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UMinho premiada pela
criação de ventilador Atena
PROJECTO do primeiro ventilador português, testado pela Escola de
Medicina e Centro Clínico Académico de Braga, deu à Universidade do Minho
o Prémio Criatividade Tecnológica da Sociedade Portuguesa da Autores.
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Portugal
Cerca de 18 mil
taxistas sem
rendimentos
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Cerca de 18 mil motoristas de táxi ficaram sem rendimento durante três meses devido à pandemia da covid-19, por falta de
trabalho na fase de confinamento, em que quase 80% da frota
nacional parou, revelou a Federação Portuguesa do Táxi.
A vice-presidente da entidade,
Ana Rita Silva, adiantou que
houve uma grande quebra nos
serviços, uma vez que as pessoas
não têm confiança para andar
nos transportes públicos.
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Primeiro ventilador humano português foi testado pela Universidade do Minho e já tem autorização de utilização dado pelo Infarmed

COVID-19
| Redacção/Lusa |

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) atribuiu o Prémio de
Criatividade Tecnológica à Escola de Medicina da Universidade do Minho e ao ao CEiiA
(Centro de Excelência para a
Inovação da Indústria Automóvel), pelo desenvolvimento de
um ventilador pulmonar.
Em comunicado, a SPA destaca
que o CEiiA “decidiu aplicar as
suas competências e funcionamento em rede para ajudar no
combate à pandemia” e, em parceria com a Escola de Medicina
da UMinho, “realizou o feito notável e único de, em apenas 45
dias, desenvolver, produzir e testar um ventilador pulmonar com
o intuito de salvar vidas a nível
global – o ventilador Atena, que
actualmente já está a ser exportado”.
O projecto esteve a cargo de
uma equipa de “120 engenheiros
e vários médicos e investigadores” e contou com a colaboração
“de instituições médicas, com a
indústria e especialistas de diversas áreas, incluindo intensi-

vistas, pneumologistas, anestesistas e internistas de hospitais
públicos e privados”.
A SPA lembra que “decidiu
instituir um Prémio de Criatividade Tecnológica para premiar
investigadores ou projectos que
se distinguissem no combate à
pandemia [de Covid-19] e à sua
expansão”.
“Verificou-se dificuldade na
selecção do vencedor, de tal forma surgiram ao longo destes
meses soluções inovadoras merecedoras da inovadora distinção”, descreve a SPA.
Após ponderação, o prémio foi
“atribuído ‘ex aequo’ ao CEiiA e
à Universidade do Minho/Escola
de Medicina”.
Para a SPA, estas duas instituições “simbolizam o avanço
científico e tecnológico, assim
como o espírito empreendedor e
de solidariedade de que Portugal
se pode orgulhar e que os autores portugueses aplaudem com
gosto e satisfação”.
A cooperativa dos autores portugueses entregará o prémio “em
momento oportuno, até ao final
do ano e assim que as condições
de saúde o permitirem”.
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Ventilador Atena
Infarmed autoriza
utilização em doentes
O ventilador Atena recebeu na
terça-feira a autorização do Infarmed para o seu uso em contexto
hospitalar na luta contra a Covid19. Para o CEiiA, este é um “passo
importante” para a distribuição
nacional e internacional daquele
ventilador médico invasivo para
dar suporte ao tratamento de
doentes com falência respiratória
aguda provocada pela Covid-19
produzido em Portugal.
O equipamento, que foi distinguido entre 349 iniciativas no
concurso ‘express’ do programa
Caixaimpulse da Fundação da
Caixa, conta com o apoio da Clarke Modet para a obtenção da Propriedade Intelectual e Industrial,
anunciado pelo CEiiA no dia 21 de
Maio. Já foram entregues 100
unidades que passaram nos ensaios pré-clínicos, e na segunda
fase a previsão é produzir mais
400 até Setembro.
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3,588,268
1,939,167
970,169
746,369
330,867

139,685
74,445
24,929
11,770
12,229

1,623,671
651,210
331,505
223,261
98,377

16,310
8,318
8,944
1,325
1,325

França
40 mortes devido ao vírus nas últimas 24 horas
A França contabilizou nas últimas 24 horas 40 mortes associadas à covid-19 em meio hospitalar, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.120, segundo a Direção-Geral da Saúde francesa. Do total
de mortes, 19.579 foram registadas nos hospitais.
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Lista A: Joaquim Barreto propõe
renovação geracional sustentada

lugar à disposição para que se
encontrasse outra solução para a
Federação que não passasse por
mim, mas fui desafiado e incentivado a recandidatar-me”, diz.
Sente que agiram nas suas costas, mas “as acções ficam com
quem as pratica”.
Joaquim Barreto mostra-se
confiante para estas eleições internas, até porque diz ter o
“apoio claro e declarado” de 11
das 14 concelhias do distrito.
“Além destas, temos também representação em todos os concelhos onde o presidente da Concelhia não nos manifestou o
apoio”, garante Joaquim Barreto, apontando que a lista opositora, nas listas de candidatos a
delegados, “não tem lista em Cabeceiras de Basto, Celorico de
Basto, Gerês, Vieira do Minho,
Póvoa de Lanhoso, Esposende e
Vizela. “A Lista B foca-se só em
quase 50% das concelhias, enquanto nós temos uma representação uniforme e harmoniosa do
distrito”, defende o candidato.

JOAQUIM BARRETO lidera a Lista A à Federação Distrital do PS, cuja eleição decorre sábado. Recandidata-se por incentivo dos militantes com uma equipa que se propõe fazer uma transição geracional.
PARTIDO SOCIALISTA
| Marlene Cerqueira |

Os militantes do Partido Socialista (PS) elegem sábado os os
novos órgãos distritais. Joaquim
Barreto avança para nova candidatura à liderança da Federação
Distrital de Braga, encabeçando
a Lista A - ‘Partido em Acção,
Distrito em Movimento!’.
Com larga experiência no cargo, Joaquim Barreto afirma que
lidera uma candidatura “que faz
a transição e renovação geracional sustentada do PS” no distrito
de Braga.
Apresenta-se neste novo embate eleitoral interno não só “por
vontade própria” e pela sua militância que sempre foi “muito activa”, mas também “para cumprir com a verdade”, com “a
palavra e o compromisso” que
assumiu em Agosto do ano passado numa reunião perante “vários camaradas, onde estavam,
por exemplo Pedro Costa de
amares, Nídio Silva de Vila Verde, o Frederico Castro da Póvoa
de Lanhoso, o Luís Soares de
Guimarães, e o Ricardo Costa,
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Joaquim Barreto mostra-se confiante na sua reeleição para a Federação de Braga do PS

entre outros”, recorda em entrevista ao Correio Minho.
Barreto refere que foi esse grupo, constituído por cerca de 14
militantes que participam nessa
reunião, que o desafiaram e incentivaram para que continuasse

“à frente do Federação”. Avançou por isso e também pelo
apoio que diz ter sentido por
parte de dirigentes, militantes e
autarcas socialistas de todo o
distrito.
Não esconde que foi “com sur-

presa” que soube da candidatura
liderada por Ricardo Costa, um
dos que, segundo ele, o terá incentivado a avançar. “Foi surpresa não só para mim, mas para
todas as pessoas que estavam na
reunião. Eu na altura coloquei o

Joaquim Barreto sobre a acção da Federação desde 2018 até agora

“Faço um balanço muito positivo deste mandato”
A terminar mais um mandato
como presidente da Federação
Distrital de Braga do PS, Joaquim Barreto faz um balanço
“muito positivo” do trabalho desenvolvido pela equipa que liderou entre 2018 e 2020.
“Foi um trabalho muito positivo para o PS e para o distrito”,
refere, realçando a eleição de
Isabel Estrada Carvalhais, residente no distrito de Braga, para
o Parlamento Europeu, “que está
a fazer um excelente trabalho
como eurodeputada”.
Joaquim Barreto realça ainda o
resultado das eleições Legislativas, em que Braga conseguiu
eleger mais um deputado para a

Assembleia da República.
“Elegemos oito deputados para
a Assembleia da república e fomos quase ao nono”, recorda.
Joaquim Barreto refere ainda
que nas Legislativas o PS, a nível nacional, conquistou mais
125 mil votos. Para esse crescimento, o círculo eleitoral de
Braga contribuiu com 23.500
novos votos no PS. “É muito
significativo”, evidencia.
O líder da Lista A refere ainda
que neste último mandato se registou “o crescimento em número de militantes em termos de
quantidade e de qualidade”, diz,
afirmando: “Temos mais e melhores melhores militantes”.

No entanto, actualmente, a nível autárquico, o PS apenas lidera apenas quatro das 14 câmaras
municipais do distrito, uma das
grandes críticas que lhe são
apontadas, uma vez que o PS
chegou já a liderar nove municípios. Apesar desta constatação,
Joaquim Barreto mantém que o
mandato que agora termina “foi
de sucesso” e diz que “quando
alguém procura fazer bandeira
do resultado das Autárquicas está a procurar criar ruído onde ele
não existe”.
“Não é sério (falar das Autárquicas), porque elas aconteceram no mandato 2016/2018, que
já foi avaliado nas últimas elei-

ções para a Federação Distrital,
precisamente em 2018”, recorda
Joaquim Barreto, que na altura
viu os militantes renovarem a
confiança no seu trabalho à frente da Federação.
Sobre as autárquicas de 2021,
Joaquim Barreto afirma que vai
procurar “que o processo se desenvolva numa relação de respeito para com as Concelhias
que têm o poder de propôs, a
Distrital que homologa e a Direcção Nacional que decide em
última instância”. Deixa porém,
claro, que nas Autárquicas de
2021 a Federação vai procurar
“respeitar sempre a vontade indicativa das Concelhias.”

lll
“Temos o apoio de 11 das 14
Concelhias do Distrito, de
uma forma afirmativa e
declarada. Além destas,
temos representação
também todos os concelhos,
mesmo naquels que o
presidente da Concelhia não
nos demonstrou apoio.”
Joaquim Barreto

§notas
Mulheres Socialistas

Candidatura
alinhada com
Palmeira Maciel
É com a proposta ‘Unir vontades, conquistar mentalidades’, Lista A, que Palmira Maciel se recandidata do Departamento Federativo de
Braga das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos.
A sua candidatura está alinhada com a de Barreto, que
não lhe poupa elogios: “Além
de ter um notável percurso
político, Palmira Maciel é uma pessoa competente, simples, humilde, responsável e
com uma militância enorme”.
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Mapa literário on-line convida
a (re)descobrir a cidade de Braga

FUNDAÇÃO Bracara Augusta disponibiliza on-line o BragaLit - Mapa Literário de Braga. O projecto contempla dez itinerários dos lugares referidos em obras de dez autores que escreveram sobre a cidade.
TURISMO LITERÁRIO
| Marlene Cerqueira |

Numa iniciativa que abre caminho para a divulgação da prática
do turismo literário em Braga, a
Fundação Bracara Augusta
(FBA) disponibiliza a partir de
hoje o BragaLit, um mapa on-line de Braga que leva bracarenses e turistas a (re)descobrir a cidade através de autores que
sobre ela escreveram.
O projecto BragaLit, apresentado ontem ao público, foi criado por um aluno da Universidade do Minho, Marc Rodrigues,
no contexto da sua dissertação
de mestrado em Português Língua Não Materna - Português
Língua Estrangeira e Língua Segunda.
A colecção ‘Braga Cidade Bimilenar’, projecto editorial da Fundação Bracara Augusta que conta já com 51 volumes publicados, foi a inspiração para o jovem Marc Rodrigues, que concebeu, por agora, dez mapas literários resultantes dos dez
primeiros volumes da referida
colecção, todos eles de autores
portugueses.
Hoje é divulgado o primeiro
mapa literário, inspirado no livro ‘Quando o Claustro é Sem
Ninguém’, de Maria Ondina
Braga. De realçar que o este mapa, além de levar o turista o percorrer o espaços mencionadas
pela escritora naquela obra, é enriquecido com excertos do livro,

DR

Projecto BragaLit foi apresentado ontem ao público, no gnration

que podem ser lidos ou ouvidos,
uma vez que o projecto também
integra a vertente de áudio.
Mesmo quem não queira andar
pelas ruas, dada a situação epidemiológica actual, pode fazer
uma visita virtual aos locais, a
partir do conforto de casa.
Hoje é disponibilizado o primeiro itinerário literário e os
restantes vão sendo divulgados,
um por semana, até 17 de Setembro.
“Os itinerários estão todos concluídos, mas optamos por disponibilizar um a um para despertar
o interesse das pessoas que assim podem ir descobrindo ou redescobrindo a cidade à medida

lll
“O BragaLit consiste num levantamento dos lugares referidos
nas obras dos dez autores e, depois, na sua organização em
modo de circuito ou de itinerário que foi transposto para um
mapa digital”, explicou Micaela Ramon, realçando que este é
um projecto com capacidade para ser ampliado.
do lançamento. Quando são divulgados, os itinerários vão ficando definitivamente disponíveis”, explicou Micaela Ramon,
a orientadora da dissertação de
mestrado, que não poupou nos
elogios ao desempenho deMarc
Rodrigues, realçando que o aluno “foi muito além no trabalho
inicialmente proposto”.

