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Livros
✺TOP 10

1

IMORTAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

GRADIVA

6

CONTA-ME O TEU SEGREDO DOROTHY KOOMSON

PORTO EDITORA

2

SUITE 405 SVEVA CASATI MODIGNANI

PORTO EDITORA

7

FOI SEM QUERER QUE TE QUIS RAUL MINH’ALMA

PRESENÇA

3

ATÉ SEMPRE MEU AMOR LESLEY PEARSE

LEYA

8

AS PLANTAS E OS PORTUGUESES LUÍS CARVALHO VASP

4

UM BOLO POR SEMANA RITA NASCIMENTO

BERTRAND

9

ENCONTRA-ME EM ITÁLIA ELISABETH ADLER

5

OS SEGREDOS DA CASA DA PRAIA NORA ROBERTS BERTRAND

10 A RAPARIGA QUE VIVEU DUAS VEZES DAVID L.

NOVIDADES

LEYA
LEYA

A NÃO PERDER

O sonho de uma outra vida
AUTORA Katherine Boo
EDITORA ASA
Neste livro intenso e escrito de uma forma brilhante, baseado em três anos de reportagem, é
dada vida a uma era desconcertante de mudança e desigualdade global. Annawadi é um bairro de lata clandestino à sombra de hotéis de luxo perto do aeroporto de Bombaim.
Quando a Índia começa a prosperar, os seus habitantes enchem-se de esperança. Abdul, vê
«uma fortuna» no lixo que as pessoas mais ricas deitam fora. Asha, uma mulher inteligente e
marcada por uma infância de pobreza, identificou o caminho para a classe média: a corrupção
política. Com alguma sorte, a sua filha tornar-se-á a primeira rapariga com um curso superior
no bairro. E até os mais pobres acreditam que estão a aproximar-se das boas vidas e dos bons
tempos.
Com inteligência, humor e um profundo conhecimento do que liga os seres humanos uns aos
outros numa era de mudança, este livro lança o leitor para um dos mundos escondidos do século XXI e para a vida de pessoas impossíveis de esquecer.

DESTAQUES

You - A sua beleza
AUTOR Dr. Michael F. Roizen e Dr.
Mehmet C. Oz
EDITORA Lua de Papel
Os médicos mais conhecidos do mundo
vão tratar agora do nosso visual - da
ponta dos cabelos, à ponta dos pés.
Comecemos por responder ao teste
Q-YOU, para ficarmos a saber como
realmente nos vemos, conhecermos os
nossos pontos fracos e fortes.

A rapariga que
acreditava em milagres
AUTORA Irene Butter
EDITORA Casa das Letras
A infância de Irene terminava no dia
em, com a família, entrou no campo de
Bergen-Belsen. Irene tornava-se, prematuramente, responsável por cuidar
dos seus pais enfermos, por tomar conta
de crianças famintas, por levar roupas à
sua vizinha, de Amesterdão, Anne Frank,
também ela prisioneira naquele campo.

A Terceira Índia

Um Espião entre Amigos

AUTORA Iris Bravo
EDITORA Cultura

AUTOR Ben Macintyre
EDITORA D. Quixote

“Sofia tem 32 anos, é professora num colégio em Lisboa e casada com um arquitecto de uma família nobre ribatejana.
Ele conservador e ela liberal, não tinham
nada em comum quando se apaixonaram numas férias de verão dez anos antes. Viveram um namoro feliz seguido de
um casamento de sonho, desgastado pela sua obsessão por uma gravidez.”

Agente, agente duplo, traidor e grande
enigma, Kim Philby passou aos russos
todos os segredos das operações aliadas nos primeiros anos da Guerra Fria.
Com acesso a documentos recentemente desclassificados do MI5 e a escritos
privados até agora desconhecidos, e
com a colaboração de antigos agentes
do MI6 e da CIA, esta biografia revela o
último grande segredo da guerra fria.

Ao Cair da Noite
AUTORA Judith
Mcnaught
EDITORA ASA
Sloan Reynolds tem uma
vida pacata numa pequena
vila na Flórida. Abandonada trinta anos antes pelo
pai e pela irmã, o seu
mundo não podia ser mais
diferente do glamour de
Palm Beach, de onde agora
lhe enviam um inesperado
convite para se juntar a
eles.
Embora se sinta inclinada a
recusar, Sloan percebe que está na hora de conhecer verdadeiramente a família, para o melhor e o pior… Tudo corre na perfeição até ao momento em que conhece o sedutor Noah Maitland e
fica pela primeira vez dividida entre desejo e dever. Mas os seus
problemas estão apenas a começar.
Quando é confrontada com uma acusação infame, Sloan terá de
recorrer a todas as suas forças para conseguir descobrir a verdade
e salvar o seu coração...

