ambos vão realizar-se na Maia, Ramalde (Porto), Leiria, Lisboa, Madeira e Açores. Finalmente, os Campeonatos de Portugal serão em 08 de
agosto em Braga, Lisboa, Madeira e Açores.

Modalidades de pavilhão

Regresso sem restrições
apontado para 1 de Agosto
MODALIDADES

| Ricardo Anselmo |

DR

Equipa de Sub-16 masculina marcou presença na Taça Nacional na época 2019/20

BASQUETEBOL

| Ricardo Anselmo |

Em entrevista concedida à Associação de Basquetebol de Braga,
Manuel Fernandes, presidente
da secção de Basquetebol do Ribeirão FC, assumiu a vontade de
criar uma equipa sénior que possa oferecer um projecto de continuidade aos atletas do clube.
“O nosso objectivo era criar a
equipa sénior masculina. Temos
necessidade de dar seguimento
aos miúdos e ao trabalho que temos feito na formação. Por isso,
era necessário avançar com a
equipa sénior. Mesmo para impulsionar a formação é importante ter a equipa sénior. É eles
perceberem que têm seguimento
e que não chegam aos Sub-18 e
ou terminam por ali a sua campanha no Basquetebol ou têm
que partir à procura de um clube”, referiu Manuel Fernandes,
que fez a ressalva de que o objetivo não passa por competir por
objectivos classificativos mas
sim por fazer os jovens evoluir.
“Não vamos entrar para competir, para discutir qualquer posição no Campeonato Nacional

da II Divisão. A nossa ideia é
que os jovens, que agora sobem
de escalão dos Sub-18, possam
continuar a jogar, a divertir-se na
modalidade que gostam e a evoluir. Vamos ver se conseguimos
avançar com a equipa, mas tendo sempre o cuidado de não passar a ideia que é para competir.
Não temos capacidade financeira para pagar aos jogadores. Eles
vão jogar por amor ao desporto,
à modalidade, pela diversão”,
frisou, explicando que a falta de
pavilhão pode ser um entrave...
“Esta decisão está dependente
de conseguirmos pavilhão onde
treinar. Não temos horas livres

lll
“Não vamos entrar para
competir, para discutir
qualquer posição na II Divisão. A nossa ideia é que os
jovens possam divertir-se e
evoluam. Não temos capacidade para pagar aos jogadores. Esta decisão está
pendente de conseguirmos
um pavilhão para treinar.”

para treinar, está tudo superlotado. E nós não queremos substituir escalões, queremos acrescentar mais um escalão. Para
termos a equipa sénior temos
que conseguir mais quatro horas
e meia de treino e está a ser muito complicado. Vamos ver o que
vãmos conseguir. Nesta altura
faz-nos muita falta o Pavilhão,
que nos ajudaria a crescer muito
mais e melhor, mas também precisamos de duas carrinhas de nove lugares para poder fazer o
transporte dos atletas.”
Manuel Fernandes fez ainda
um balanço positivo da época
que acabou por não se concluir.
“Infelizmente surgiu a pandemia e não conseguimos terminar
o que estávamos a fazer. Perspectivavam-se resultados muito
bons em termos desportivos. Seja como for, temos que considerar a época muito positiva, tendo
em conta a idade. O Ribeirão faz
agora três anos e este ano conseguiu marcar presença na Taça
Nacional de Sub-16 masculinos.
Prevejo um futuro risonho para
o Ribeirão por aquilo que estamos a fazer no clube”, concretizou.

Na reunião das Federações com
modalidades de pavilhão (futsal, andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol), Direcção-Geral da Saúde e Secretaria de Estado da Juventude
e do Desporto, ficou acordado
o início dos treinos sem restrições para 1 de Agosto, mantendo-se, para já, a fase de treino
condicionado, de acordo com o
“protocolo orientador de regresso aos treinos e competições - Covid-19”, com as devidas norma de segurança: é
permitida a partilha de bola nas
modalidades colectivas de pavilhão, desde que garantida a

sua repetida limpeza e desinfecção, mantendo-se a regra de
distanciamento de 3 metros entre praticantes.
“As competições de equipas
seniores estão previstas ter início a partir de 22 de Agosto,
sem público, o que, a verificarse, implicará que o treino sem
restrições para este escalão poderá ter início a partir de 1 de
Agosto”, refere o comunicado
conjunto, que adianta ainda que
“as equipas de formação continuarão na actual fase de treino
condicionado, aguardando pelo
resultado da avaliação da retoma gradual dos escalões seniores”. Estas datas carecem ainda
de aprovação pelo Conselho de
Ministros.