“A ideia inicial era o papel,
mas o Marc deu outra dimensão
a este projecto”, realçou.
Os itinerários, disponibilizados
em bragalit.webnode.pt, reportam-se a dez autores: Alexandre
Herculano, Altino do Tojal, Antero de Figueiredo, Camilo Castelo Branco, José Manuel Mendes, Luís Forjaz Trigueiros, Luiz

Pacheco, Manuel Teixeira-Gomes, Ramalho Ortigão e, como
referido, Maria Ondina Braga.
Eduardo Jorge Madureira,
coordenador da colecção literária Braga Cidade Bimilenar,
agradeceu a Marc Rodrigues e
Micaela Ramon, “por terem pegado nesta colecção tornando-a
ainda mais acessível e dando-lhe
novo fôlego”.
De realçar que os dez livros
que inspiraram este projecto encontram-se esgotados, estando
apenas disponíveis para consulta
em bibliotecas. Este projecto é,
assim, também uma forma de
trazer novamente as obras para a
ribalta.
Como evidenciou Eduardo Jorge Madureira, que este projecto
contribui para a promoção e valorização da literatura e da cultura bracarenses, através do conhecimento dos textos sobre
Braga escritos por vários autores
que, em épocas distintas, registaram literariamente as suas impressões e memórias relativas a
Braga e às suas gentes.
Marc Rodrigues também manifestou o desejo de que este mapa
literário desperte nas pessoas o
desejo de ler as obras, aliás, os
excertos partilhados incentivam
a isso mesmo.
O autor do projecto deixou ainda elogios à colecção literária
Braga Cidade Bimilenar considerando que “se trata de um trabalho fantástico” ainda com
“muita margem para crescer
muito”. E confessou que, ele
próprio, saiu deste projecto
“com uma perspectiva completamente renovada da cidade de
Braga”.
A apresentação do projecto decorreu no gnration, tendo contado, entre a assistência, com o vereador do património Miguel
Bandeira, e a vice-presidente do
Município de Braga, Sameiro
Araújo, que também preside à
FBA.
Publicidade
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Roteiro ‘Petiscar à la Bohemia’
servido em 25 estabelecimentos

+ campanha

ARRANCA, hoje, com um preço promocional de 2,5 euros, o Roteiro ‘Petiscar à la Bohemia’. O menu,
que é composto por um petisco da casa e uma cerveja Bohemia, é servido durante um mês a 3,5 euros.

DR

Iniciativa ‘Petiscar à la Bohemia’ repete-se pela segunda vez em Braga, numa acção promocional da Associação Comercial de Braga e da Central de Cervejas, para dinamizar comércio

ACB
| Marta Amaral Caldeira |

O Roteiro ‘Petiscar à la Bohemia’ arranca, hoje, e convida os
bracarenses e os visitantes a degustar um menu especial, composto por um petisco da casa e
uma cerveja Bohemia a acompanhar por, apenas, 3,5 euros. Neste primeiro dia de lançamento, o
menu é servido por 2,5 euros. A
organização espera que sejam
vendidos pelo menos 20 mil menus.
“O objectivo é promover e dinamizar o sector da restauração
e bebidas, que tem sido tão afectado pela crise pandémica”, assinala Domingos Barbosa, presidente da Associação Comercial
de Braga, que promove a iniciativa em conjunto com a Central
de Cervejas. “Este é o roteiro
perfeito pra quem gosta de petiscar na companhia de amigos, familiares e colegas”.
Esta é a segunda edição do Roteiro ‘Petiscar à la Bohemia’, cuja campanha decorre até ao próximo dia 16 de Agosto, servindo
de “promoção” e “chamariz” aos
vários espaços aderentes.
“Num momento em que a reabertura dos estabelecimentos de

restauração e bebidas se fez com
todo o cuidado e confiança, esta
iniciativa permite que os amantes da nossa gastronomia usufruam do melhor que a nossa cidade oferece, em total segurança”, refere o presidente da ACB.
Com opções para todos os gostos e para os mais diversos
acompanhamentos desde a mini
francesinha aos pastéis de bacalhau, rissol de porco preto e a típica bifana, a Cerveja Bohemia
é a bebida que acompanha o petisco servido neste menu especial, até porque foi assim mesmo
que ela foi concebida - “para
acompanhar a gastronomia portuguesa”, defende Carla Fernandes, responsável comercial da
Central de Cervejas.
“Com esta parceria nós pretendemos também ajudar os comerciantes a dinamizar os seus negócios, tendo na sua oferta uma
experiência diferente e convidativa ao consumidor e os portugueses em geral estão cada vez
mais abertos a experiências novas”, indicou a responsável.
Carla Fernandes diz que o ano
passado o projecto foi “um sucesso” e que este ano voltará a
sê-lo, mas frisou que “a cerveja
Bohemia não é artesanal, mas

DR

Café Viana e o Astória/Burguês vão cativar e fidelizar clientes com este menu

sim uma cerveja especial, com
uma grande variedade para
acompanhar a diversificada gastronomia portuguesa”, indica.
“Uma Bohemia ‘Original’ por
exemplo, acompanha muito bem
uma carne vermelha, enquanto
uma ‘Puro Malte’ deve ser servida com aves”.
Rui Marques, director-geral da
ACB, assinala o “sucesso tremendo” da primeira edição e diz

que este ano será ainda maior,
dado o contexto que actualmente
se vive e que as pessoas estão
“ansiosas” por estas experiências. O responsável refere que o
facto de o governo permitir agora o alargamento do horário dos
estabelecimentos de restauração
e bebidas até à 01 da manhã vai
ajudar ao sucesso da iniciativa e
à retoma da actividade económica.

Por apenas 3,50 euros o
menu, a iniciativa
‘Petiscar à la Bohemia’
convida à degustação
das cervejas Bohemia Original, Puro Malte,
Bock, Session IPA e a
Pilsener na companhia
de um petisco à mesa de
25 estabelecimentos da
cidade de Braga. Cada
um dos espaços
disponibiliza um petisco
da casa, juntamente
com a cerveja.
Há um passatempo
associado à iniciativa,
em que se desafia à
partilha de uma
fotografia ou vídeo
criativo num dos
espaços aderentes na
página de Facebook
e/ou Instagram com a
identificação
@cervejabohemia e o
hashtag
#PetiscarALaBohemia.
As três fotografias com
mais gostos habilitamse a ganhar diferentes
prémios, que vão desde
uma estadia para duas
pessoas, com pequenoalmoço incluído, no Terra
Lodge, na Ericeira ou um
pack de Cervejas
Bohemia.
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Eixo Atlântico
elabora Mapa
de Coesão
EIXO ATLÂNTICO está a trabalhar num Mapa de
Coesão que vai permitir estudar a realidade das
cidades que o integram a nível da coesão social.
EIXO ATLÂNTICO
| Marlene Cerqueira |

O Eixo Atlântico promoveu, anteontem, uma reunião por videoconferência com o objectivo de
definir o desenvolvimento do
‘Mapa de Coesão do Eixo Atlântico’, uma experiência totalmente inovadora no contexto europeu.
O secretário-geral do Eixo
Atlântico, Xoán Vázquez Mao,
que presidiu ao encontro virtual,
realçou a necessidade de se proceder à criação de um Grupo de
Trabalho responsável pelo desenvolvimento do mapa de coesão do sistema urbano de todo o
Eixo Atlântico.
Assim que finalizado, este mapa permitirá analisar comparativamente todas as variantes do
panorama social das zonas urbanas abrangidas.
Este projecto é uma experiência totalmente inovadora a nível
europeu, pois é a primeira vez
que se reúne num único mapa
um estudo pormenorizado da
realidade de coesão social de vá-

rias cidades.
“Num momento em que se percebe, cada vez mais, que a resolução de problemas macro pode
ser mais eficiente quando assumida a uma escala micro, a participação neste tipo de fóruns é
uma oportunidade muito interessante para a partilha de boas práticas e experiências entre cidades de Estados-membros da
União Europeia. Aliás, cada rede
de cidades constitui em si mesma uma reprodução do projecto
europeu, conferindo-lhe uma dimensão humana mais real e próxima de todos os cidadãos”, refere o Município da Póvoa de
Varzim.
Esta autarquia, que integra o
Eixo Atlântico do Noroeste Penínsular desde Fevereiro, fez-se
representar na reunião pela vereadora da Coesão Social. Andrea Silva realçou que “a Póvoa
de Varzim, enquanto um dos
membros do Eixo Atlântico, participa em projectos promovidos
pela associação com vista a contribuir para o desenvolvimento e
coesão socioeconómica local”.

§freguesias
Pedida intervenção e ajuda para sem-abrigo

Plataforma dos Amigos de São Vicente
alerta para problema social
A Plataforma dos Amigos de São Vicente veio a público manifestar a sua
preocupação uma situação de cariz social que se vive na rua do Regimento de Infantaria 8, concretamente em duas habitações, em pré-construção, que até há uns tempos se encontravam interditas. No entanto, há uns
tempos, estas habitações têm servido de moradia para alguns sem abrigo. “Apelámos às instituições que possam ajudar tanto no âmbito social,
como as que possam actuar no intuito de voltar a vedar as casas, para restauro da segurança de todos os vicentinos”, refere a Plataforma, em comunicado. “As pessoas que lá estão não têm as mínimas condições para lá
viver. Estamos perante mais um problema social na freguesia, e isso preocupa-nos. Daí este apelo público. A Plataforma continuará no terreno como sempre, cuidando dos Vicentinos”, refere José Macedo.

Sentem-se injustiçados

Trabalhadores do Hospital
em greve a 20 e 22 de Julho
Os trabalhadores do Hospital de Braga vão fazer greve a
20 e 22 de Julho em protesto contra o consideram ser “a
injustiça” de que são alvo, continuando “vítimas da discriminação face aos trabalhadores de outras unidades hospitalares que estão abrangidos pelo ACT da Saúde”.
Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte refere que os trabalhadores do Hospital de Braga criticam ainda aquilo que consideram ser uma atitude divisionista do Ministério da
Saúde, que está a negociar o ACT com algumas carreiras
dentro do Hospital de Braga, deixando outras de fora.
Exigem ainda “a igualdade e uniformização dos salários
dos assistentes técnicos nas EPE”, de acordo com a tabela
remuneratória única; a aplicação das normas de mobilidade intercarreiras aos trabalhadores com regime de contrato de trabalho em funções públicas, em igualdade com

os restantes trabalhadores da Administração Pública; e o
pagamento das progressões.
O sindicato refere ainda que os trabalhadores do Hospital
de Braga “não aceitam esta discriminação” nem as desculpas do Ministério da Saúde. “Os trabalhadores do Hospital de Braga não são menos que os outros mas levam
para casa todos os meses menos cem euros”, remata.

BLCS

Conversa on-line
sobre formação de leitores
‘O lugar do livro na formação de leitores’ é o tema da conversa on-line que decorre hoje, a partir das horas, no facebook da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Os oradores
são Fernando Azevedo (Universidade do Minho), Luísa
Magalhães (Universidade Católica de Braga), Eliane Debus (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) e
Moisés Selfa (Universidad de Lleida, Espanha). O moderador é Cândido Martins (Universidade Católica Braga).
Publicidade
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A CHAVE PARA VENDER OU COMPRAR A SUA CASA ®

GOMES DA SILVA
IMOBILIÁRIA
ABRIU PORTAS
EM NOGUEIRÓ
Chave para Vender ou Comprar a
Sua Casa ® virou a página e abriu
portas em Nogueiró, na cidade de
Braga. Instalada na Avenida D.
João II, 118, a Gomes da Silva
Imobiliária é o novo parceiro de confiança no sector imobiliário, numa aposta de
olhos postos no futuro. A nova imobiliária
- inaugurada oficialmente no passado sábado - pretende ter um serviço diferenciado e de qualidade, apostando numa equipa recheada de experiência e profissionalismo.
“É o realizar de um sonho. Depois de
vários anos a trabalhar neste mercado,
chegou o momento de avançar com um
projecto próprio, dando seguimento a
uma marca registada já implementada na
região. Iniciei o caminho neste sector na
KW Business, agora Zome Real Estate,
há quase seis anos. Tendo já uma equipa
formada e com créditos dados, decidi que
era o momento de virar a página e criar a
minha própria imobiliária, que espero que
seja a primeira de várias na região”, sublinhou Gomes da Silva, o CEO da empresa,
destacando a equipa que o acompanha
nesta nova aventura.

A

“Pretendemos, acima de tudo, ter um
olhar visionário e um acompanhamento
diferenciado. Tenho uma equipa de sete
profissionais e cada um deles tem a experiência de mercado que permite ajudar da
melhor forma possível todos os nossos
clientes, sempre com um acompanhamento personalizado e focados em garantir a
melhor experiência e segurança, naquele
que é um momento sempre importante e
especial na vida de quem vai comprar casa ou vender”, explicou Gomes da Silva.
Mais simplicidade, mais confiança e
mais qualidade são as principais premissas de A Chave para Vender ou Comprar a
Sua Casa, sempre com a tónica num serviço de excelência.
“Todo o processo de venda ou compra
de casa exige um serviço de confiança para fidelizar e ajudar da melhor forma o
cliente. Ajudamos a tratar de toda a documentação, temos um departamento processual especializado, somos intermediários de crédito e acompanhamos todo o
processo até ao momento da escritura. Para que o sonho de cada cliente seja realizado sem qualquer contratempo”, destacou Gomes da Silva.