A Harpa dos Reis
AUTORA Juliet Marillier
EDITORA Planeta
Uma jovem é ao mesmo
tempo bardo e guerreira
nesta emocionante fantasia histórica, o primeiro livro da nova série - Bardos
Guerreiros - de Juliet Marillier. Liobhan, de dezoitos
anos, é uma cantora possante e toca muito bem
flauta.
O irmão possui uma voz
que derrete o coração mais duro e é um talento raro na harpa.
Liobhan e o irmão Broc, filhos de Grim, estão a ser treinados numa ilha de guerreiros, quando lhes é confiada a missão de recuperar a Harpa dos Reis, um símbolo antigo da realeza, que desapareceu, a tempo da coroação do novo rei.
Mas, quando a ambição entra em conflito com a consciência,
Liobhan tem de tomar uma decisão ousada e as consequências
poderão partir-lhe o coração.
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‘O SONHO DE UMA OUTRA VIDA’ = 5 €
‘YOU - A SUA BELEZA’ = 5 €
‘A HARPA DOS REIS’ = 18,81 €
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Covid: mais 153 casos
de infecção e um morto

COVID-19
51,463

REGIÃO NORTE continua a registar o maior número de mortes. É na região
de Lisboa e Vale do Tejo onde continua a haver mais surtos activos.

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

36,984 (+201)

CASOS SUSPEITOS

+ 153 NOVOS CASOS

445,193 (+1,218)
Portugal
Suspensas por mais
15 dias visitas
a lares de Moura

18780
NORTE

A Protecção Civil de Moura (Beja)
decidiu prolongar por mais 15
dias a suspensão de visitas aos
utentes dos lares do concelho,
onde há 46 casos activos de Covid-19 e um morto, informou
ontem o município. A medida
preventiva foi decidida após
análise, com as IPSS, da evolução do número de casos de infecção na região do Alentejo e
em especial no concelho de
Moura, refere um comunicado
divulgado pela câmara.

4455
CENTRO

26323
LISBOA
E VALE DO
TEJO

743
ALENTEJO

DR

É em Lisboa e Vale do Tejo onde se registam mais casos, mas é no Norte onde se morre mais por Covid

COVID-19
| Redacção/Lusa |

Portugal registou ontem mais
um morto e 153 novos casos de
infecção por Covid-19 em relação a sábado, segundo o boletim
diário da Direcção-Geral de
Saúde (DGS).
De acordo com o relatório da
situação epidemiológica da
DGS, desde o início da pandemia já se registaram-se 51.463
casos de infecção confirmados e
1.738 mortes.
A região de Lisboa e Vale do
Tejo, onde continua a haver mais
surtos activos de Covid-19, totalizou ontem 25.323 casos, mais
92 do que na véspera, o que representa 60,1% das novas infecções.
Em número de casos, a região
de Lisboa e Vale do Tejo lidera,
com 26.323, seguida pela região
Norte (18.780, mais 38 casos), a
região Centro (4.455, seis novos
casos). O Alentejo tem mais sete
casos (743) e o Algarve mais oito (887).
A Madeira regista mais dois

casos de Covid-19 do que no sábado, totalizando 108 casos, enquanto os Açores mantêm os
167 casos.
A região Norte continua a registar o maior número de mortes
(828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (606, mais
um do que no sábado), o Centro
(252), Alentejo (22), Algarve
(15) e Açores (15). Na Madeira
não há mortes registadas.
Segundo a Direcção-Geral da
Saúde, o óbito contabilizado no
sábado ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo e a vítima en-

lll
O óbito contabilizado
no sábado ocorreu na região
de Lisboa e Vale do Tejo
e a vítima encontra-se
na faixa etária entre os 60
e os 69 anos. O número
de doentes dados como
recuperados aumentou
nas para 36.984, mais 201.

contra-se na faixa etária entre os
60 e os 69 anos.
O número de pessoas internadas era de 378 referem os dados,
apontando ainda que 41 doentes
estão nos cuidados intensivos
(mais um).
Os dados indicam que do total
das vítimas mortais, 869 são homens e 869 são mulheres.
Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas
pessoas com mais de 80 anos
(1.165), seguidas das que tinham
entre 70 e 79 anos (337), entre
60 e 69 anos (155) e entre 50 e
59 anos (55). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49
anos, quatro entre os 30 e 39 e
dois entre os 20 e 29 anos de idade.
Em termos globais, há mais infectados na faixa etária entre 40
e 49 anos (8.524), depois entre
30 e 39 anos (8.405), 20 e 29
anos (7.877), 50 a 59 anos
(7.781), seguida das pessoas
com mais de 80 anos (5.867).
O número de doentes dados como recuperados aumentou nas
para 36.984, mais 201.