DR

Modalidades de pavilhão poderão treinar-se sem restrições a partir de 1 de Agosto
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Segunda 06/07/20

QUEBRA
CABEÇAS
Se lançarmos dois dados
ao mesmo tempo, qual a
probabilidade de dois números
iguais ficarem voltados
para cima?

9
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3
8 1

1
6
Solução: 0,1666 ou 16,66%.

8 7
9 1

****

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 - suspensão; condição. 2 - indiferença. 3 - enlace; rameira; chefe. 4 - banto; indiviso; direito. 5 - grito com
que as bacantes invocam Baco; agora. 6 - causticar. 7 - acabo;
aca-nhado. 8 - dificuldade; galheta; ontem. 9 - dentro; multa;
como. 10 - maluco. 11 - logro; apoquentação.

1-Posição da nuvem do lado esquerdo 2-Falta um tufo de erva do lado direito 3-Falta um tufo de
erva na copa da árvore de trás da esquerda 4-Falta uma risca nos calções do homem 5-Parte de
cima da copa da segunda árvore de trás do lado direito 6-Tufo de erva na base do trondo da frente
da esquerda 7-Cauda do cão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - alcântara; murcha. 2 - alverca. 3 - cada;
songamonga; analogia. 4 - malícia; memória; vítima. 5 - hesitante; gesto. 6 - lembrança. 7 - marido; escola. 8 - rasga; adite;
companhia. 9 - que; nome de mulher; sim. 10 - freguesia do
concelho de Barcelos. 11 - portuguesa; ventilar.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - ponte; seca. 2 - ouviela. 3 - um; songa; ar. 4 - sal; eco; aru. 5 - areu; auto. 6 - monumento. 7 - dono; aula. 8 - ara; ada; aaz. 9 - de; joana; si. 10 - durrães. 11 - lusa; orear.
Verticais: 1 - pausa; dado. 2 - marmore. 3 - no; leona; du. 4 - tus; uno; jus. 6 - incomodar. 7 - sego;
anão. 8 - ela; ana; aer. 9 - ca; autua; se. 10 - artolas. 11 - fruo; aziar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Um jovem que queria emagrecer decide ir ao médico.
Ele diz:
- Sr. Doutor, eu quero emagrecer e preciso muito da sua
ajuda da sua ajuda!
Ao que o médico diz:
- Isso é fácil, basta abanar a
cabeça da esquerda para a
direita e vice-versa.
Ele, estranhando, pergunta:
- Quantas vezes? E porquê?
- De forma a rejeitar sempre
que lhe derem comida.

Numa certa paróquia, uma
jovem de 22 anos, loira, alta,
com corpo de modelo decidiu
confessar-se pela primeira
vez. Assim que chegou ao
confessionário, ajoelhou-se e
disse:
- Perdoe-me padre, porque eu
pequei!
- Fala minha filha, eu sou o
ouvido de Deus.
- Senhor padre, eu fui para a
cama com o padre da
paróquia vizinha e agora
sinto-me muito mal, nem consigo dormir.
- E devias sentir-te mal, o que
fizestes é muito grave, desviaste um irmão do caminho da
luz. Agora quero que reflitas
sobre o que fizestes, reza 30
Pai Nossos e 30 Avé Marias e
estarás perdoada. E para a
próxima lembra-te, a tua
paróquia é esta.

No avião, o piloto já está farto
de ouvir os miúdos de uma
escola que não param de
fazer barulho.
O homem chama uma hospedeira, que era nova no ofício, e diz-lhe para tratar do
assunto.
Ela vai lá atrás e, quando
regressa, já não há barulho.
Diz-lhe o piloto:
- Você é fantástica. Como é
que fez?
- Ah, foi fácil. Abri a porta e
disse-lhes que podiam ir para
o recreio.