“Pretendemos, acima de tudo, ter um olhar visionário e um
acompanhamento diferenciado. Tenho uma equipa de sete
profissionais e cada um tem a experiência de mercado que permite
ajudar da melhor forma possível todos os nossos clientes, sempre
com um acompanhamento personalizado e focados em garantir a
melhor experiência e segurança, naquele que é um momento
importante na vida de quem vai comprar ou vender casa”.

correiodominho.pt
16 de Julho 2020
12 Minho

Publireportagem 9
1 de janeiro 2013 correiodominho.pt

A CHAVE PARA VENDER OU COMPRAR A SUA CASA ®

Em cima, alguns momentos
da inauguração da nova
imobiliária, no passado
sábado, que contou com a
presença de parceiros,
familiares e amigos.

Na imagem central,
a nova loja Gomes da Silva
Imobiliária, localizada na
Avenida D. João II, 118,
em Nogueiró, Braga.
Imobiliária já tem portas
abertas e convida a uma
visita, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas,
e aos sábados,
das 9 às 13 horas.
Em baixo, o carro do piloto
Pedro Sousa, campeão de
drift patrocinado pela A
Chave Para Vender ou
Comprar a Sua Casa.

lll
“Sinto-me feliz e
realizada neste novo
projecto e tenho
a convicção que
continuaremos
a crescer e a
desempenhar um
óptimo trabalho”.

lll
“Com a inauguração
da Imobiliária Gomes
da Silva espero crescer como profissional
e ajudar as pessoas
com acompanhamento de uma equipa de excelência”.

Sara Rodrigues

Sara Machado

lll
“Estou no projecto
Gomes da Silva há
dois anos, temos
vindo a desenvolver
um projecto muito
consistente e com
um crescimento
sustentável”.
Pedro Ferreira

lll
“Virar a página acaba
por ser um desafio
enorme, onde as ambições foram reforçadas e redobradas. Espírito de equipa, visão, camaradagem e
ambição são os pilares”.
Miguel Afonso

lll
“Estou na Gomes da
Silva Imobiliária
porque pretendo
ajudar a realizar
sonhos. Aqui temos
todas as ferramentas
para multiplicarmos
sorrisos”.
João Rodrigues

Região

Mercado
imobiliário
continua muito
activo
Direccionada para o mercado imobiliário
no distrito de Braga, a Gomes da Silva
Imobiliária aposta, sobretudo, na cidade
de Braga, Esposende, Gerês e um pouco
por toda a região, por forma a implementar a marca A Chave Para Vender ou
Comprar a Sua Casa. Apesar de o ano de
2020 estar marcado pela pandemia da Covid-19, o mercado continua em alta e activo: “o mercado continua muito activo, a
construção de novos empreendimentos
em nenhum momento parou, mantém-se
em crescimento e evolução, num sinal
claro de que não se prevê que o sector entre em recessão. Continuamos a receber
pedidos de informações e contactos para
os diversos imóveis. É certo que o volume de negócios sentiu alguma quebra,
mas já fechámos dois negócios esta semana nas novas instalações, o que é bastante
promissor para o que resta do ano”, referiu Gomes da Silva, apontando já ao futuro e à expansão da GDS Imobiliária.
“Esta é a primeira de várias imobiliárias
que pretendo abrir. No próximo ano de
2021, tenho em perspectiva expandir a
marca para Esposende, um mercado bastante atractivo. Com isso, impulsiono a
economia local e pretendo criar mais postos de trabalho, a juntar aos sete que já tenho neste momento”, rematou o CEO.

lll
“Acredito que estou
na empresa certa
para continuar a fazer
a diferença na vida
dos meus clientes.
É um gosto trabalhar
na Gomes da Silva
Imobiliária”.
Rui Cunha

lll
“Profissionalismo,
dedicação e transparência é o que vai
encontrar na Gomes
da Silva Imobiliária,
para ter a chave para
vender ou comprar
a sua casa”.
André Correia
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§Terras de Bouro
Depois de acções de limpeza e remarcação

Renovação de painéis da rede de trilhos
‘Na Senda de Miguel Torga’

Município cria abrigos
para controlar gatos
ACORDO entre o Município de Barcelos e a Strettdogs - Associação Protecção
Animal pretende controlar colónias de gatos existentes.
BARCELOS
| Patrícia Sousa |

DR

Renovação dos painéis informativos nos trilhos ‘Na Senda de Miguel Torga’

Para além das acções de limpeza e remarcação que têm vindo a ser desenvolvidas, a Câmara Municipal de Terras de Bouro está a proceder, de
igual modo, à renovação de todos os painéis informativos do início e fim
do percurso da Rede de Trilhos ‘Na Senda de Miguel Torga’.
Os novos painéis informativos, além de prestar informações sobre todos
os trilhos concelhios, permitem também, através de código QR, ter acesso
aos formatos digitais do ficheiro do traçado e respectivo mapa do trilho,
elementos essenciais para realizar os trilhos em segurança.

Acolher os gatos abandonados,
facilitando a captura dos animais
para esterilização, é o objectivo
da criação de dois novos abrigos
no concelho de Barcelos. Esta
medida faz parte do acordo de
colaboração entre o Município
de Barcelos e a Strettdogs - Associação de Protecção Animal.
O acordo prevê que o Município de Barcelos cumpra os objectivos de “aplicação de um
programa de esterilização para
animais errantes, de programas

de captura, esterilização e devolução de gatos silvestres e assilvestrados aos locais de origem,
vulgarmente designados por
Programas CED (capturar, esterilizar e devolver), e, desta forma, controlar as colónias de gatos e reduzir a população felina
silvestre, através de um método
ético e eficaz”, garante o município em comunicado.
Estes dois abrigos fazem parte
de um projecto-piloto integrado
na estratégia de controlo de gatos errantes, que “vão permitir
alimentá-los com qualidade e
executar a política de controlo

através das medidas sanitárias,
para que esta população não
cresça desmesuradamente”.
Cada colónia terá um conjunto
de responsáveis, que vai zelar
pela qualidade do bem-estar animal. “O primeiro abrigo situa-se
na Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos
(EMEC) e tem como responsável a cuidadora Emília Gonçalves; o segundo abrigo situa-se
na Rua Silva Vieira (Quinta do
Aparício) e tem como responsável o cuidador João Pedro Ferreira, ambos voluntários na
Streetdogs”, adianta.

Publicidade
Publicidade

MORADIA BANDA T3 - LAMAÇÃES
Remodelada, Possui Logradouro c/ Churrasqueira e
Árvores de Fruto Localização Privilegiada!

233.000 €

Ref. 5946
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§destaques

Hospital inicia realização
de testes à Covid-19
PARA ALÉM DOS TESTES serológicos, já é possível fazer os testes à Covid-19
no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde.
VILA VERDE
| Redacção |

O Hospital da Misericórdia de
Vila Verde já realiza testes serológicos a qualquer indivíduo que
pretenda aferir a sua possível
imunidade desde o mês de Abril
no seu laboratório e obteve agora o aval da Administração Regional da Saúde (ARS) Norte
para realizar testes Covid-19 a
utentes do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) através do encaminhamento da linha SNS24 ou
após avaliação médica efectuada
nas áreas dedicadas à Covid-19
dos Cuidados de Saúde Primários.
“Sabemos que este é um passo
importante para a saúde na região. Estamos aptos para a realização de testes Covid-19 o que
irá facilitar à população que necessita da realização deste teste”, referiu o provedor, Bento
Morais, congratulando-se com
esta decisão como uma “maisvalia” para Vila Verde e para a
região.
“Temos uma equipa eficiente,
com a qualidade que nos caracteriza para servir a saúde da região e de Vila Verde. Agradecemos a confiança da ARS-N na
nossa unidade hospital e no nos-

No próximo ano lectivo, a Câmara Municipal de Esposende,
como apoio extraordinário às famílias devido ao impacto económico-social da pandemia, vai
oferecer também o livro de Fichas de Inglês a todos os alunos
do 1.º ciclo com esta área no
currículo obrigatório, mantendo
a oferta dos manuais de fichas
de actividades de Português,
Matemática e Estudo do Meio.
“Ao longo dos anos, o municí-

O presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, apresentou uma proposta para atribuição de um subsídio extraordinário no valor
de cinco mil euros à Delegação da Cruz Vermelha de Amares. A concessão
da respectiva verba foi aprovada, por unanimidade, pelo executivo municipal.
Para o presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, “a
delegação da Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição de referência
para toda a população amarense, prestando apoio incomensurável sobretudo ao nível da prestação de serviços e do desenvolvimento de áreas como a saúde e da prevenção e preparação para a emergência”, destacando
o “trabalho exemplar” da instituição que está “sempre presente e sempre
disponível”.

‘Sexta 13’ vence a final distrital

DR

Foi sem mácula o triunfo da ‘Sexta 13’ - Noite das Bruxas na final distrital
das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Uma “vitória inequívoca” dado que
esteve sempre na liderança. O Município de Montalegre agradece a todos
os que, de uma forma directa ou indirecta, contribuíram para este sucesso. Uma palavra de reconhecimento ainda para a Ponte da Misarela, uma
“digna representante” do concelho, e um elogio estendido aos restantes
concorrentes.
Com este êxito, a ‘Sexta 13’ pula para a semi-final do concurso onde irão
estar 20 outras iniciativas. “Vencemos a primeira eliminatória. Parece-me
ser justo. A ‘Sexta 13’ dinamiza a economia da vila, do concelho e da região”, defendeu o presidente da autarquia, Orlando Alves.
Os 28 semi-finalistas serão distribuídos por critérios de proximidade geográfica, em duas semi-finais, que irão apurar os 14 finalistas, a realizar
nos dias 23 e 30 de Agosto. A 5 de Setembro é feita a declaração oficial.

Já é possível fazer testes à Covid-19 no Hospital da Misericórdia de Vila Verde

so laboratório para avançarmos
com esta parceria”, acrescentou
o provedor.
O hospital da misericórdia de
Vila Verde “foi pioneiro” na realização de testes serológicos em
Vila Verde o que tornou possível
um rastreio mais eficaz nas instituições privadas de solidariedade social através de uma parceria com o Município de Vila
Verde que ajudou nos rastreios
dos colaboradores.

“Este é mais um passo dado
pela Santa Casa de Vila Verde
em prol da saúde no concelho de
Vila Verde, assumindo um papel
fundamental não só como impulsionadora da economia da região, mas também uma referência na saúde da região e do país.
Os testes podem ser também
realizados a título particular tornando o serviço mais rápido e
eficiente para todos os que precisam”, concluiu.

Póvoa de Lanhoso

Feitas faixas de gestão de combustível
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso procedeu aos trabalhos de execução das faixas de gestão de combustível na rede viária na Estrada Municipal que liga Serzedelo à União de Freguesias de Fontarcada e de Oliveira.
Estes trabalhos foram realizados pela Brigada de Sapadores Florestais da
Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave, ainda durante o primeiro semestre de 2020.

Publicidade

Escolas de Formação

Famílias beneficiam das fichas de Inglês
| Redacção |

Cruz Vermelha recebe subsídio extra

Montalegre

No próximo ano lectivo

ESPOSENDE

Amares

pio tem assumido um inequívoco apoio à Educação, nomeadamente às escolas, aos alunos e às
respectivas famílias”, sublinhou
o presidente da câmara, Benjamim Pereira, sublinhando que,
no âmbito da Acção Social Escolar a autarquia “tem assegurado alguns apoios suplementares,
no sentido de contribuir para
uma maior equidade social no
acesso a uma educação”.
A medida foi aprovada, por
unanimidade, em reunião do
executivo, correspondendo a um
investimento global previsível

de 52.500 euros.
A materialização desta medida
concretiza-se através da entrega
de um cheque-livro às famílias,
que estará disponível a partir de
24 de Agosto nas sedes dos
agrupamentos de escolas, com o
qual poderão levantar, exclusivamente em papelarias do concelho de Esposende, os manuais
de fichas de actividades. Esta
medida contempla também a
possibilidade de reembolso às
famílias que adquiram directamente os manuais de fichas de
actividades.