MORTES
1,738 (+1)

887
ALGARVE

108

167

MADEIRA

AÇORES

18,140,629

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 132,222 NOVOS CASOS

11,406,814

EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
ÁFRICA DO SUL

690,880

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

4,788,692
2,711,132
1,804,258
850,870
503,290

158,165
93,659
38,158
14,128
8,153

2,263,300
733,422
579,119
186,569
152,676

18,720
8,318
8,944
2,300
539

Mundo
Número de mortos em África sobe para 19.920
O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 19.920, mais
270 nas últimas 24 horas, em cerca de 944 mil infectados. De acordo com
o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número
de infectados é de 944.450, mais 16.789 nas últimas 24 horas.
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Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
conta ‘histórias aqui e ali’
DURANTE O MÊS DE AGOSTO, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva leva histórias aos jardins do Museu
D. Diogo de Sousa, do Museu dos Biscainhos, do Parque de Guadalupe e do Mosteiro de Tibães.
PROMOÇÃO DA LEITURA
| Patrícia Sousa |

JARDIM DO MUSEU
D. DIOGO DE SOUSA:
5, 12, 19 e 26 de Agosto
(quartas-feiras) às 16
horas - Plim e Jogos
no Jardim com jogos
teatrais para rir
e descontrair;
JARDIM DO MUSEU
DOS BISCAINHOS:

“A leitura é, provavelmente,
uma outra maneira de estar em
um lugar.”
in José Saramago
Os jardins do Museu D. Diogo
de Sousa, do Museu dos Biscainhos, do Parque de Guadalupe e
do Mosteiro de Tibães foram os
escolhidos para dar vida, durante
este mês de Agosto, aos livros,
às histórias, às gargalhadas, aos
sonhos e à vida. A Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva promete
com as ‘Histórias aqui e ali’ dar
a conhecer também “espaços
muito bonitos da cidade, promovendo o livro e a leitura”, defendeu a directora Aida Alves.
Com a Covid-19, a Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva optou
por sair porta fora e levar as leitura e os livros aos espaços verdes da cidade. “Os espaços que
temos não dão grande azo para
albergar mais famílias e como
estamos no Verão e temos espaços muito bonitos na cidade e até
nem são muitos reconhecidos
nem identificados pela nossa população e por quem nos visita
decidimos levar os livros e as
histórias a esses espaços, onde
existem sombras e se está bem
em família a ler um livro”, desafiou a directora.
Este projecto, sublinhou ainda
Aida Alves, “vai ao encontro do
desígnio levado a cabo pelo Município de Braga, pela Universidade do Minho e pela Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva de elevar os índices de atracção da população pelas histórias no âmbito do Plano Local de Leitura”.
Por isso, este programa de Verão
“acaba por apresentar um conjunto de dinamizações integradas nesse desígnio”, confirmou.
O projecto, que começou já este sábado no Parque de Guadalupe com uma sessão pais e bebés
com a história ‘A Carochinha e o
João Ratão’ com Ana Sofia
Maia, já atraiu a população, destacando-se aqui a participação

+ programa

8 Agosto- 16 horas
‘Benedita Catita e
Sebastião Zangão’ de
José Barroco com a
dinamização da
Academia de Teatro
Tin.Bra.;
19 Agosto 11 horas
Cantar histórias... no
jardim com António
Castanheira;

DR

Jardins de museus da cidade são os locais escolhidos para ouvir histórias durante o mês de Agosto

lll
“Temos parceiros com o
mesmo desígnio e só temos
que agradecer mutuamente
por fazer um bom trabalho.
Agora é consolidar esta rede
de parceiros. Temos muito
para dar todos juntos
e muito caminho para fazer,
mas aquilo que já está feito
mostra que é uma rede
de parceiros com base
em laços de confiança
e de esperança.”
DR

Aida Alves
Directora da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva

Aida Alves reforçou o convite:
“esta actividade é uma excelente
forma de conhecer espaços verdes que temos na cidade, mostrar que esses espaços também
servem para a leitura e encontro
com um autor”.
A directora destacou ainda aqui
a Árvore de Leitura no Parque

de Guadalupe. “Esta é uma excelente forma de promover e divulgar aquele espaço que foi
criado precisamente para promover a leitura e a Junta de Freguesia de S. Victor está fortemente empenhada em promover aquele espaço”, aplaudiu Aida Alves.

Biblioteca do Parque de Guadalupe também abre portas para receber histórias

de famílias da comunidade brasileira, que “tem aderido muito
bem” às iniciativas da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva. “Esta
também é uma forma de integração dessas comunidades na nossa cidade pelas leituras, histórias
e actividades culturais”, constatou a directora.