Estavam duas loiras
a passear e uma delas
pergunta à outra:
- O que é que fica mais perto,
a América ou a Lua?
E a outra responde:
- Daaah!!! A Lua, porque
a Lua vê-se daqui!!!

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 09/07/20

Sorteio 28/2020

01 942
2.º Prémio 92 460
3.º Prémio 13 714
4.º Prémio 25 568
Terminação 2
Série sorteada 5.ª
1.º Prémio

Sexta 10/07/20

Sorteio 55/2020

15 17 23 30 38
*2 *7
Sorteio 28/2020

VTS 12915
Sábado 11/07/20

Sorteio 56/2020

13 16 21 44 48
+12
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Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entregá-lo pessoalmente
nas nossas instalações. O texto deve ter cerca de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

Viciadas em Sapatos
AUTORA Beth Harbison
EDITORA Editorial Presença

Quando se apercebe de que o montante da dívida dos seus cartões de crédito já ascende a 30 mil
dólares, Lorna Rafferty decide que tem de fazer algo em relação ao seu vício por sapatos. Decide
então criar o grupo Shoe Addicts Anonymous, propondo aos futuros membros que troquem sapatos, de modo a impedir que sintam necessidade de continuar a comprar novos pares. Juntam-se assim quatro mulheres muito diferentes, mas todas em situações desesperadas, que acabam
por partilhar muito mais que apenas sapatos, nascendo entre elas a esperança de tempos melhores...
contaoleitor@correiodominho.pt

A

Árvore da Vida, é o mundo no
qual eu vivo, o Éden. A vida, é a
sua sabedoria em todo o seu esplendor. A criação de todas as coisas.
A árvore da vida, dá todos os frutos que
actualmente conheço, todas as cores e todos os nomes, frutos sumarentos que me
tentam com a sua beleza e colorido, vestidos com uma pele sensual e refrescos intoxicantes, o Jardim da Árvore.
Eu sei o que fiz de errado, foi não ter
compreendido que todos os frutos da árvore, são os seus próprios rebentos, os
seus próprios filhos que por ela são criados. O meu erro foi não compreender que
a árvore da vida é o mundo no qual eu vivo, e os seus frutos, são todas as pessoas.
Se a árvore da vida fosse uma macieira,
o meu erro foi não compreender que também eu era uma maça.
Deus, o criador desta árvore, criou também ele a árvore do conhecimento, o conhecimento de todas as coisas, para que
se possa distinguir tudo de bom, e também tudo o que é menos bom.
Eu sei o que fiz de errado. Não foi tanto
ter abandonado os meus valores morais
por uma incompreensão do conhecimento, tenta- dor e irresistível.
Foi mais uma presunção errada do que
eu era realmente comparada com aquele
fruto tão irresistível, tão belo e colorido,
pensando também que continuaria assim
tão bela como era antes, ligada à árvore.
Uma incompreensão do conhecimento
que não me deixou ver que afinal aquele
fruto também era eu, tentando-me a mim
próprio com a beleza do meu corpo e todo
o meu colorido.
Por isso naquele dia fatídico retirei-me
do Jardim do Éden, tão zangado comigo
mesmo por ter retirado de mim toda a beleza e colorido que Deus me tinha dado.
Por isso pequei por me tentar a mim mesmo e ao meu semelhante, que são todos
os frutos desta grande árvore da vida.
Agora que eu não estava ligado a este

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
SEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 222 BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral)

Contra a violência
doméstica
Texto Vítor Sá

Jardim do Éden, perdi toda a minha beleza e colorido, perdi aquele aspecto sumarento, ir- resistível e tentador, ficando assim com um pequeno fragmento
minúsculo deste grande Puzzle que é a árvore do conhecimento.
Depois de me retirar do Jardim do Éden,
olhei ao longe para a árvore que é o nosso
mundo, e reparei que ela própria tinha o
saber, essa mesma sabedoria pela qual eu
agora ansiava, e compreendi que percorri
o Jardim em vão. Compreendi agora que
ela poderia ter-me ensinado ao seu próprio ritmo de árvore a arte de observar, de
apreciar o outro tal como olho e apreciome a mim
mesmo. A árvore da vida, que é o nosso
mundo, podia-me ter feito deslocar até ao
mais alto do qual ela então me poderia
mostrar o mistério do bom e do menos
bom. O bom, era aquele fruto pelo qual eu
não me relacionava, e o menos bom era
na verdade eu próprio, porque fui tentado
por uma beleza e colorido que nunca antes tinha reparado em mim, por isso pequei e retirei-me. Porque estava dividido
naquilo que parecia oposto e que na realidade era um. Não o mesmo, perdão, mas
um.
A árvore da vida, que é o nosso mundo,
queria que eu fosse até ela, não para a pilhar a beleza e o colorido do Jardim, que é
a Mulher e ao mesmo tempo todas as pessoas, como se fosse um ladrão e depois
virar costas enquanto me satisfazia ao alimentar a minha luxúria e egoísmo.
Mas eu fiquei fraco. Permiti que a bele-