BOM JESUS
ÚLTIMAS
INSCRIÇÕES
PARA FORMAÇÃO DE:
Inscrições até 18 de Julho

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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§Vizela

Marinha quer ser
“parceiro útil”

Financiamento de 320 mil euros

Câmara e Santa Casa assinam
protocolo de apoio para a nova creche

CHEFE DO ESTADO MAIOR da Armada e Autoridade Marítima Nacional foi
recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães.
GUIMARÃES
| Redacção |

DR

Presidente da autarquia e provedor assinaram protocolo

O presidente da Câmara Municipal de Vizela, Victor Hugo Salgado, e o
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, Avelino Pinheiro, assinaram o protocolo de atribuição de apoio financeiro para a execução das
obras de construção da nova creche.
De destacar que a Santa Casa da Misericórdia de Vizela desenvolve a sua
actividade nas áreas da infância e dos idosos, dando apoio diariamente a
cerca de 440 utentes, e tem vindo a adaptar-se às exigências da sociedade actual no sentido da prestação de serviços diversificados, junto da comunidade local.
A construção da nova creche, que já se encontra em funcionamento desde o passado dia 1 de Junho, vem ao encontro das necessidades do concelho, onde as taxas de cobertura ao nível dos equipamentos para a infância, no caso concreto da valência da creche, são reduzidas face às
necessidades diagnosticadas.
Assim, a construção de raiz de um novo edifício de creche, permitiu o
alargamento da rede de equipamentos sociais no concelho, contemplando o alargamento da valência para as crianças das primeiras idades - três
meses aos três anos de idade, onde a Santa Casa da Misericórdia de Vizela criou um novo espaço para 126 crianças.
Foi tendo em atenção todas estas razões que a Câmara Municipal de Vizela aprovou a atribuição de apoio financeiro de 320 mil euros à Santa Casa
da Misericórdia de Vizela para a execução de obras de construção de creche, cujo investimento total é de cerca de 900 mil euros.

Até 19 de Agosto

Trânsito alterado com obras na Praça
da República e Jardim Manuel Faria
No seguimento das obras de requalificação e revitalização da Praça da
República e Jardim Manuel Faria, integrada no PARU – Plano de Acção de
Regeneração Urbana de Vizela e no Plano de Acção - Regeneração Urbana
Sustentável – RUS, há alterações no trânsito, a partir de hoje e até ao dia
19 de Agosto.
A Rua Dr. Pereira Caldas (Rainha) será cortada junto ao banco, na entrada
para a Praça da República. Assim, as viaturas que façam o sentido descendente sairão pela travessa existente entre o Banco e o Restaurante
Rainha no sentido da Rua Joaquim Ribeiro Ferreira, que ficará provisoriamente com aquele sentido de circulação. A Rua António Pereira da Silva
também ficará cortada ao trânsito; bem como a ligação da Rua Abade Tagilde à Rua da Praça manterá o sentido agora existente.
Esta alteração de trânsito tem como objectivo minimizar os efeitos dos
trabalhos e melhorar as condições de segurança das equipas de trabalho
e moradores das zonas afectadas, minimizando ainda os impactes ambientais e do tráfego resultantes desta intervenção.

A Marinha pretende ser “um
parceiro útil da sociedade” e foi
nesse sentido que o Chefe do Estado-Maior da Armada visitou o
Grupo de Investigação 3 B’s, no
Avepark, em Guimarães. “Podemos ser um parceiro útil à sociedade e, por isso, estamos a desenvolver diversos contactos,
com o intuito de inovar a Marinha e estabelecer novos pontos
de encontro para servir os nossos propósitos e para mostrar a
nossa disponibilidade em ajudar
no que for necessário”, salientou
o almirante António Mendes Calado, no final da visita ao grupo
de investigação liderado por Rui
Reis.
A visita contou com as presenças do presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, da vice-presidente, Adelina Pinto, do director
do Grupo 3 B’s, Rui Reis, do vice-presidente do Instituto de Investigação 3 B’s, Miguel Oliveira, do investigador responsável
pela área do Mar, Tiago Silva, e
ainda de uma comitiva do Instituto Hidrográfico.
O presidente da Câmara de
Guimarães, Domingos Bragança, sublinhou a estreita cooperação com a Universidade do Mi-

DR

Domingos Brangança destacou a visão de futuro do município de Guimarães

nho. “Guimarães é uma cidade
de história mas uma história
também feita futuro. Futuro, assente na ciência e investigação,
num modelo de impacto no desenvolvimento da nossa sociedade, da envolvência da Universidade, com as empresas, instituições e o território”, salientou
Domingos Bragança.
Esta visão de futuro tem reflexos na construção do Instituto
Cidade de Guimarães, uma obra
de referência na área da biome-

dicina e biomateriais, que está a
nascer ao lado do actual edifício
do Grupo 3 B’s, e que estará
concluída no final deste ano.
Neste novo edifício, para além
de um prolongamento do I3B’S,
será também instalada a sede do
‘Discoveries Centre for Regenearative and Precision Medicine’, que juntará cinco universidades portuguesas e a University
College London, cujo trabalho
na área da saúde é considerado
referência mundial.

Investimento de 110 mil euros

Município apoia associações culturais locais
FAFE
| Redacção |

No âmbito das políticas de proximidade e apoio às colectividades e associações culturais, do
concelho, a Câmara Municipal
de Fafe aprovou, na última reunião, a atribuição de cerca de
110 mil euros a várias instituições e associações do concelho.
No total, serão 36 as associações apoiadas, procurando-se,

desta forma, estimular a actividade destas colectividades e colmatar as dificuldades e os desafios que se colocam no âmbito
das suas actividades, nomeadamente no contexto da pandemia
da Covid-19.
“Estes apoios surgem na sequência das políticas de proximidade e ajuda efectiva às colectividades e associações culturais, assumidas no início do
mandato e têm como objectivo

contribuir para a modernização e
melhoria de condições das associações e colectividades”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Fafe. Raul Cunha foi
mais longe: “o objectivo é potenciar e desenvolver um trabalho com mais e melhor qualidade em diversas áreas. Continuamos a investir na cultura, pois as
pessoas estão em primeiro lugar
e o sector não pode deixar de ser
dinamizado”.
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Famalicão

Acção Social, Ambiente e Piscinas
conquistam qualidade certificada
CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE já foram entregues ao presidente da Câmara Municipal de Famalicão. “Esta é uma aposta
muito importante para que possamos prestar um serviço público de qualidade aos famalicenses”, assumiu Paulo Cunha.
FAMALICÃO

privadas que pretendem implementar um sistema de gestão de
qualidade.
A eficácia da organização e a
satisfação dos clientes é o grande objectivo da medida. Esta
norma especifica os requisitos
de um sistema de gestão da qualidade a utilizar sempre que uma
organização tem necessidade de
demonstrar a sua capacidade para fornecer produtos ou serviços
que satisfaçam tanto os requisitos dos seus clientes como dos
regulamentos aplicáveis e tenha
em vista o aumento da satisfação
de clientes.

| Redacção |

“A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão aposta de
forma continuada no sistema da
gestão da qualidade e ao fazê-lo
está a melhorar os seus serviços
e a contribuir para colocar o município na senda da excelência”.
As palavras são do director da
SGS Portugal, João Marques,
que entregou ao presidente da
câmara municipal mais três novos certificados de conformidade pela norma internacional ISO
9001, desta vez pelo funcionamento e organização das Piscinas Municipais, pela gestão das
actividades promovidas pelos
serviços de Acção Social e pelos
serviços prestados ao cidadão
pelo departamento municipal de
Ambiente.
A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão viu ainda renovada a certificação da qualidade dos serviços prestados pelo
Balcão Único de Atendimento,
dos serviços de gestão urbanística e das actividades promovidas
no âmbito da Juventude.
O presidente da Câmara Muni-

DR

Certificados foram entregues ao presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha

cipal de Famalicão, Paulo Cunha, mostrou-se muito satisfeito
com a certificação de qualidade
dos serviços municipais. “Esta
aposta é muito importante para
que possamos prestar um serviço público de qualidade aos famalicenses. Precisamos de ferra-

mentas que nos ajudem a atingir
esses patamares, de um olhar externo, de alguém que nos ajude a
encontrar melhores caminhos
para o exercício da função para
que fomos mandatados”, disse.
“Todas as pessoas envolvidas
ficam convictas de que este pro-

cesso foi útil na sua afirmação e
na melhoria da sua relação com
o munícipe e do serviço que lhe
é prestado”.
Recorde-se que a norma internacional ISO 9001 é a norma
mais utilizada em todo o mundo
pelas organizações públicas e

lll
“Este é um trabalho
permanente e é nossa
ambição de que outros
serviços venham também
a receber este selo
de qualidade”, afirmou
o presidente da Câmara
Municipal de Famalicão,
salientando também
o empenho dos funcionários
municipais.
Publicidade

Lançamento está marcado para hoje

Arranca obra de construção
da Rede Urbana Pedonal e Ciclável
FAMALICÃO
| Redacção |

A apresentação e lançamento da
obra de construção da Rede Urbana Pedonal e Ciclável na cidade de Famalicão está marcada
para hoje. “O objectivo é darmos
sequência a uma intenção que já
é pública, melhorando a mobilidade no concelho e criando condições para que os modos de
transporte suaves sejam utilizados cada vez mais”, defendeu o
presidente da autarquia, Paulo

Cunha.
O Lote 1 da obra vai ser adjudicado à empresa José Moreira
Fernandes & Filhos, SA pelo valor de 1.029.139,39 euros + IVA
e com um prazo de execução de
365 dias. Inclui a construção da
rede entre o Jardim 1.º de Maio,
a avenida do Brasil e o Parque
de Sinçães, entre a Avenida 25
de Abril, Jardim 1.º de Maio e
Rua Padre Benjamim Salgado, e
a Avenida do Brasil até ao entroncamento com a Rua Fernando Mesquita e daqui até ao Par-

que da Devesa e Rotunda de
acesso à variante.
O lote 2 vai ser adjudicado à
empresa Dacop - Construções e
Obras Públicas, SA, pelo valor
de 1.022.615,40 euros + IVA e
com um prazo de execução de
365 dias. Entretanto, esta obra
diz respeito à construção da rede
entre a Rua António Sérgio, viaduto sobre a linha férrea e Rua
Daniel Rodrigues, ligando à via
ciclopedonal entre os concelhos
de Póvoa e de Famalicão (também em construção).
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Caminha aposta em actividades
lúdicas para manter “praias vivas”
PERCURSOS interpretativos, exposições, campanhas de educação ambiental e uma forte
sensibilização ambiental são algumas das actividades que o Município de Caminha propõe este Verão.
CAMINHA
| Marta Amaral Caldeira |

“Segurança e qualidade” é aquilo que oferecem as praias de Caminha (Foz do Minho), Forte do
Cão (Âncora), Moledo e Vila
Praia de Âncora e a praia fluvial
das Azenhas, em Vilar de Mouros, garante o Município de Caminha. A mensagem tem sido repetida pelo autarca Miguel
Alves, que quer garantir que Caminha continue a ser “um destino de confiança”.
Durante este e o próximo mês,
as praias do concelho de Caminha, no âmbito do programa
Bandeira Azul 2020, oferecem
várias actividades aos banhistas
e à comunidade em geral, com
destaque para os percursos interpretativos, exposições e campanha de educação ambiental.
Até final de Agosto há para ver
exposições como ‘Alto Minho:
Paisagens, Espécies, Histórias’ e
as ‘As flores que a natureza nos

DR

Praias de Caminha com oferta de actividades para todos os gostos

oferece’ para ver no Posto de Turismo, mas quem preferir pode
também realizar os percursos interpretativos como um que con-

§Alto Minho
Ensino superior

IPVC debate hoje ‘Desafios da Protecção
Civil’ no combate aos incêndios
Amanhã, às 18.30 horas, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai realizar o webinar ‘Os desafios da Protecção Civil no combate aos incêndios rurais em tempo de COVID19’.
A iniciativa insere-se no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional de
Riscos e Protecção Civil, tendo como objectivo facultar um melhor conhecimento das medidas de prevenção e das consequências inerentes à situação de pandemia na ação de todos os agentes de protecção civil que
estão directamente envolvidos na prevenção e combate aos incêndios rurais. A transmissão do evento será online através do facebook da ESA:
https://www.facebook.com/esa.ipvc.

Companhia sobe ao Teatro Sá de Miranda no sábado

Teatro do Noroeste de regresso ao palco
O Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana volta presencialmente
ao palco, com a apresentação d’O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá,
com encenação de Tiago Fernandes, no próximo sábado, às 18 horas, no
Teatro Municipal Sá de Miranda, inserido no programa da Feira do Livro
de Viana do Castelo.

vida a ‘Sentir a Natureza’ na
praia fluvial das Azenhas, em
Vilar de Mouros, no próximo dia
1 de Agosto. O objectivo é fazer

entender que cada elemento da
natureza deve ser preservado e
respeitado, para garantir o equilíbrio do sistema da biosfera.
Quem quiser participar neste
passeio pedestre ao longo das
margens do rio Coura tem que se
inscrever previamente.
‘Os suspeitos do costume’ intitula a acção ambiental que vai
decorrer entre os próximo dias 3
e 7 de Agosto junto às praias,
com vista a “reforçar a consciência da comunidade para a prevenção de resíduos no meio ambiente”.
Com o objectivo de sensibilizar a comunidade e os visitantes
que passam por Caminha, a autarquia caminhense colocou
também junto às praias várias
mensagens relacionadas com as
temáticas ‘Bem estar é um lugar
à beira mar’, reciclagem, preservação do ambiente, entre outras,
cujo objectivo é alertar para a
importância da protecção do planeta e dos oceanos.