20 Agosto - 10.30 horas
Uma aventura com as
plantas no jardim com
José Duarte e Teresa
Silva;
29 Agosto- 16 horas
‘Ensinamento de
Santiago’ com a autora
Ana Caridade.
PARQUE
DE GUADALUPE:
16 Agosto- 11 horas e
22 Agosto - 17 horas
Rodamoinho
de histórias com
a Companhia de Teatro
Rodamoinho;
25 Agosto- 17 horas
Oficina de pintura: a
paixão de Frida com Ana
Sofia Maia;
29 Agosto - 17 horas
Sessão pais e bebés: ‘O
Capuchinho Vermelho’
com Ana Sofia Maia.
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Metade dos alunos do D. Diogo obteve 20
valores no exame nacional de Matemática
COLÉGIO alcançou resultados “extraordinários” nas notas dos exames nacionais de acesso ao ensino superior. A média das 407
provas realizadas pelos alunos nas várias disciplinas é de 17,4. Os resultados na Matemática são os que mais surpreendem.
COLÉGIO D. DIOGO DE SOUSA

+ mais

| Paula Maia |

Perto de cinquenta por cento dos
alunos do Colégio D. Diogo de
Sousa que realizaram o exame
nacional de Matemática para o
acesso ao ensino superior obtiveram a nota máxima. Segundo
explicou ao CM António Araújo,
administrador do colégio privado bracarense, dos 128 alunos
que realizaram o exame nacional
à disciplina, 64 alcançaram os
20 valores.
“É um orgulho. São resultados
absolutamente excepcionais”,
afirmou ao CM o administrador
da instituição, dando conta que a
excelência dos valores é extensível às restantes disciplinas, tendo o colégio obtido uma média
de 17,4 valores nas 407 provas
realizadas pelos seus alunos nas
disciplinas de várias áreas.
O resultados da primeira fase
dos exames nacionais de ingresso ao ensino superior foram conhecidos esta segunda-feira,
mas o colégio disponibilizou-os
aos seus estudantes logo ao cair
da meia-noite.
António Araújo justifica que
os bons resultados obtidos - que
ultrapassaram todas as classificações até agora alcançadas são fruto do “intensíssimo” trabalho levado a cabo pela comunidade educativa, com destaque
para o papel dos professores, assim como o empenho e sentido
de responsabilidade dos alunos e

DR

Colégio D. Diogo de Sousa volta a destacar-se nos resultados das provas nacionais de acesso ao ensino superior

suas famílias.
Reconhecendo que o ensino à
distância não é “o melhor modelo”, acabou, segundo o dirigente, por trazer “uma experiência
enriquecedora”.
“Mesmo quando o Ministério
da Educação autorizou as aulas
presenciais, mantivemos todo o
plano de ensino à distância nos
horários habituais, sem qualquer
redução da carga horária, com as
mesmas disciplinas, mas a partir
de 18 de Maio, das 16.30 até às
20 horas, os alunos tiveram ainda aulas presenciais no colégio”,

lll
“É um orgulho. São resultados absolutamente excepcionais”, afirmou ao CM o
administrador da instituição, dando conta que a
excelência dos valores é
extensível às restantes
disciplinas, tendo o colégio
obtido uma média de 17,4
valores nas 407 provas
realizadas pelos seus alunos
nas várias disciplinas.

elucidou o administrador do Colégio D. Diogo de Sousa.
O responsável referiu que a decisão de manter o ensino à distância prendeu-se com o facto
“da tutela considerar a possibilidade dos alunos não irem presencialmente às aulas. Isso iria
prejudicar muito no seu percurso”, diz. António Araújo elogia o
papel dos professores que tiveram “um esforço adicional”,
mas não esquece também a colaboração das famílias e dos próprios alunos. “Os nossos alunos
têm um enorme sentido de res-

De forma a garantir o
ensino à distância para
todos em situação de
igualdade, o administrador do Colégio D. Diogo
de Sousa referiu que a
instituição facultou
“imensos computadores às
famílias”.
“Tínhamos muitas famílias
numerosas, com os pais
em teletrabalho, em que
não existiam computadores para toda a gente.
Deveríamos ter sido das
escolas que mais computadores emprestou ”, frisou
o dirigente, dando conta
do forte investimento da
instituição na aquisição de
material informático nos
últimos anos, mas também do esforço e empenho das famílias na aquisição destes equipamentos
“tão necessários”.
ponsabilidade”, reforça António
Araújo, considerando que estes
foram factores essenciais para
superar um ano atípico com uma
excelência ao nível dos resultados que honra a instituição.
Publicidade
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Desemprego desce no mês de Junho
EM COMPARAÇÃO com Maio, o desemprego desceu no distrito de Braga. No final de Junho havia 31.951 inscritos no IEFP, menos
585 do que no mês anterior. Mesmo assim, ainda são mais 6143 desempregados do que antes da pandemia.
DESEMPREGO

IEFP, menos 40 do que no mês
anterior.
Cabeceiras de Basto conta menos 86 desempregados no último
mês, tendo um total de 624.
Póvoa de Lanhoso fechou Junho com 818 desempregados,
menos 36 do que em Junho.
Também Terras de Bouro conta
menos 36 desempregados do
que em Maio, tendo fechado Junho com 304 inscritos no IEFP.
Finalmente, em Vieira do Minho, o número de desempregados manteve-se inalterado de
Maio para Junho: 666.