za exterior de todas as pessoas me cegasse e não visse a beleza interior de cada
uma delas. No fim o presente que Deus
me queria oferecer, era o Jardim, a Mulher, era realmente partilhar comigo todas
aquelas pessoas, um partilhar que ficou
suspenso a flutuar no vento, um ramo partido, um coração magoado, o gesto de
boas vindas ao qual eu falhei em corresponder na mesma medida.
E então, em vez de vir com uma consciência, com a tão ansiada claridade a cerca da unidade, da verdadeira e profunda
união espiritual que é a árvore do conhecimento, eu vim com confusão, tormentos, cegueira e escuridão.
Nada é tão claro como poderia ter sido,
como deveria ter sido, ter uma tomada de
conhecimento daquela grande árvore. A
árvore do conhecimento, é a árvore da
verdade, da sabedoria e da inteligência
que nos faz saber distinguir o bom, e do
menos bom. A consciência do bem e do
mal.
Eu sei o que fiz de errado. Não foi tanto
ter abandonado os meus valores morais,
foi ter- me separado a mim próprio da árvore da vi- da, fiz um corte com a raiz da
minha alma. Castigando-me quando tinha
sido sempre eu e mais ninguém que, pelo
meu acto e confusão, não soube distinguir
que afinal o colorido das pessoas é a imagem externa delas próprias e, a beleza é o
seu interior, a Mulher.
Esta é a minha confissão. Eu quero mesmo que tu a ouças, que tu a sintas.
Quero que tu olhes para as pessoas na

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO administracao@correiodominho.pt
Manuel F. Costa (Presidente); Paulo Nuno M. Monteiro e Sílvia Vilaça F. Costa.

CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
Chefe de Redacção: Rui Miguel Graça (CP4797A).
Subchefe de Redacção: Carlos Costinha Sousa (CP5574A).
Redacção: Joana Russo Belo (CP4239A), José Paulo Silva (CP679A), Marlene
Cerqueira (CP3713A), Marta Amaral Caldeira (CP4926A), Miguel Machado
(CP4864A), Patrícia Sousa (CP2720A), Paula Maia (CP4259A), Rui Serapicos
(CP1763A), Teresa Marques da Costa (CP3710A).
Fotografia: Rosa Santos (CP4402A).
Grafismo: Filipe Ferreira (Coordenador), Francisco Vieira, Filipe Leite e Rui
Palmeira.

SEDE DA REDACÇÃO Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222
BRAGA. Telefone: 253309500 (Geral) e 253309507 (Publicidade).
Fax: 253309525 (Redacção) e 253309526 (Publicidade).
DIRECTOR COMERCIAL comercial@correiodominho.pt
António José Moreira
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)