+ mais
No próximo domingo,
dia 19, a praia da Foz do
Minho vai servir de
cenário ao percurso
interpretativo ‘O bem
estar à beira mar’, cujo
objectivo é dar a
conhecer uma relação
mais ecológica e
harmoniosa do ser
humano com os recursos
humanos e naturais.
Com concentração
marcada às 9.30 horas,
junto ao mastro da
Bandeira Azul, este
passeio pedestre
interpretativo ao longo
da praia, vai permitir
identificar e interpretar
os ecossistemas
existentes, mostrando a
sua importância no
desenvolvimento dos
sistemas vegetativos do
nosso mar e sua relação
com o equilíbrio
emocional de um ser
humano.

Ontem celebrou-se o 1.º aniversário

Comboio eléctrico chegou
há um ano a Viana do Castelo
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Há um ano que os comboios
eléctricos chegaram a Viana do
Castelo. A eletrificação do troço
entre Nine (Famalicão) e Viana
do Castelo, na Linha do Minho,
representou um investimento de
16,5 milhões de euros ao longo
de 44 quilómetros de via. Actualmente, está em curso a empreitada de electrificação do troço entre Viana do Castelo e
Valença.
“Servir melhor os portugueses,
com menos tempo de viagem e
mais segurança” foram as palavras que António Costa, primeiro-ministro, disse, então, na ceri-

DR

Momentos da cerimónia inaugural, há um ano

mónia de inauguração.
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, frisou que a ligação tinha “uma importância his-

tórica e um simbolismo muito
grande para Viana do Castelo,
para o Alto Minho e para a euroregião Norte de Portugal - Galiza”.
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FC Porto é o novo campeão nacional
AZUIS sucedem ao Benfica no trono português. Ontem bastava-lhes um empate, mas venceram o Sporting.

I LIGA PORTUGUESA

ABIMOREIRA, Construções, lda.

JORNADA 32

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

79
71
59
57
52
51
46
43
42
41
38
38
35
32
30
30
30
17

www.habimoreira.pt

RESULTADOS

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

14
11
12
9
7
6
7
6
7
6
5
5
5
4
4
2
3
4

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

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

25
22
18
17
14
14
12
10
11
11
9
10
10
8
6
7
6
5

4
5
5
6
10
9
10
13
9
8
11
8
5
8
12
9
12
2

3
5
9
9
8
9
10
9
12
13
12
14
17
16
14
16
14
25

67
65
48
59
48
44
50
40
37
32
31
26
31
26
27
27
25
24

19
25
32
38
46
34
36
36
40
37
38
35
48
52
43
43
43
62

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

38
36
25
30
26
25
26
22
23
16
21
15
13
12
16
11
13
12

6
12
13
19
24
21
15
18
18
19
18
16
21
25
18
22
20
22

3 2
3 2
5 5
2 6
5 4
4 4
6 5
7 5
3 9
5 6
4 8
4 7
3 8
4 8
5 9
4 7
5 8
1 14

29
29
23
29
22
19
24
18
14
16
10
11
18
14
11
16
12
12

13
13
19
19
22
13
21
18
22
18
20
19
27
27
25
21
23
40

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

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

• 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:
Ricardo Horta (SC Braga), Marega (FC Porto), Sandro Lima (Gil Vicente), Fábio Martins (FC Famalicão),
Douglas Tanque (Paços de Ferreira), Alex Telles (FC
Porto);
9 GOLOS:
Toni Martínez (Famalicão), Rodrigo Pinho (Martímo);
8 GOLOS:
Trincão (SC Braga), Bruno Duarte (Vitória SC), João
Carlos Teixeira (Vitória SC), Mohammadi (Aves),
Tiquinho Soares (FC Porto);

TOTOBOLA
1. Belenenses - Moreirense
2. Fiorentina - Hellas Verona
3. Parma - Bolonha
4. Udinese - Sampdoria
5. Nápoles - AC Milan
6. Juventus - Atalanta
7. Génova - SPAL
8. Osasuna - Celta de Vigo
9. Valladolid - Barcelona
10. Levante - Athletic Bilbau
11. Sheffield Utd. - Chelsea
12. Wolverhampton - Everton
13. Aston Villa - C. Palace

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

SUPER 14
Tottenham - Arsenal

2-1

Publicidade
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GUERREIROS ADORMECERAM E FALHAM ASSALTO AO PÓDIO
SC BRAGA não foi além de um empate a uma
bola frente ao Belenenses. Guerreiros estiveram
em vantagem, mas permitiram a igualdade.
32.ª JORNADA
| Joana Russo Belo |

Nem foi preciso esperar pelo
clássico do Dragão, já que os
guerreiros adormeceram face a
uma curta vantagem de um golo
e falharam o assalto ao pódio da
Liga. Ricardo Horta deixou o
terceiro lugar à vista - na esperança que o Sporting fosse surpreendido pelo FC Porto no jogo
que encerrou a 32.ª jornada -,
num jogo em que o SC Braga
dominou por completo, mas permitiu ao aflito Belenenses manter a crença com um golo de
Cassierra a dez minutos dos 90.
Guerreiros foram uma sombra
do que se tem visto em termos
ofensivos na era de Artur Jorge e
podem mesmo ter comprometido a luta pelo pódio com esta divisão de pontos.
Frente-a-frente duas equipas
com estados de espírito distintos
- os bracarenses entraram em
campo galvanizados pelas duas
vitórias gordas sob o comando
de Artur Jorge, já os lisboetas
perderam os últimos dois jogos e
numa série de seis sem vencer mas curiosamente até foi a equipa de Belém a criar o primeiro
sinal de perigo, com Palhinha
determinante a cortar o lance
quando Nuno Pina seguia isolado.
Refeito do susto, o SC Braga
tomou conta das rédeas do jogo,
dominou, pressionou, teve mais

bola - 60 por cento para 40 dos
visitantes - e só não festejou
mais cedo, porque Kofi esteve
enorme na baliza do Belenenses
e negou o golo a Fransérgio e a
Paulinho, com duas espectaculares defesas.
O golo acabou por surgir em
cima do intervalo, com Paulinho
a aproveitar um erro na primeira
fase de construção de jogo e a
servir Trincão, que assistiu Ricardo Horta para o golo.
A estatística ao intervalo mostrava bem o domínio arsenalista,
com 14 remates e apenas três da
equipa de Petit, com cinco oportunidades de golo.
No segundo tempo, Paulinho
ainda marcou, mas estava em
posição irregular e as mudanças
efectuadas por Artur Jorge, com
a saída de Palhinha e sobretudo
Trincão, deixaram a equipa
amorfa e adormecida. Já Petit,
lançou três homens frescos no
ataque e viu frutos. Como em futebol de nada valem as estatísticas ou a justiça, o recém-entrado
Cassierra mostrou que é no
aproveitar dos erros que está o
ganho. A equipa bracarense baixou intensidade e em contra-golpe viu o Belenenses empatar.
O golo abalou os guerreiros,
que jogaram mais em desespero
e com o coração nos últimos minutos, falhando em termos de
eficácia. E bem que se podem
queixar apenas de si próprios
por verem o pódio mais longe.

Artur Jorge, treinador do SC Braga

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

SC BRAGA

BELENENSES

1

1
Intervalo
1-0

Árbitro André Narciso
Assistentes Paulo Brás e Carlos Covão

Matheus
Esgaio
Bruno Viana
David Carmo
Pedro Amador
Palhinha
André Horta
Fransérgio
Ricardo Horta
Francisco Trincão
Paulinho
Artur Jorge

“Não fomos uma equipa
competente no último sector”

Koffi
Tiago Esgaio
Ricardo Ferreira
Nuno Coelho
Rúben Lima
Nilton Varela
Nuno Pina
Phete
Robinho
Licá
Keita

Insatisfeito com o empate, o técnico Artur Jorge admitiu que a equipa do SC Braga pecou em termos
de finalização e baixou de intensidade no segundo tempo, permitindo ao Belenenses chegar ao empate
na recta final do jogo.
“Não era de todo o resultado que
pretendíamos. Fizemos, especialmente na primeira parte, o suficiente para termos conseguido fazer mais golos que nos dariam uma
vantagem mais confortável e poria
o adversário numa situação mais
fragilidade em termos anímicos.
Expusemo-nos ao empate pela forma que não conseguimos fazer o
segundo golo”, sublinhou o treinador arsenalista, admitindo que as
alterações no segundo tempo tornaram a equipa mais frágil.
“Não era estratégia baixar intensidade, mas admito que tenha

Petit

Substituições Palhinha por Galeno (47m), Robinho
por Marco Matias (61m), Keita por Cassierra (63m), Licá por Edi Semedo (65m), Francisco Trincão por Abel
Ruiz (68m), Ricardo Ferreira por Sithole (76m), André
Horta por Raúl Silva (90m), Pedro Amador por João
Novais (90m) e Nilton Varela por Danny Henriques
(90+3m).
Disciplina cartão amarelo para Palhinha (14m), Robinho (48m), Rúben Lima (64m) e Paulinho (85m).
Golos Ricardo Horta (42m) e Cassierra (80m).

+onze
Técnico Artur Jorge apostou
no mesmo onze que goleou
em Paços de Ferreira, na
última jornada, sem mexidas
e com destaque para o
ataque, onde Paulinho está
de olho no prémio de melhor
marcador da Liga.

acontecido. Fomos uma equipa
mais lenta em todos os momentos e
isso acabou por nos penalizar. Não
tivemos a mesma vivacidade na
transição para o ataque. Acabámos
por não ser uma equipa competente
no último sector. Hoje [ontem] foi
esse o factor que faz com que não
tenhamos conseguido vencer o jogo”, explicou o timoneiro.
A luta pelo pódio pode ter ficado
comprometida, no entanto, Artur
Jorge não baixa os braços: “faltam
seis pontos e vamos continuar a
acreditar. Só com esta mentalidade
ganhadora é que é possível continuar a lutar por vencer os dois jogos que faltam. Depois no final fazemos as contas. Acrescentamos
um ponto aos que tínhamos e vamos esperar pelo que possa acontecer, sendo certo que o SC Braga vai
lutar para vencer os dois jogos”.

§Belenenses
Petit (treinador)

“Substituições foram decisivas”

Do lado do Belenenses,
o treinador Petit contou com
o recuperado Licá, que se
juntou na frente de ataque
a Keita, uma das novidades.

LUSA

SC Braga esteve em vantagem com um golo de Ricardo Horta, mas baixou intensidade no segundo tempo e viu o Belenenses empatar

“É um ponto importante. Sabíamos que íamos defrontar um adversário com objectivos diferentes e com muita qualidade. Montámos uma estratégia baseada no
espírito de sacrifício dos jogadores, alguns acabaram de rastos. Foi um ponto importante para aquilo que são os nossos objectivos. As substituições foram decisivas, porque o jogador que entrou marcou. As cinco substituições ajudam, porque
estes jogadores estão com 12 meses de competição e isto é um desgaste enorme.
Ainda hoje [ontem] lançámos mais um jogador jovem e os que têm jogado têm
estado bem”.

lll
“É frustrante o empate, saímos
daqui muito tristes pelo
resultado de hoje [ontem],
acho que fizemos uma boa
primeira parte, frente a um
adversário que veio
organizado. Na segunda parte,
podíamos ter definido melhor
no último terço e aumentado a
nossa vantagem, infelizmente
não conseguimos e são pontos
perdidos. O nosso objectivo
era conquistar os três pontos e
esperar para ver o que ia
acontecer no jogo a seguir,
entre FC Porto e Sporting, mas
ainda estamos na luta, faltam
seis pontos e estamos aqui
para os conseguir alcançar.
[23 golos]: é muito bom, é um
trabalho de toda a equipa,
temos feito muitos golos e eu
tenho tido a sorte de fazer
alguns, mas em primeiro lugar
está a equipa e hoje [ontem]
o meu golo de pouco valeu”.
Ricardo Horta SC Braga

lll
“Vínhamos com objectivo
de ganhar, sabíamos da
dificuldade, o SC Braga está a
lutar pelo terceiro lugar, e este
ponto é muito importante,
mesmo em termos anímicos,
para levantar a moral da
equipa para esta recta final.”
Licá Belenenses

Publicidade

Publicidade

CHAPA E PINTURA ELECTRICIDADE//ELECTRÓNICA
PRÉ-INSPEÇÃO SUSPENSÃO
CLIMATIZAÇÃO TRAVAGEM
PNEUS LAVAGEM

Estevauto I

Estevauto II

Estevauto III

Rua Cidade do Porto, 86
4705-084 Maximinos Braga
email: geral@estevauto.pt
Telefone: 253 691 597/253 100 582

Rua Damiana Maria da Silva, 65
4705-087 Ferreiros Braga
email: geral@estevauto.pt
Telefone: 253 691 597/253 100 582

Centro Empresarial de Ferreiros
Travessa António Ferreira Rito 4705 – 819 Braga
email: geral@estevauto.pt
Telefone: 253 691 597/253 100 582