| Marlene Cerqueira |

Em Junho, o número de inscritos
nos centros de emprego desceu
em quase todos os concelhos do
distrito de Braga, em comparação com as estatísticas de Maio.
No final do mês passado havia
31.951 inscritos no IEFP, menos
585 do que no mês anterior.
Já em comparação com Fevereiro, o mês anterior à declaração de pandemia devido à Covid-19, o distrito contava em
Junho mais 6143 desempregados.
Em Junho, só os concelhos de
Celorico de Basto, Esposende e
Vila Verde registaram mais desempregados do que em Maio.
Celorico de Basto registava
820 desempregados, mais 41 do
que em Maio. Esposende contava 894 desempregados, mais 32.
e, no mesmo período, Vila Verde
contava 1332 desempregados,
mais 12.
Braga continua a ser o concelho com maior número de inscritos no IEFP. No final de Junho
contava 7613 desempregados,
menos 101 do que em Maio.

DR

No distrito de Braga há 31.951 pessoas sem trabalho

Segue-se Guimarães, com
6944 desempregados em Junho,
menos 37 do que no mês anterior.
Famalicão fecha o ‘top três’,
com 4933 desempregados em
Junho, menos 94 do que em

Maio.
Barcelos fechou Junho com
3019 desempregados, menos
112 do que em Maio.
Já Fafe registou menos 88 desempregados, terminando Junho
com 2274.

Vizela continua com mais de
um milhar de inscritos no IEFP.
Terminou Junho com 1076, menos 40 do que em Maio.
Também Amares regista menos
desempregados, tendo terminado Junho com 634 inscritos no

lll
Em Junho, só os concelhos
de Celorico de Basto,
Esposende e Vila Verde
registaram mais
desempregados do que no
mês anterior.
Braga, Guimarães e
Famalicão mantêm-se os
concelhos com maior número de desempregados, o que
não surpreende pois são
também os mais povoados.

Em Junho, comparativamente com Maio

Alto Minho também regista menos desempregados
DESEMPREGO
| Marlene Cerqueira |

Também no Alto Minho se verifica a descida no número de desempregados inscritos no IEFP.
No final de Junho havia 6997
desempregados, menos 472 do
que em Maio.
Já em comparação com os números antes da pandemia, o distrito de Viana do castelo contabiliza mais 2645 desempregados.
O desemprego só aumentou em
dois concelhos: Melgaço, que tinha 128, mais um do que em
Maio; e Ponte da Barca, que fechou Junho com 301 desempregados, mais seis do que em
Maio.
Viana do castelo é o concelho
com mais inscritos no IEFP,

2605 em Junh, menos 186 do
que em Maio.
Em Ponte de Lima também diminui o número de desempregados: são menos 81 do que em
Maio, para um total 1134 em Junho.
O cocnelho de Valença fechou
Junho com 625 inscritos no cen-

lll
Em Junho, o Minho
registava um total de
38.948 desempregados,
menos 2.057 do em que
Maio. O dsitrito de Braga
contava 31.951
desempregados; Viana do
Castelo somava 6997.

tro de emprego, menos 89 do
que no em Maio.
Já Arcos de Valdevez, no memso período registou menos 13
desempregados, terminando Junho com 597.
No concelho de Monção havia
486 desempregados no fim de
Junho, menos seis do que em
Maio.
Com menos 15 desempregados
do que em Maio, Caminha registou 463 em Junho.
Vila nova de Cerveira também
viu decrescer o número de inscritos no IEFP. Terminou Junho
com 304, menos 20 do que em
Maio.
Finalmente Melgaço registou
apenas mais um inscrito no
IEFP, terminando Junho com
128 desempregados.
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Viana do Castelo é o concelho com mais desempregados, sendo também o mais povoado
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Geração Tecla coroada com mérito escolar
CRUZ VERMELHA de Braga premiou os bons resultados obtidos pelas crianças que integram o Geração Tecla.E7G, um projecto
que pretende combater o absentismo e promover o sucesso académico entre crianças pertencentes a grupos mais vulneráveis.
ENSINO
| Paula Maia |

A delegação de Braga da Cruz
Vermelha Portuguesa voltou a
premiar o mérito escolar das
crianças que integram o projecto
Geração Tecla.E7G, financiado
pelo Programa Escolhas.
Este é o sexto ano consecutivo
que a Cruz Vermelha premeia os
que melhor cumpriram com a
assiduidade, bom comportamento e bons resultados escolares e
que participaram de forma activa nas actividades ligadas ao estudo e à educação não foram organizadas no âmbito do projecto.
A cerimónia deste ano decorreu em moldes diferentes dos
habituais, tendo em conta o contexto actual, mas sempre com o
mesmo objectivo de “valoriza-