tua vida quando ainda estão unidas nesta
árvore, no lugar do teu coração que conhece a união que elas partilham com a
tua essência. Eu quero que tu desistas da
poderosa tentação de cortá-las da árvore
que é a vida cujas
raízes ambas partilham, essa imperiosa
vontade de as possuir, de as recriar à tua
im- agem, de as roubar do seu meio, de
tudo o que elas são.
Deixa-as ficar nesta árvore que não é
nossa, não somos o dono dela. Foi aqui
que as viste pela primeira vez, admirasteas, apaixonaste-te por elas.
Então aqui, ligadas à árvore da vida, tu
as conseguirás ver pelo que elas realmente são e apreciar o seu colorido e a sua beleza interior assim como a sua beleza exterior. Apenas aqui nesta grande árvore
poderás encontrá-las completas e não só
como uma parte do todo que elas são.
Observa o fruto, a Mulher, as pessoas
enquanto fazem parte do todo, e o resto,
as folhas, os ramos, o tronco e a raiz desta grande árvore não separes nada um do
outro. Deixa- os como os encontraste.
Queres mudar o mundo? Este é o teu
grande passo.
Quanto a mim, há esperança e há cura.
Ao partilhar o meu coração contigo e com
todas as pessoas, ao contar-te a minha
história, ao proclamar a minha verdade,
eu curo-me. Eu curo-me com cada palavra, com cada toma- da de consciência
sobre o que aconteceu lá, com o Jardim
do Éden, com aquela grande árvore.
Afinal de contas, Deus nunca me perguntou pela Mulher porque ela sempre
existiu mesmo antes de eu chegar, mas
perguntou- me sim pelo colorido e pela
beleza da Grande Árvore, a mulher que é
o nosso mundo. É cada um de nós, o exterior do que somos e a beleza interior do
nosso coração.
Dedico a todas as Mulheres que foram
vítimas de violência doméstica.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares
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PALMEIRA
MORADIA EM BANDA

Referência: 260 200 003

209.000€
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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
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Correio

ALPROMETAL SERRALHARIA LDA
PARQUE INDUSTRIAL DE ADAÚFE

ESTAMOS A RECRUTAR

do Minho.pt
Faça a sua assinatura

FABRICO E MONTAGEM
SERRALHEIRO CIVIL
AJUDANTES ( M/ F )

Nome

Se gostas de desafios junta-te
à nossa equipa

Morada

TEL. 918474098
EMAIL: GERAL@ALPROMETAL.COM

Localidade

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

PRECISA-SE

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

* Imóveis: Compra / Venda/ Mediação
* Automóveis. Compra / Venda
* Penhorista: Ouro / Prata/ Relógios/ Pedras Preciosas
* Antiguidades / Obras de arte
* Créditos: Pessoais / Automóvel/ Habitação

sobre o Banco...................................................................................................

POSSIBILIDADE DE VENDA COM OPÇÃO DE COMPRA!
MÁXIMO SIGILO E DISCRIÇÃO...

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€

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!!

Para informações adicionais:

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

C/ 2 ou mais anos de experiência.
Enviar currículo ou marcação de entrevista para:
recrutamento.brg2020@gmail.com
Telef. 964 330 2578

COMPRO!!!