O SEU VEÍCULO
É A NOSSA
PRIORIDADE

Parque Industrial de Adaúfe - BRAGA • Tel. 253 628 753/4 (Escritório) • Fax 253 628 755 • www.cadadasjantes.com • geral@casadasjantes.com
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Moreirense não segura vantagem
e até ajuda o Paços de Ferreira
CÓNEGOS estiveram na frente do marcador, com golo de Steven Vitória, mas no segundo tempo permitiram o empate do Paços de Ferreira, que somou mais um importante ponto na luta pela manutenção.
32.ª JORNADA
| Carlos Costinha Sousa |

O duelo entre Moreirense e Paços de Ferreira, da 32.ª jornada
da I Liga, colocava em campo
duas equipas com objectivos
bem diferentes para este fim de
época: os cónegos já tranquilos
com a manutenção assegurada e
os castores à procura de conquistar pontos para garantirem a
permanência neste campeonato.
O Moreirense entrou mais forte, realizou uma primeira parte
de bom nível, tendo mesmo conseguido criar algumas ocasiões
para marcar, mas sem mostrar
muita eficácia na hora do remate
final. Mesmo assim, aos 36 mi-

nutos, Steven Vitória encontrou
o caminho para o fundo da baliza de Ricardo Ribeiro, convertendo com sucesso um penálti
que sancionou falta de Diaby sobre João Aurélio. O golo do central dos cónegos levou a equipa
da casa em vantagem para o
marcador e bem mais tranquila
para a segunda parte, apesar de
saber que o Paços de Ferreira ia
tentar reagir, dada a necessidade
de conquistar pontos que tinha.
Após o intervalo, os pacenses
Marco Baixinho, Adriano Castanheira e Uilton renderam Maracás, Jorge Silva e Luiz Carlos,
mas a turma da capital do móvel,
apesar da maior posse de bola,
foi quase sempre muito previsí-

vel nas acções ofensivas até aos
70 minutos, sendo incapaz de
perturbar a organização defensiva cónega.
Inoperante a construir ataques
em bola corrida, o Paços de Ferreira revelou-se bem mais eficaz
nos lances de bola parada, conseguindo mesmo igualar o resultado no desafio por intermédio
de Marco Baixinho, de cabeça,
após um pontapé de canto batido
na esquerda por João Amaral,
aos 75.
Nenhuma das equipas teve discernimento para desfazer o empate na recta final, apesar do
maior ascendente, nesse momento, da equipa da casa, treinada por Ricardo Soares.

lll
“Tenho que aceitar este resultado porque na segunda
parte não estivemos tão
bem. Numa bola parada
deitámos tudo a perder. Mas
fizemos uma excelente primeira parte.”
Ricardo Soares tr. Moreirense

“Queríamos assumir as despesas, entrámos fortes, mas
o Paços cresceu e nós baixámos. Mais um ponto na nossa caminhada.”

EST. COM. JOAQUIM ALMEIDA FREITAS

MOREIRENSE FC

P. FERREIRA

1

1

Árbitro Rui Costa (AF Porto)
Assistentes Tiago Costa e João Bessa Silva

Trigueira
João Aurélio
Steven Vitória
Haliche
Djavan
Ibrahima
Fábio Pacheco
Luís Machado
Nuno Santos
Nenê
Gabrielzinho

Intervalo
1-0

Ricardo Ribeiro
Jorge Silva
Marcelo
Maracás
Oleg Reabciuk
Diaby
Luiz Carlos
Pedrinho
Hélder Ferreira
João Amaral
Douglas Tanque

Ricardo Soares

Pepa

Substituições Maracás por Marco Baixinho
(45m), Luiz Carlos por Adriano Castanheira (45m),
Jorge Silva por Uilton (45m), Luís Machado por
Luther Singh (63m), Ibrahima por Alex Soares
(63m), Hélder Ferreira por Denilson Jr. (66m), Gabrielzinho por Pedro Nuno (71m), Fábio Pacheco
por Filipe Soares (80m) e Douglas Tanque por Vasco Rocha (86m).
Disciplina cartões amarelos Ibrahima (58m),
Douglas Tanque (59m), Diaby (73m), Uilton (80m,
Ricardo Ribeiro (82m) e Alex Soares (88m).
Golo Steven Vitória (36m gp) e Marco Baixinho
(75m).

Steven Vitória jogador Moreirense

Publicidade

SOPA
SOP
PA DE LETRAS
LE
LETRAS COM
COM O ZOMEE!
ZOMEE!

Descubra
letras
vai
sentir
tirr ao c
comprar
omprar
Descubra nesta sopa de le
tras o que v
ai sen
ou vender
imóvel
com
Zome:
vender
err o seu imó
vel c
om a Z
ome:

VENDIDO

Z
ZOME
OME EM BRA
BRAGA:
GA: R
Rua
ua do C
Complexo
omplexo D
Desportivo,
esportivo, 36, 4715-027 B
Braga
raga

Zomeit,
Z
omeit, L
Lda.
da. - Ami 17
17432
74
432

12 Desporto
correiodominho.pt
16 de Julho 2020

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
Desporto 19

§futebol distrital

Andrea Mirón reforça
defesa do Famalicão
DEFESA-CENTRAL espanhola de 29 anos regressa a Portugal depois de uma
passagem pelo Braga. Segunda novidade do plantel, depois de Rute Costa.
FC FAMALICÃO

SC Ucha

Quinze renovações depois, chega à Ucha
o primeiro reforço da temporada
O Sporting Clube da Ucha anunciou o primeiro reforço da nova época. Trata-se do médio de 26 anos Diogo Sousa, que chega proveniente do Amares. Com grande parte do percurso futebolístico cumprido no Santa Maria, Diogo Sousa conta ainda com passagens por Roriz e Cabreiros. Para já,
o emblema que vai disputar a Divisão de Honra, assegurou também a
continuidade da espinha dorsar da equipa, com a renovação de 15 atletas: os guarda-redes Tiafo e Paulinho; os defesas Simão, Filipe, Mário, Fabio Barbosa e Sandro; os médios Diogo Machado, Adriano e Celso e os
avançados Bispo, Minguinhos, Nelson, Rui Coelho e Mika.

| Ricardo Anselmo |

O Futebol Clube de Famalicão
assegurou mais um reforço importante para a equipa feminina
que vai disputar, na próxima
temporada, a I Divisão Nacional.
Andrea Mirón, defesa-central
espanhola de 29 anos está de regresso a Portugal, depois de na
época 2016/17 ter actuado ao
serviço do SC Braga.
A atleta, que na última temporada alinhou ao serviço do PM
Friol, está sem competição há
sensivelmente quatro meses, depois do campeonto feminino espanhol também ter sido cancelado por causa da pandemia de
Covid-19. Por isso, a vontade de
voltar aos relvados é notória.
“Estou cheia de vontade de começar o campeonato, principalmente depois de conhecer o projecto do Futebol Clube de
Famalicão”, esclareceu a atleta,
que viu também o presidente do
clube, Jorge Silva, mostrar-se
satisfeito com esta aquisição,
eserando contrariar o provérbio:
“De Espanha nem bons ventos
nem bons casamentos”.
Andrea Mirón é a segunda contratação do Famalicão para a nova época, depois de Rute Costa,
guarda-redes internacional A exSC Braga, também já se ter comprometidos com as minhotas para 2020/2021.

GD Caldelas

Defesa-central Rui Dias é o primeiro
reforço para a nova temporada
O Grupo Desportivo de Caldelas assegurou a primeira cara nova para o
pantel na próxima temporada, que irá disputar uma vez mais a Divisão de
Honra da Associação de Futebol de Braga. Trata-se do defesa-central de
23 anos Rui Dias, que nas últimas duas épocas representou o Soarense.
Formado no SC Braga e no Merelinense, o jogador conta ainda com passagens por Dumiense, Terras de Bouro e Santa Maria.

UD S. Veríssimo

Guarda-redes Roberto Pedras
renova contrato por mais uma época
A União Desportiva de S. Veríssimo anunciou a transicção para a nova
época de mais um atleta, no caso o guarda-redes de 19 anos Roberto Pedras, que em 2019/20 alternou as suas participações entre a equipa sénior e os juniores do emblema barcelense.

D. Ronfe
FC FAMALICÃO

Andrea Mirón tem 29 anos e chega proveniente do PM Friol

lll
Em relação à equipa principal, o técnico João Pedro Sousa faz
hoje, a partir das 15 horas, a antevisão ao duelo do próximo
Sábado, às 21.15 horas, em casa, com o Boavista.
O duelo com os axadrezados pode, em caso de triunfo,
ser sinónimo de garantia de um lugar nas eliminatórias de
acesso à Liga Europa na próxima época. Para isso, o Famalicão
tem de vencer os boavisteiros e, horas antes, esperar que
o Rio Ave perca em casa com o Santa Clara.

§AF Viana do Castelo
Medida de apoio aos clubes filiados

Associação vianense anuncia bolas a serem utilizadas
nas competições distritais de futebol e futsal
A Associação de Futebol de Viana do Castelo emitiu uma nota informativa na qual dá conta das bolas que serão utilizadas na temporada desportiva 2020/2021 nas mais variadas competições distriais sde futebol e futsal, sob a sua égide.
A associação vianense decidiu institucionalizar as seguintes bolas no futebol: TOP MILAN 2020 (bola n.º4) e SCUBA 2020
(bola n.º5). Já no futsal será utilizada a bola n.º4 TANGO 2020. “A Direcção da AFVC emitirá brevemente orientações sobre levantamento das bolas atribuídas aos clubes, bem como sobre o levantamento e eventual aquisição de bolas suplementares”, esclarece o comunicado.

Deco é reforço para o meio-campo
proveniente do GD Joane
O Desportivo de Ronfe garantiu a contratação do médio Deco, ex-GD Joane, que terá a oportunidade de dar continuidade à carreira na Pró-Nacional. Vítor Meira, Miguel Marques (ex-Urgeses), Cristiano (ex-Ruivanense),
Diogo Ribeiro (ex-júnior do Vizela) e Carlos Dias (ex-Airão) são as restantes caras novas do emblema vimaranense. Rui Lobo, Filipe Salgado, José
Pinho, Rafael Fernandes, Francisco Dias, Vasco Gomes, imão Gomes, João
Silva, Bruno Rafael, Fábio Freitas, Tiago Gonçalves, Tiago Silva e Fernando
Alvas são os atletas que renovaram contrato com o clube e transitam para a próxima temporada.
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Município apoia organizações desportivas
AUTARQUIA esposendense vai apoiar as organizações desportivas na implementação do Plano de Contingência para a Covid-19.
Sob o mote ‘Vamos retomar’, a câmara municipal realizou uma acção de formação para os diversos agentes desportivos.
ESPOSENDE
| Redacção |

Sob o mote ‘Vamos retomar’, a
Câmara Municipal de Esposende, no âmbito do plano de formação para agentes desportivos,
realizou no Auditório Municipal
uma acção de formação para os
diversos agentes desportivos,
inerente ao Plano de Contingência para a Covid-19.
A situação epidemiológica causada pela doença Covid-19 exigiu a todas as organizações desportivas um conjunto de medidas extraordinárias de prevenção
da sua transmissão. Com o retomar gradual da actividade e tendo em perspectiva a próxima
época, tornou-se necessário sensibilizar e informar estas organizações para a importância da se-

DR

Município de Esposende vai apoiar as organizações desportivas na implemantação do Plano de Contingência para a Covid-19

gurança nos seus procedimentos, apresentando um conjunto
de boas práticas e recomenda-

ções para a sua elaboração.
Nesta acção, os agentes desportivos foram inteirados, entre

vários outros aspectos, de procedimentos de actuação perante
casos suspeitos, medidas de pro-

tecção pessoal, organização de
espaços físicos e do plano de higienização quer pessoal, quer relativamente aos espaços e equipamentos. Em complemento a
esta acção e para ajudar os clubes e associações do concelho
em contexto de pandemia, o Município vai disponibilizar equipamentos de apoio à implementação do plano de contingência.
Graças ao esforço conjunto de
todos e num contexto de compromisso cívico, foi possível
conter a pandemia no território
concelhio e garantir a segurança
e saúde de todos. Contudo, mantendo como prioridade o combate à pandemia, é fundamental
iniciar gradualmente o levantamento às medidas de confinamento para iniciar a fase de recuperação e revitalização.

Em prova do Iberian Historic Endurance

Ricardo Gomes regressa à competição no Autódromo Internacional do Algarve
AUTOMOBILISMO
| Redacção |

Ricardo Gomes vai regressar à
competição no próximo fim-de-semana, na prova do Iberian
Historic Endurance, a disputar
no Autódromo Internacional do
Algarve. Piloto de Braga vai fazer equipa com Nuno Breda, ao
volante de um BMW 1600ti.
Numa fase em que o Campeonato de Portugal de Montanha
está parado, com o regresso marcado para o final do mês de Setembro, Ricardo Gomes foi con-

vidado para regressar à competição no prestigiado Iberian Historic Endurance, uma das mais interessantes competições de Clássicos da Península Ibérica, com
equipas provenientes de vários
pontos da Europa. O piloto do
Team Acrescentar estará ao volante de um BMW 1600ti, fazendo equipa com Nuno Breda.
“O convite surgiu da parte da
Race Ready e do Diogo Ferrão e
aceitei com todo o gosto”, referiu Ricardo Gomes, que, recorde-se, fez a estreia mundial do
novo Tesla P100D EGT na Ram-

pa Porca de Murça, em Março.
“Estou sem competir desde Murça e, portanto, esta é uma excelente oportunidade para ganhar
ritmo, pois não é a mesma coisa
fazer testes ou participar efectivamente num fim-de-semana de
corridas. Serão duas corridas de
Endurance, portanto também será bom em termos de resistência,
ritmo e concentração. Confesso
que estou com muita vontade de
voltar às pistas, até pela atmosfera e o espírito das corridas de
Clássicos, onde já participei no
passado”, afirmou o piloto.