ção das crianças e jovens em
contextos mais vulneráveis”, refere a entidade gestora do projecto.
A sessão contou com a presença de vários parceiros fundamentais para o trabalho desenvolvido. Para a entrega dos prémios estiveram presentes, o presidente da Delegação de Braga
da Cruz Vermelha Portuguesa,
Armando Osório, e um representante da XZ Consultores, empresa que oferece os prémios às
crianças.
A Juventude da Cruz Vermelha
de Braga agradece à XZ Consultores “o importante contributo
desde o início desta iniciativa
para a valorização do empenho
destas crianças e jovens”.
O Geração Tecla.E7G desenvolve várias actividades ligadas
à educação formal e não formal

junto de 110 crianças em contexto escolar e respectivas famílias.
No período mais intenso do confinamento social, com encerramento das escolas, representou o
única forma de comunicação entre a escola e a família.
A coordenadora do projecto,
Carina Silva, sublinhou que é
com “grande entusiasmo” que
assiste nos últimos anos a uma
diminuição gradual do absentismo escolar e um aumento do sucesso escolar das crianças que
são acompanhadas com mais regularidade, “o que vem reforçar
a importância de projectos financiados para a área da inclusão social, que, na maioria das
vezes, representam uma ponte
que medeia as diferenças culturais e desconstrói estereótipos
que são um bloqueador do sucesso escolar destas crianças”.

DR

Apesar das contingências, a cerimónia teve lugar na sede do projecto, em S. Tecla
Publicidade
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Vila Verde

Minho

CAVI da Pais-em-Rede apoiou 72 pessoas
ao longo do primeiro ano de actividade
COM NÚCLEOS em Braga, Guimarães, Barcelos e mais recentemente em Ponte de Lima, o Centro de Apoio à Vida Independente
da Associação Pais-em-Rede já uma longa lista de espera de destinatários a quererem usufruir de apoio.
VILA VERDE
| Paula Maia |

Apoiar pessoas com deficiência
ou incapacidade para a realização de actividades de vida diárias e de mediação em contextos
diversos é o objectivo do Centro
de Apoio à Vida Independente
(CAVI) da Associação Pais-emRede que está a assinalar o seu
primeiro aniversário.
Sediado em Soutelo, Vila Verde, o CAVI conta já com núcleos
em Braga, Barcelos, Guimarães
e, mais recentemente, em Ponte
de Lima.
Com capacidade para apoiar 38
destinatários, Maria Clara Costa,
directora técnica do CAVI, referiu ao CM que no primeiro ano
de existência o centro já apoiou
72 destinatários ao nível distrital, uma vez que alguns terminaram o apoio antes dos três anos
previstos como período máximo, dando lugar a outros destinatários.
“Algumas das pessoas terminaram com sucesso o chamado
Plano de Apoio Individualizado
e cederam lugar outras pessoas”,
explica a dirigente, acrescentando que nem todos os planos têm
de cumprir o apoio de três anos
previsto. “Depende das necessidades das pessoas, do grau de
incapacidade e das famílias. Temos planos individuais para três
anos, outros para dois, para um,
ou para três meses. É variável”,
continua.
Actualmente são 20 as assistentes pessoais, especializados
no apoio a diferentes problemáticos relacionadas com a incapacidade/deficiência, que garantem o apoio aos destinatários em
distintas actividades da vida diária: cuidados pessoais; apoio em
assistência doméstica, mediação
da comunicação; apoio em contexto laboral, à frequência de
formação profissional ou à frequência de ensino superior e de
investigação; apoio em cultura,
lazer e desporto; na procura acti-

DR

O Centro de Apoio à Vida Independende assinalou este primeiro aniversário com uma caminhada em prol da autonomia e independência

DR

DR

A Lagoa de Bertiandos foi o local escolhido para reunir todos os elementos do centro

va de emprego; à criação e desenvolvimento de redes sociais
de apoio; à participação e cidadania e à tomada de decisão, incluindo a recolha e interpretação

de informação necessária à mesma.
“O objectivo é tornar os destinatários o mais independentes
possível, evitando a sua institu-

Um ano recheado de sucesso, com muitos destinários a quer usufuir do apoio

cionalização e reduzindo a sua
dependência das famílias”, refere Maria Clara Costa que dá
conta que o centro conta com
uma longa lista de espera.

O projecto é co-financiado pelo POISE e pelo Fundo Europeu
Social. “O índice de satisfação é
alto e é essa a maior prenda” remata a directora técnica.
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Biblioteca
com serviço
online
em Agosto
A PARTIR de hoje e até 7 de Setembro, a biblioteca passa a disponibilizar um catálogo online
na página do município povoense.