VENDO

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

Terreno com cerca de

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

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

106.0 FM
antenaminho.pt

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

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

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
N
O SEU PEQUE
ANÚNCIO

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João)
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MARCA/MODELO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANO -------------- PREÇO
Audi A6 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Tronic - Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Sensor de Luz, Chuva, Estacionamento Frente e Atrás, Sensor Pressão Pneus, Isofix + extras -------Nacional 2015----26,990€
Audi A4 Avant 2.0 Tdi 150cv S-Line - Full Extras - Novo Modelo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nacional 2016----23,500€
Audi A3 SportBack 1.9 Tdi 105cv Sport - Interior Desportivo, 4 VE, Luz Diurna, Ac Automatico --- Apenas 90 Mil Km comprovados - Um Dono -----------------------------------Nacional 2009----12,800€
BMW 123d Coupé 204cv Pack M - Tecto de Abrir, Sensores Frente e Atrás, Interior Desportivo M, Som Porfessional - Pack M Original - 1 Dono-----------------------------------Nacional 2008----18,500€
Fiat Tipo SW 1.6 M-Jet 120cv Louge Tech - GPS, Bluetooth, JLL, Interior Desportivo, USB, CB, 4 VE, JLL, Isofix + Extras ------------------------------------------------------------Nacional 2018----13,990€
Fiat Grand Punto 1.3 Mjet 75cv Dynamic - Farois Nevoeiro, Volante Desportivo em Pele Multifunções, JLL, FCC, Ar Condicionado, DA + Extras------------------------------------Nacional 2009 -----4,990€
Ford Focus SW 1.5 Tdci 120cv Titanium X - GPS Grande, Vidros Escurecidos, estacionamento Automático, Chave Mãos Livres, Sensor de Luz e Chuva - Igual a Nova --------Nacional 2017----16,500€
Opel Astra K Sport Tourer 1.6 CDTi 110cv Dynamic - GPS Grande, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, NOVO MODELO ----------------------Nacional 2016----17,490€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv Limited GPS - GPS, Chave Mãos Livres, Bluetooth, Sensores, Ac Auto, Cruise Control, Vidros Escurecidos -------------------------- ----------Nacional 2016----11,990€
Renault Megane Van 1.5DCi - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 -----4,500€
Renault Megane 1.5 Dci 85cv Dinamic - 5 Portas, Ar Condicionado, FCC, 4 VE, Isofix, Airbags, FN , Luzes Automaticas, Sensor de Chuva -----------------------------------------Nacional 2005 -----4,250€
Smart For Two 0.8 Cdi 54cv Passion - Caixa Auto + Sequencial, JLL, Tecto Panorâmico, Farois Nevoeiro, Relogio + Conta Rotações, Ar Condicionado, Radio CD + USB----Nacional 2011 -----7,990€
Skoda Superb Break 2.0 Tdi 150cv DSG - Full Extras - Interior Desportivo em Pele, Bi-Xenon, Leds, GPS, Bluetooth, Bancos Electricos Memória, Gancho Reboque, estacionamento Auto -Nacional 2016 -18,9901 €
Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras Garantia de Fábrica -------------------------------------------Nacional 2017- S/Consulta
Toyota Prius 1.8 Hsd Hybrido +GNC- Câmara de Marcha Atrás, Bluetooth, 4 VE, AC Automatico -Com Kit de Gás Natural Comprimido BRC -Garantia de Fábrica Sistema Hibrido --Nacional 2014----12,490€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 150cv ConfortLine - GPS Grande, Drive Assist, AC Auto, 4 VE, FCC, Radio CD, + Extras- Novo Modelo---------------------------------------------------Nacional 2017----18,990€
VW Passat Variant 2.0 Tdi 110cv ConfortLine - AC Auto, 4 VE, FCC, Cortinas Nos Vidros Laterais, Radio CD, + Extras ----------------------------------------------------------------Nacional 2009 -----7,500€

GARANTIA ATÉ 24 MESES SEM LIMITE DE KMS
Morada: Rua da Lameira, 25 - Gualtar Braga- Junto ao Banco BPI Gualtar
Telef. 253 678 815 / 936 006 009 / 967 006 009
www.standrolar.com • geral@standrolar.com •Aberto ao Sábado todo o dia
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www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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

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

BRAGA
Tlf. 253 300 500

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Apenas 13.250€ - 12 meses garantia
Rua Padre Cruz, n.º 316 - Ferreiros
4700-236 BRAGA
Telefs.: 253 694 759 - 253 692 036 • Fax 253 694 759

REPRESENTANTE DAS PRESTIGIADAS MARCAS
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

07:30 As Aventuras de Max - Atlantos
07:45 Radar XS7
08:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
10:30 Eucaristia Dominical
11:30 Jogo da Caixa
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Aqui Portugal
19:59 Telejornal
21:30 A Batalha dos Jurados
22:30 Alta Fidelidade
00:30 A Odisseia
02:45 Masai Mara: A Grande Caçada
03:45 Televendas

08:02 Programação Infantil
13:55 Folha de Sala
14:00 Ciclismo
Tour de France Virtual 2020
16:00 Maravilhas de Itália
16:55 Voz do Cidadão
17:15 Caminhos
17:45 70X7
18:15 Nina
19:10 Saber Sabe Bem
19:40 Idade do Ferro
20:35 A Estagiária
21:30 Jornal 2
21:50 Página 2
22:12 Maria Teresa
23:45 Batida Apresenta
Rádio Normal
00:00 A Vida de Adèle
00:50 Olhar o Mundo

SIC

TVI

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

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

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

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
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Praça do Comércio, 47

Largo da Boavista

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
ARCOZELO T. 253 826 911

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191v

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
ALMEIDA E SOUSA T. 252 931 365