§automobilismo

MISSAS DE 30.º DIA DE

AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ANTIGO FUNCIONÁRIO DA UNIVERSIDADE DO MINHO)

No Open de Velocidade em Portimão

Famalicense Luís Silva estreia-se com o Cupra TCR

Decorridos que estão 30 dias após o falecimento do Sr. AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, sua esposa, filhos, noras, genro, netos e demais família
comunicam a todas as pessoas de suas relações e amizade, que em sufrágio
da sua alma serão celebradas missas hoje, quinta-feira, dia 16, às 18 horas, na
Igreja Paroquial de São Vicente e domingo, dia 19, às 11.30 horas, na Igreja
do Carmo.
Antecipadamente agradecem a todos quantos com a sua presença se dignem assistir a este acto religioso.
Braga, 16 de Julho de 2020
A FAMÍLIA
A Funerária de São Vicente”(Telf. 253262302 – E-mail: afuneraria.braga@sapo.pt)

DR

Ricardo Gomes vai conduzir um BMW 1600ti no Algarve

Luís Silva vai pilotar pela primeira vez uma moderna viatura da categoria TCR, no próximo fim-de-semana, no arranque do Open de Portugal de Velocidade by Michelin, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Piloto de Famalicão foi convidado para competir ao volante do Cupra TCR e
regressa a um dos seus circuitos preferidos. Habitual protagonista do Campeonato de Portugal de
Montanha, Luís Silva foi convidado por Manuel Sousa para fazer equipa ao volante do Cupra TCR
na ronda inaugural do Open de Portugal de Velocidade by Michelin. Duas semanas depois de ter
estado no circuito algarvio, para fazer a sua estreia nos Citroën do Troféu C1 Learn & Drive, Luís Silva volta ao AIA para uma nova experiência na sua carreira.
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Valentina - o lado obscuro do desejo
AUTORA Evie Blake
EDITORA Editorial Presença
Valentina Rosselli, uma bela e sensual fotógrafa de moda italiana, vive há cerca de um ano com
Theo Steen, crítico de arte e marchand. Este desejaria que Valentina assumisse plenamente a relação, mas ela receia comprometer-se. Theo parte em viagem, deixando-lhe como presente um
álbum de fotos antigas de uma mulher em poses eróticas. Quem será essa mulher? Qual a intenção de Theo ao deixar-lhe aquele presente? Valentina sente que tem um significado especial para si e tenciona desvendar o mistério. Entretanto recebe um convite para fazer fotografias artísticas sobre pessoas que exploram o lado negro do desejo...
contaoleitor@correiodominho.pt

E

ra uma vez uma criança que lhe
foi da- da a graça de Anita! Anita,
viveu e cresceu no seio de uma
Família humilde em que o Amor sempre
fora o pilar fundamental da sua educação.
Educada, tímida, perspicaz, humilde, inteligente, eram algumas das características presentes e muito bem definidas neste
Ser Humano. O perfeccionismo e o sentido de responsabilidade eram sem dúvida,
os pontos fortes que definiam fielmente, a
personalidade desta Menina. Anita sempre foi muito sonhadora e desde muito pequena, partilhava um sonho que todo o
Ser Humano ambiciona mas, que é deveras difícil de alcançar na sua plenitude, o
sonho de Ser Feliz!
Anita sempre fora uma criança com feições de ‘boneca’ mas com um pensamento muito elaborado, muito adulto!
Muitas vezes sentia-se incompreendida
pelas Pessoas que a rodeavam e, prova
disso é que todos os seus Amigos eram
mais velhos! Dizia muitas vezes que se
sentia um ET, que não se identificava
com o Mundo em que vivia, com o materialismo e egocentrismo do Ser Humano!
Gostava da partilha e dava importância a
pequenos pormenores. Pormenores esses
que lhe despertavam o sorriso e emoções... Eram estas emoções que lhe davam vida, que a faziam sonhar enquanto
criança! O perdão sempre estivera presente neste Ser Humano, afirmando convictamente que era uma característica
presente nos ‘Fortes’! A verdade é mesmo
esta, perdoar é difícil! Só mesmo quem se
sente forte interiormente, é que consegue
fazê-lo sem mágoa e ressentimentos...
Os anos foram passando e agora, Anita é
uma Mulher com um ar doce e puro, mas
ainda com cara de ‘menina’. Ao longo da
sua caminhada pela vida passou por momentos menos bons, como qualquer Ser
Humano passa. Estes trouxeram-lhe o so-
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O sonho de Anita
Texto Ana Isabel Oliveira

frimento, a dor mas, simultaneamente, a
força! Sim, a força! Olhando para trás, só
com as passagens por estes momentos é
que se apercebeu o quão era forte e, que

todo o Ser Humano é mais forte do que
aquilo que pensa realmente ser! Tornouse numa Mulher convicta, determinada,
sonhadora e consciente dos seus erros.
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Assim, ganhou toda a força para mudar
quando estava mal e fazer sempre o melhor. Por vezes, surgiam-lhe situações difíceis que momentaneamente, não tinham
qualquer tipo de solução. A vitalidade que
lhe transbordava pelos poros vinha sempre ao de cima, conseguindo desarmar-se
do impossível! Largava tudo, divertia-se,
ria-se não apenas com os lábios mas também com a alma e depois, agarrava intensamente o problema, passando a vê-lo de
outro modo... Dizia ser mais fácil e, prova
disso, é que sempre conseguiu tudo o que
realmente ambicionava dando valor àquilo que é real- mente importante, isto é,
“importante é aquilo a que nós damos importância”, verbalizava muitas vezes Anita.
Anita sempre lutou pelos seus sonhos,
tendo atitude positiva e acção sobre os
mesmos pois como sempre disse, os sonhos sem atitude eram pura e simplesmente uma mentira!
Esta criança adulta sabe o que quer, é
decidida e só assim consegue fazer do seu
grande sonho de criança, uma constante
de vida: Ser Feliz!
Vive intensamente cada dia que passa,
deixa entrar na sua vida quem lhe vier
acrescentar felicidade, tira o que de melhor ficou de cada momento, valoriza
aqueles que realmente a amam, por aquilo
que é, aceitando-a como é! Tornou-se
uma Pessoa forte interior- mente e aprendeu que só conseguirá tudo aquilo que anseia se estiver bem consigo própria e com
o Mundo, acreditando que pode sempre
transformar o impossível em possível,
basta querer e acreditar convictamente
que é possível, desde que se estabeleçam
objectivos concretos possíveis de alcançar...
Vivam, sorriam, sejam felizes...
Façam como Anita! Amanhã podemos
não estar cá!
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QUEBRA
CABEÇAS
Desafio dos Animais

4
8
6

Num sítio existem 21 animais,
entre patos e cães. Sendo 54
o total de pés desses mesmos
animais, calcule a diferença
entre o número de patos e o
número de cães.

5 9
Solução: Há 15 patos e 6 cães, portanto a diferença é 15-6 = 9

***

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS
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HORIZONTAIS: 1 - Ruim; excelente. 2 - ínfima; portanto; também. 3 - sentenças; ouropol. 4 - cabeça; esposa. 5 - raspar;
satélite. 6 - para; tolos; eles. 7 - aflição; cinema. 8 - cândido;
ente. 9 - gatuno; saldar. 10 - nome de mulher; oferecer; mesmo. 11 - arguida; violentos; essas.
VERTICAIS: 1 - muitos; sugerir. 2 - ápice; case. 3 - motivo;
gruta. 4 - enguiço; nem. 5 - depois; casta-nha. 6 - viajar; mimoso; ele. 7 - amadurecer; defesa. 8 - além; saída. 9 - finórios;
baraço. 10 - despido; floresta. 11 - favorável; velhaco.

6
7
8

7 DIFERENÇAS

Soluções:

11

1-Posição da nuvem da esquerda 2-Falta o número da porta 3-Gola da camisola do homem 4-Falta
a coleira do cão 5-Falta o tapete à entrada 6-Falta um tufo de erva no chão ao meio, em baixo
7-Falta um raio de Sol

10

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

9

HUMOR
Um agente da ASAE vai a
uma propriedade e diz ao
dono, um velho agricultor:
- Preciso inspecionar a sua
propriedade. Há uma denúncia de plantação ilegal.
O agricultor diz:
- Ok! Inspecione o que quiser,
mas não vá àquele campo ali.
E aponta para uma determinada área.
O agente da ASAE diz indignado:
- O senhor sabe que tenho o
poder da autoridade comigo?
E tira do bolso um crachá
mostrando ao agricultor:
- Este crachá dá-me a autoridade de ir onde quero e entrar
em qualquer propriedade. Não
preciso pedir ou responder a
nenhuma pergunta. Está
claro? Fiz-me entender?
O agricultor, muito educado,
pede desculpa e volta para o
que estava a fazer.
Poucos minutos depois, ouve
uma gritaria e vê o agente de
autoridade a correr para salvar e sua própria vida
perseguido pelo Asdrúbal, o
maior touro da quinta.
A cada passo o touro vai
chegando mais perto do
agente, que parece que será
apanhado antes de conseguir
alcançar um lugar seguro. O
agente está apavorado.
O agricultor larga as ferramentas, corre para a cerca e
grita com todas as forças de
seus pulmões:
- O Crachá, mostre-lhe o
CRACHÁ!

Sorteio 28/2020

25 910
2.º Prémio 69 992
3.º Prémio 64 568
1.º Prémio

Terça 14/07/20

Sorteio 56/2020

11 22 30 37 47
*9 *10
Quarta 16/07/20

Sorteio 57/2020

7 24 26 31 41
+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
Um agricultor que estava trabalhando pesado, vê um alentejano deitado numa rede, no
maior descanso.
O agricultor não resiste e diz:
- Sabia que a preguiça é um
dos setes pecado capitais?
E o alentejano, sem se mexer,
responde:
- E a inveja é o quê?

Diz o chefe da repartição
pública para a sua nova
secretária particular:
- Espero que, nas minhas
ausências esporádicas, a senhora não fique para aí de
braços cruzados.
A funcionária:
- Ah, não senhor! Isto agora
com os telemóveis nunca nos
aborrecemos…

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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Cultura
OS PRÓXIMOS DIAS DO ANIMA-TE…
Devesa Sunset: Márcia
Sexta, 17 de julho
Parque da Devesa | 19h

Ciclo Porta-Jazz: The Guit
Kune Do
Domingo, 19 de julho
Parque da Devesa | 19h

Maria do Sameiro
Sábado, 18 de julho
Parque da Devesa | 19h

Anima-te traz Márcia de regresso a Famalicão

A

cantora portuguesa Márcia é o
grande nome de destaque da terceira semana do Anima-te, o
programa de Verão promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para os meses de julho, agosto e setembro.

Considerada um dos talentos maiores
da composição em língua portuguesa, a
cantora regressa esta semana a Famalicão para apresentar o seu mais recente
trabalho: “Vai e Vem”, editado em 2018.
O concerto está marcado para esta sexta-feira, dia 17 de julho, às 19h00, e está

inserido em mais uma sessão do Devesa
Sunset. Recorde-se que os espetáculos
do programa Anima-te estão condicionados à observância das normas impostas
pela Direção-Geral da Saúde devido à
pandemia da COVID-19.
A entrada nos espetáculos só será per-

mitida mediante a apresentação de bilhete. Os ingressos são gratuitos e poderão
ser levantados, no local do evento (Parque da Devesa), no período das 3 horas
que antecede o espetáculo e uma pessoa
poderá levantar até 6 ingressos. Programa completo em www.famalicao.pt.
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QUER VENDER O SEU IMÓVEL?
COM CONFIANÇA E EM SEGURANÇA!

T3 - UNIIV. MINHO,, GUALTARR
3

2

1

133

D

-

€134.900

APARTAMENTO \ 285200080

VISITE A NOSSA
PÁG. DE FACEBOOK

ERA BRAGA TRIBUNAL
era.pt/bragatribunal ·
bragatribunal@era.pt · t. 253 615 765
Gonçalves & Lobo Mediação Imobiliária, Lda. AMI 11693.
Cada Agência é jurídica e financeiramente independente.
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9 Muito próximo d

9 R/Chão com Terra
9 2 Quartos;
9 Cozinha mobilada
equipada

AMI 7630

9 Garagem para 1 c

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

26 Publicidade
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ID:124391005-485 -

715.000€

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

ID:124391032-47 -

225.000€

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

ID:124391052-12 -

214.900€

C.E.:(C) Fantástica moradia T4, no centro de Tadim.
Constituída por R/C com garagem, loja para
comércio no 1º andar, habitação no piso superior
e sótão com amplas áreas.