DR

Biblioteca disponibiliza catálogo online, com serviço de entrega e recolha de livros

PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

Durante o mês de Agosto, a Biblioteca Municipal da Póvoa de
Lanhoso passa a funcionar online, à semelhança do que sucedeu
no período de confinamento.
Desta forma, entre a partir de
hoje e até 7 de Setembro, a biblioteca municipal passa a disponibilizar um catálogo ‘online’
na página do município da Póvoa de Lanhoso. Os leitores e as
leitoras podem escolher o livro
que pretendem requisitar, com
um limite de dois itens por pes-

soa. Depois, é só entrar em contacto por e-mail com a biblioteca
municipal (biblioteca@munplanhoso.pt), indicando qual o
livro pretendido, número de leitor/a, nome, contacto e morada
onde o livro deve ser entregue.
Após recepção do e-mail, os
serviços municipais entrarão em
contacto com o leitor ou leitora
para indicar a hora, data e local
da entrega do item requisitado,
bem como a data de devolução.
O Município das Póvoa de Lanhoso articulará a entrega do livro ao domicílio e, posteriormente, a sua recolha.

§Vila Verde
Em questão o concelho de Ponte da Barca

CDS-PP diz que limites territoriais
são “repetidamente violados”
O CSD-PP de Vila Verde veio ontem a público denunciar que os limites do
concelho têm sido “repetidamente” violados, e que é com “cada vez mais
preocupação” que vê outros concelhos apropriarem-se do território e património vilaverdense.
Num comunicado enviado às redacções, Paulo Marques, presidente da Comissão Política Concelhia, aponta como exemplo os limites a norte do concelho, na freguesia de Aboim da Nóbrega: “o concelho da Ponte da Barca diz
que o único castelode Vila Verde, de nome Castelo de Aboim, Castelo da Nóbrega ou ainda Castelo de Miguel do anjo, é deles. Imagine-se! Falam, inclusive, que a extremidade norte do nosso concelho, mais coisa menos coisa
até à Franqueira, é deles”, refere o dirigente político, acrescentando que
“também nas Carvalheiras, a placa que define os limites da freguesia de
Aboim da Nóbrega dista, incompreensivelmente, 100 metros dos limites
reais da freguesia”. O líder da concelhia do CDS questiona o presidente da câmara local, António Vilela, sobre o que é que o município já fez para “acabar
com esta ‘brincadeira’ de mau gosto de Ponte da Barca”.
Também questiona a vereadora da Cultura sobre o que tem feito para proteger, recuperar e promover o Castelo de Aboim.
Ao presidente da junta de Aboim da Nóbrega pergunta o motivo pelo qual a
junta colocou a limitação da freguesia num local que retira “100 metros à
freguesia”.

Publicidade
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Campanha ‘Produto que é nosso’
prolongada até 23 de Agosto
SUCESSO da campanha ditou o prolongamento até ao dia 23 de Agosto. Campanha inclui produtos
que ostentam o selo ‘Made IN Famalicão – Produto que é Nosso’.
FAMALICÃO
| Redacção |

Foi prolongada até 23 de Agosto
a campanha de divulgação e comercialização dos produtos locais, que terminaria a semana
passada, no E.Leclerc de Vila
Nova de Famalicão. O prolongamento da campanha “é sinal do
sucesso alcançado”, adianta nota
do município.
De destacar que, perto de 30
produtores famalicenses cujos
produtos ostentam o selo ‘Made
IN Famalicão – Produto que é
Nosso’ estão a vender os seus
produtos no hipermercado E.
Leclerc de Famalicão na sequência de um protocolo estabelecido
entre o município e algumas das
principais superfícies comerciais
do concelho no âmbito deste
projecto de valorização e promoção da produção famalicense
de produtores e empreendedores
locais.

§agenda
A partir de hoje
Cabeceiras de Basto
leva espectáculos
às aldeias
Decorrerá ao longo dos meses
de Agosto e Setembro o evento
‘Circo Lar’ dinamizado pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
O evento, que arranca hoje, desdobra-se em 33 apresentações
em espaço público ao ar livre,
de segunda a quinta-feira, às
21.30 horas, nas aldeias do concelho de Cabeceiras de Basto.
A participação é gratuita mas limitada e sujeita a reserva, sendo
que os espectadores estarão obrigados ao cumprimento das normas da Direcção Geral de Saúde,
como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social.
O espectáculo de hoje decorre na
Praia Fluvial de S. Nicolau, em
Cabeceiras de Basto.

DR

Campanha de divulgação e comercialização dos produtos locais foi prolongada até 23 de Agosto

A ilha ‘Produto que é Nosso’
está posicionada numa área central do hipermercado e oferece
ao consumidor desde produtos

frescos ao fumeiro, queijos e
carnes frescas, passando pela padaria e doçaria, pelos vinhos e licores e compotas, geleias e mel.