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Travessa 25 de Abril, 88

R. da Corredoura, 50

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
PARQUE T. 253 516 046

MELGAÇO
DURÃES T. 251 401 170

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Dr. Carlos Saraiva 46

Praça da República, 92

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

R. Nossa Sra. de Fátima, 57

BRAGA
SÃO JOÃO T. 253 263 655
Av. da Liberdade, 143

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

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

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: O Mágico, que significa
Habilidade.
Amor: Faça novos planos com o seu
amor. Torne a relação mais séria.
Saúde: Alivie a tensão muscular
tomando um banho quente.
Dinheiro: Com habilidade convencerá o
seu chefe a dar-lhe novas tarefas.
Números da Sorte: 3, 5, 10, 24, 32, 47
(colocar a imagem da carta n. 1)
Horóscopo Diário Ligue já! 760 10 77
31
Touro
Carta do Dia: 8 de Espadas, que
significa Crueldade.
Amor: Poderá passar menos tempo
com o seu par devido ao trabalho.
Saúde: Fazer exercício, beber água e
seguir uma dieta equilibrada são
cuidados que deve ter.
Dinheiro: Um chefe pode ser cruel
consigo. A verdade virá ao de cima!
Números da Sorte: 3, 9, 14, 23, 27, 45
Gémeos
Carta do Dia: 3 de Paus, que significa
Iniciativa.
Amor: Ganhe iniciativa e inscreva-se
numa nova atividade com o seu par.
Saúde: Seja comedida no consumo de
açúcar. Evite ter diabetes no futuro.
Dinheiro: Pode receber boas notícias. O
segredo do sucesso é fazer sempre o
melhor.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 31,
37
Caranguejo
Carta do Dia: A Imperatriz, que significa
Realização.
Amor: Poderá realizar um sonho a nível
sentimental.
Saúde: Tome cuidado com as
constipações. Proteja-se.
Dinheiro: Período favorável no trabalho.
Terá muita imaginação.
Números da Sorte: 10, 14, 22, 26, 35,
41
Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar mais
em casa. Podem sentir a sua falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de rentabilizar
as finanças. Dinheiro parado não
cresce.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47
Virgem
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Surpreenda o seu par com a
oferta de um fim-de-semana
romântico.
Saúde: Se passa muitas horas sentada,
evite o sal. Faz retenção de líquidos.
Dinheiro: Avizinha-se o início de um
novo ciclo profissional que poderá
trazer benefícios.
Números da Sorte: 4, 5, 14, 32, 45, 47

Balança
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Poderá encontrar hoje um
grande amor. Agarre-o.
Saúde: Atenção às constipações mal
curadas. Beba chá de limão com mel.
Dinheiro: Possível lucro inesperado.
Pode respirar de alívio.
Números da Sorte: 11, 18, 21, 27, 29,
32
Escorpião
Carta do Dia: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: O seu par pode fazer-lhe uma
surpresa. Deixe-se conquistar.
Saúde: Cuidado com os fritos. A sua
vesícula pode ressentir-se.
Dinheiro: Está em maré de sorte.
Aproveite para fazer um negócio.
Números da Sorte: 7, 12, 15, 20, 38,
40
Sagitário
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces. Ajude a
prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer uma
poupança. Amealhar nunca é de mais.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30
Capricórnio
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Seja mais atenciosa com as
pessoas que ama.
Saúde: Faça natação para eliminar
dores nas costas.
Dinheiro: Momento favorável para
colocar em marcha um projeto. Poderá
ter de fazer uma viagem.
Números da Sorte: 9, 12, 24, 31, 38,
45
Aquário
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Protecção, Luz.
Amor: Boa fase a nível amoroso. Peça
a Deus que continue a protegê-la.
Saúde: Cuide da memória comendo
um quadrado de chocolate negro por
dia.
Dinheiro: Vai sentir-se motivada. Use
essa energia para marcar pontos no
seu trabalho.
Números da Sorte: 3, 5, 16, 24, 39, 43
Peixes
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem longa, Partida
Inesperada.
Amor: Evite cobrar do seu par aquilo
que também não consegue fazer.
Saúde: Invista no desporto. Torne-se
mais saudável.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma viagem
de trabalho. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 4, 6, 22, 29, 41, 43
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BRAGA
Sedutora. Amante perfeita.
Mulher casada com dificuldades
finaceiras. Tenho 29 anos, alta,
mamas 38, dona de um belo
corpo. Local discreto.