ID:124391034-44 -

31.500€

C.E.:(NC) Excelente terreno em Vimieiro.
Com ótima exposição solar, situado em zona
residencial, perto da cidade.

correiodominho.pt 16 de Julho 2020

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

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.

Publicidade 27
“Correio do Minho”, 16/07/2020

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Vila Verde

Anúncio
Processo: 453/20.0T8VVD
Acompanhamento de Maior
Referência: 168963201
Data: 10-07-2020
Requerente: Ministério Público
Requerido: Maria Lopes Pereira
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerida Maria Lopes Pereira,
nascida em 26-09-1937,
com
domicílio: Rua da Fonte - 17,
Travassós, 4730-585 Vila Verde,
com vista a serem definidas medidas de acompanhamento.
A Juiz de Direito,
Dra. Sara Ligia Macedo Faria
Guimarães
A Oficial de Justiça,
Adosinda Oliveira

CAVALHEIRO

PRECISA-SE

69 anos, divorciado,
reformado a viver na
solidão, procura senhora
na mesma situação.
Vida a dois.
Tlm. 968 851 581

AJUDANTE
DE COZINHA

VENDO
Terreno com cerca de
16.000 metros quadrados, com
parte da área com viabilidade
de construção, poço de água
na propriedade e tanque
antigo em pedra.
Local plano, calmo
e com vistas desafogadas
com excelentes acessos
e exposição solar.
Cervães - Vila Verde.
€ 90.000
Escritório c/ casa de banho,
ar condicionado e varanda
Norton de Matos
(centro de Braga).
€ 25.000

Favor ligar: 927 562 704

Para restaurante
em Braga.
Com Prática.
Tlm. 962 628 683

Nome..................................................

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

Morada................................................
Localidade...........................................
C. Postal.............................................

Tlm. 967 200 625

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.

antenaminho.pt

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

CASA
DE ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Tem uma vaga
para idoso.

Tlm. 932 429 685

106.0 FM

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

Tlf./Tlm...............................................

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

ESPAÇO PARA CONSULTÓRIO

Tlm. 253 609 180
925 791 017

E-mail ...............................................

N.º Contribuinte..................................

ARRENDA-SE

CHURRASQUEIRO/A
EM BRAGA

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

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

FAÇA A SUA
ASSINATURA

PRECISA-SE

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

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

assinaturas@correiodominho.pt

Citroen C5 1.6 Hdi Exclusive
2008 - Diesel - €7.400 ou €137/mês

RECRUTA

TROLHAS
DE PRIMEIRA
DE SEGUNDA
E SERVENTES

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

Skoda Fábia Break 1.2 Htp Active
2012 - Gasolina - €6.500 ou €112/mês

Renault Twingo 1.2 16V Yahoo
2011 - Gasolina - €5.350 ou €101/mês

Peugeot 207 Access 1.4 VTI 95Cv
2009 - Gasolina - €6.250 ou €117/mês
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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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Publicidade 29
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA

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

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

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

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

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

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

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

vcivenda@gmail.com

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 17.500€ - 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

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
30
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Terá tendência para andar mais
misterioso. Evite preocupar o seu par.
Saúde: Possíveis dores nos joelhos.
Verifique se não tem peso a mais. Se
tiver, feche já a boca!
Dinheiro: Está estável com as finanças.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 38, 39,
47

TELEVISÃO
RTP 1
00:19
01:08
01:55
02:40
03:28
03:58
05:59
06:30
10:00
13:00
14:32
17:30
19:08
19:59
21:00
21:37
22:23
22:36

RTP 2

Vejam Bem
Crimes Graves
Longmire
Janela Indiscreta
Grande Entrevista
Televendas
Manchetes 3
Bom Dia Portugal
7 Maravilhas
Da Cultura Popular
Jornal da Tarde
7 Maravilhas
Da Cultura Popular
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Linha da Frente
Joker
3 Minutos a Inspirar Portugal
Patrulha da Noite

07:02
14:04
14:10
15:01
15:33
16:00
16:54
21:30
22:04
22:11

Programação Infantil
Folha de Sala
Super Diva - Ópera para Todos
A Fé dos Homens
Atelier D'arquitetura ...
A Minha outra Rússia
Programação Infantil
Jornal 2
Folha de Sala
Uma Visão Diferente

SIC

TVI

00:15 Quem Quer Namorar
Com O Agricultor?
01:00 Passadeira Vermelha
02:00 Linha Aberta
03:05 Televendas
05:35 Os Malucos do Riso
06:00 Edição da Manhã
09:15 Alô Portugal
10:15 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:55 Amor Maior
16:15 Júlia
18:20 Amor à Vida
19:25 Quem Quer Namorar
Com O Agr...
19:57 Jornal da Noite
21:45 Nazaré
22:35 Terra Brava
23:20 Quem Quer Namorar
Com A Agricultora?

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

Big Brother - Extra
1000 à Hora
Mar de Paixão
Tv Shop
Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Big Brother - Extra Tarde
Big Brother - Diário
Jornal das 8
Quer o Destino

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
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

Largo da Lapa

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
DELÃES T. 252 931 223

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

Av. das Lameiras, 19

R. da Corredoura, 50

Praça da República, 3-5

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. de Santo António, 70

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
COELHO T. 253 262 650
Praça Município, 65-7

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

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
Praça dos Heróis

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Pare de pensar no que
aconteceu. Rompa com o passado e
comece uma nova vida.
Saúde: Beba água mais vezes por dia
para evitar a prisão de ventre.
Dinheiro: Hoje pode receber uma
crítica. Se tem a consciência tranquila
não se incomode.
Números da Sorte: 9, 11, 16, 28, 29,
42
Gémeos
Carta do Dia: O Sol, que significa Glória,
Honra.
Amor: No amor, aconselha-se tratar do
seu companheiro com mais carinho.
Saúde: Se anda com vontade de comer
doces opte pela gelatina. Não engorda e
faz bem ao cabelo e às unhas.
Dinheiro: A nível profissional poderá ter
grandes alegrias. Dedique-se de corpo
e alma.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 24, 32,
43
Caranguejo
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: É importante que seja mais
tolerante e saiba ouvir o seu
companheiro. Evite um desgosto.
Saúde: Pode andar com menos energia.
Mexa-se mais, faça passeios ao ar
livre.
Dinheiro: Aconselha-se prudência na
gestão das finanças.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 26,
41
Leão
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Viva o presente com confiança.
O momento mais importante da sua
vida é o agora.
Saúde: Modere o consumo de doces.
Dinheiro: Poderá concretizar um
objetivo importante a nível profissional.
Números da Sorte: 1, 9, 11, 29, 37, 44
Virgem
Carta do Dia: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande
Alegria.
Amor: Conseguirá acertar os ponteiros
com a sua cara-metade. Será um
período de grandes alegrias.
Saúde: Corte nas carnes vermelhas e
prefira a carne branca.
Dinheiro: O poder de comunicação será
um trunfo para atingir os seus
objetivos.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 28, 46

Balança
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Dê ouvidos ao seu coração e não
permita que alguém interfira na sua
relação.
Saúde: Se sofre de retenção de líquidos
tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Controle o espírito
consumista. Se poupar moedas vai
amealhar notas.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 29, 36, 47
Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: A felicidade está presente na sua
vida sentimental. Brinde ao amor.
Saúde: O seu humor anda instável,
como reflexo da tensão acumulada.
Saiba descomprimir.
Dinheiro: Terá o poder necessário para
dar a volta a uma situação complicada.
Números da Sorte: 7, 8, 21, 29, 36, 45
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Aceite os erros do seu amor.
Saber perdoar é uma virtude.
Saúde: Procure dormir oito horas por
noite. É importante descansar bem.
Dinheiro: Pode sentir que está a falhar
no trabalho. Mude a sua atitude. Encare
as coisas com otimismo e tudo
melhorará.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 19, 34, 37
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Paus, que
significa Poder Material.
Amor: Um amigo pode precisar de
conselhos a nível sentimental.
Saúde: Cuidado com o stress. Faça
meditação para relaxar.
Dinheiro: Para manter a estabilidade
financeira não gaste de mais. Quem
ganha um e gasta dois, falta-lhe para
depois.
Números da Sorte: 7, 14, 27, 35, 37,
47
Aquário
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Se está sozinho e conheceu
alguém, tenha cuidado e não se
exponha a riscos. Vá com calma!
Saúde: Logo pela manhã abra as
janelas para renovar o ar na sua casa.
Dinheiro: Os nativos de Aquário são
versáteis e comunicativos. Saberá
expressar as suas ideias.
Números da Sorte: 9, 19, 20, 24, 24,
31
Peixes
Carta do Dia: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Período propenso a
desentendimentos com o seu
companheiro. Controle a impulsividade.
Saúde: Combata a angústia
desabafando com os seus amigos.
Dinheiro: Fase de alguma instabilidade
financeira. Tudo se resolverá.
Números da Sorte: 1, 12, 17, 19, 27,
43
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MENINA
19 ANOS
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms
de altura de pura
gostosura

964 131 762

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

969 080 576

DE VOLTA
+Amigas
918 595 077

Publicidade 31

MIÚDA GIRAÇA,
RABO GULOSA, BOM
DE METER, XOXOTA
SUGADORA, ADORO
UMA LÍNGUA
NO MEU GRELO,
E SER SOCADA COM
FORÇA, VEM
QUE TE VOU
SURPREENDER.

939 498 281

SÓ
HOJE!

DUAS SAFADINHAS

Massagista
completa, 1 hora
de massagens,

Estas 2 lésbicas vão estreitar os
laços de família a base de muito
sexo lésbico.
Venha também participar nesta
aventura, chupamos até as bolinhas.

final você
escolhe
910 874 935

SOGRA E NORA

935 417 195

CHOCOLATINHA
DE VOLTA
20 anos reais.
Corpinho de manequim,
peitinhos de limão.
Das 8 às 24 horas.
.

910 259 744

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

915 176 325

Katharina
Mazepa
A modelo australiana
posou em águas
internacionais
e recebeu “Imunidade
diplomática”.

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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Casos do Dia
Colisão entre três viaturas
faz um morto em Monção
Um homem de 52 anos morreu ontem na sequência de uma colisão que envolveu três viaturas ligeiras de transporte de mercadorias na Estrada Nacional 202 (EN202), em Trovisco,
Monção.
A vítima mortal, condutor de uma das viaturas
envolvidas no acidente, é natural do concelho de
Monção, no distrito de Viana do Castelo.

Vila Nova de Famalicão
Homem acusado pelo Ministério
Público de matar amigo
O Ministério Público (MP) acusou um homem de,
no verão de 2006 ou 2007, ter matado um amigo, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga,
adiantou a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do
Porto. Segundo a acusação, o arguido, dando
conta da morte da vítima, enterrou-a no local do
crime, um pinhal ermo, tendo o próprio vindo a
denunciar os factos a 4 de Agosto de 2018.

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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Investigação em segredo de justiça
PGR confirma buscas da PJ
na Associação Comercial
e Industrial de Barcelos

Braga
PJ deteve dois homens
fortemente indiciados por
sequestrar e roubar outro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou
ontem a realização de buscas na sede e nos centros
de formação da Associação Comercial e Industrial de
Barcelos (ACIB), no âmbito de uma investigação que
se encontra em segredo de justiça.
Em resposta por escrito a um pedido de esclarecimento ontem enviado pela Lusa, fonte da PGR informou
que o “inquérito é dirigido pelo Ministério Público do
DIAP de Braga”.
Contactado ontem pela Lusa, também o coordenador
da Polícia Judiciária (PJ) de Braga confirmou o início,
na manhã de ontem, de buscas naquela instituição
presidida por João Albuquerque, sem adiantar mais
pormenores sobre a investigação.
Segundo avançou um órgão de comunicação social nacional, concetrtamente o Correio da Manhã, em causa estão “suspeitas de alegadas irregularidades com fundos comunitários para a formação profissional e
facturação de despesas fictícias", no valor de “centenas de milhares de euros”.
De acordo com o jornal, “além da ACIB, foram feitas também três buscas domiciliárias”, sendo que “um dos
alvos das buscas é o director do jornal Barcelos Popular”, José Santos.
A Lusa tentou contactar o presidente da ACIB, mas tal não foi possível.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 19 e 21 anos, “fortemente indiciados” pelo sequestro de um outro, que
ameaçaram, agrediram e roubaram, em
Janeiro, em Braga, anunciou ontem aquela
força policial.
Os suspeitos aperceberam-se que a vítima
era portadora de dinheiro e sequestraram-na, entre as 10:30 de 10 de Janeiro e as
04:30 de dia 11, tendo-a ameaçado e agredido com uma arma de fogo, faca e martelo, adiantou a PJ, em comunicado.
Nessa sequência, roubaram-lhe 700 euros
e um cartão de débito, obrigando a vítima
a indicar-lhes o respectivo código, fazendo
depois levantamentos em caixas multibanco e compras, sublinhou.
A força policial acrescentou que a vítima
acabou por escapar do local onde estava
sequestrado.

DR
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PONTE DE LIMA O incêndio que deflagrou na terça-feira, às 20:57, em Fornelos, foi dado ontem como dominado.
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