912 400 946

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

Menina só

NOVIDADE

Massagem em marqueza,
pré-desportiva, reflexologia nos pés,
pedras quentes, brincadeiras escaldantes, acessórios, duche, menina
bonita e elgante, sexy. 24 horas.
Local discreto.

Menina linda com clitóris
avantajado, muito peluda,
bumbum grande,
completa, tudo à vontade.

925 751 527
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A LINDA MIÚDA
Fresquinha
na cidade.
Os três pratinhos,
Tudo completinhos
venha provar.
Aqui se come bem.
Meiga e dócil.

939 498 281

Olá sou
a Sofia!
24 anos, alta
magra, peito
XXL, elegante
e sedutora

964 131 762

938 513 912

Jessica
Hart
Modelo surgiu em grande
plano à beira de uma piscina
com um biquíni super
ousado.

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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Sporting de Braga
Liga repudia “ataque cobarde” ao autocarro

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) repudiou ontem de “forma veemente”, o “ataque cobarde” ao autocarro do Sporting de Braga, após o jogo de sexta-feira, em Paços de Ferreira, da 31.ª jornada da I Liga de futebol.
“Este ataque ao autocarro bracarense é mais um inaceitável episódio de violência,
perpetrado por um conjunto de criminosos sem rosto que mancham e envergonham todos aqueles que verdadeiramente amam este desporto”, refere o organismo
em comunicado. “É fundamental que as entidades competentes possam, o mais rapidamente possível, identificar e punir exemplarmente os responsáveis por este ato
bárbaro”, refere a LPFP, deixando uma palavra de forte solidariedade para com jogadores, ‘staff’ e dirigentes do Sporting de Braga.

Fernando Gomes condena "vil e chocante ataque"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, condenou ontem o “vil e chocante ataque” ao autocarro do Sporting de Braga.
“Uma equipa de futebol, os seus jogadores, treinadores, dirigentes e todos os restantes elementos de apoio, voltou a sofrer um cobarde ataque que felizmente não
causou feridos graves. Desta vez, foi o Sporting Clube de Braga que viveu um pesadelo que poderia ter-se transformado numa tragédia”, refere Fernando Gomes, num
comunicado no sítio da FPF. “Acredito que as autoridades irão encontrar os responsáveis por este ato bárbaro, mas insisto que o Estado deve atuar de forma enérgica e
implacável”, refere Fernando Gomes.

CLIMATIZAÇÃO
VENTILAÇÃO MECÂNICA
PAINÉIS SOLARES TÉRMICOS
Rua Adolfo Fernandes Pinto, n.º 9 - Vila de Prado
tlf. 253 619 054 • avac@brasolar.pt • www.brasolar.pt
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Arcos de Valdevez
Dia do concelho celebrado
de forma distinta

Arcos de Valdevez celebra-se mais um Dia
do Concelho, o qual este ano, por razões de
contexto da COVID-19, não teve a habitual
programação aberta ao público. “No entanto, comemoramos, de forma inovadora,
através dos meios digitais”, referiu a autarquia nas redes sociais.
“Vamos brindar à nossa Terra, Historia, Cultura e identidade Milenar”, referiu João Manuel Esteves, presidente da Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez na sua página do
facebook
“Juntos vamos continuar a construir o futuro de Arcos de Valdevez onde Portugal se
Fez, Faz e Fará”, considerou ainda o autarca
arcuense.
A Junta de Freguesia e a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Miranda
também fizeram um brinde ao concelho
com o espumante Vez.

Guimarães
Cinema no Vila Flor e graffitis no Bairro C

Guimarães assistou ao lançamento do filme Surdina nos Jardins do
Centro Cultural Vila Flor. O público aplaudiu o filme do realizador vimaranense, Rodrigo Areias, que escolheu a sua cidade para rodar as
cenas desta obra. Destaque para a banda sonora de Tó Trips, que
atuou ao vivo nesta sessão realizada em Guimarães
Ontem realizou-se um workshop com intervenção artística (graffiti)
de The Caver, no Jardim das Vespas. Assim nasce mais uma pintura
colaborativa no mural do percurso do #BairroC.

DR
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JOÃO MANUEL ESTEVES “vamos brindar à nossa Terra, Historia, Cultura e identidade Milenar”, afirmou o autarca.

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