Depois do E. Leclerc, a campanha está já programada para o
Intermarché, de 3 a 16 de Setembro e para o Supermercado Ban-

deirinha, de 17 a 30 de Setembro.
Ao todo, a este projecto já estão associados 65 produtos de 27
produtores locais. Integram-se
neste programa, os produtos do
sector agro-alimentar, agrícolas
e transformados, que se enquadram na tipologia de produtos e
nos critérios de avaliação e reconhecimento estabelecidos no regulamento.
Os objectivos deste projecto
não são indiferentes à situação
de pandemia da Covid-19 em
que vivemos, pretendendo contribuir também para a mitigação
das consequências económicas
da actual crise de saúde pública.

lll
“É um momento muito
importante deste projecto.
Sabemos a dificuldade que
é para pequenos produtores
entrar na escala da média
e da grande distribuição
e este projecto dá-lhes
a possibilidade de aí chegar
e de aí testarem
os seus produtos junto
dos consumidores. O facto
de cá estarem é só por si
um grande resultado.”
Paulo Cunha
Presidente CM Famalicão

Terceira fase decorre até 12 de Agosto

Jovens voluntários continuam a vigiar a floresta
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

Já arrancou a terceira fase do
‘Programa Voluntariado Jovem
para a Natureza e Florestas – Jovens Unidos pela Floresta e
Meio Ambiente’ que se estende
até 12 de Agosto em Cabeceiras
de Basto.
Durante este terceiro período,
os jovens procederão à sensibilização das populações para a preservação da natureza, florestas e
respectivos ecossistemas; à inventariação e monitorização de
áreas ardias; à limpeza e manutenção de parques de lazer; à vigilância a pé nas áreas definidas
pelas entidades locais de coordenação, entre outros.
A vereadora da Juventude,
Carla Lousada, participou na acção de formação, ministrada pelo Gabinete Técnico Florestal

DR

Jovens participaram numa acção de formação antes de começar o programa

(GTF) da câmara municipal e
que decorreu no auditório da Casa da Juventude.
Aos jovens inscritos, entre os
18 e os 30 anos de idade, foilhes distribuído equipamento de

identificação e divulgação, máscaras e dispositivos individuais
com gel de mãos higienizante,
tendo em conta as medidas de
prevenção necessárias neste
contexto de pandemia.

Esté é um programa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em colaboração
com a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e com as juntas de freguesia do concelho.
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era preciso dar provas que havia
mudança necessária para aqui
fazer. Agora que a obra está feita
é tudo bonito”, aplaudiu o presidente, lamentando as “farpas”
lançadas no decorrer de todo este processo.
Victor Hugo Salgado foi mais
longe: “a mudança no concelho
não é apenas e só em obras, é
muito significativa e expressiva”. E exemplos não faltam. “O
ambiente passou a ser importante, as máquinas começaram a
barrar o centro urbano e as freguesias e o desporto também
merece toda a atenção, mas não
posso esquecer o Turismo e a
Cultura que deram mote ao início deste mandato”.
O actual executivo, lembrou o
presidente, “promoveu o concelho e levou Vizela mais longe,
conseguindo até que o bolinhol
fosse uma das 7 Maravilhas”.
Para Victor Hugo Salgado já foi
possível “fazer uma mudança
susbstancial do paradigma cultural do concelho”.

Município agradece com obras
ao povo de Santa Eulália
INAUGURAÇÃO das obras de requalificação da área adjacente à igreja de Santa Eulália e outros
espaços foi ontem um momento de “felicidade” para o presidente da Câmara Municipal de Vizela.
VIZELA
| Patrícia Sousa |

A inauguração das obras de requalificação da área adjacente à
igreja de Santa Eulália, de um
parque infantil e de um parque
de estacionamento, bem como o
lançamento da primeira pedra da
capela mortuária foram motivos
de “felicidade” para o presidente
da Câmara Municipal de Vizela.
Victor Hugo Salgado, que falava
durante a cerimónia que decorreu ontem de manhã, assumiu
que estas obras são “efectivamente muito importantes”, servindo para “agradecer o voto de
confiança do povo de Santa Eulália na mudança radical”.
Esta obra, inserida na Área de
Reabilitação Urbana de Santa
Eulália, faz parte do PARU –
Plano de Acção de Regeneração
Urbana de Vizela, que integra
ainda um conjunto de obras no
centro urbano, como a requalificação da Praça da República e
Jardim Manuel Faria e a requalificação da Av. Eng. Sá e Melo e
da Rua Dr. Abílio Torres.
“As obras são importantes porque dão um carácter urbano a
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Cerimónia de inaguuração das obras de requalificação da área adjacente à igreja de Santa Eulália decorreu ontem de manhã

Santa Eulália e também por tudo
aquilo que passa a estar disponível para a população”, justificou
o autarca.
A requalificação da área adjacente à igreja de Santa Eulália
compreendeu a criação de um
espaço público de lazer de apoio
à igreja de Santa Eulália, desti-

nado à população residente na
freguesia, que integra a suavização da rampa de acesso; a criação da zona de atravessamento
entre a Rua de Vila Pouca e o
adro da igreja e a colocação de
mobiliário urbano, nomeadamente bancos e papeleiras.
Ainda durante o discurso, o

presidente da Câmara Municipal
de Vizela agradeceu o trabalho
do vice-presidente, dos profissionais, bem como do presidente
da junta de freguesia e do pároco
que tornaram esta obra uma realidade.
“Santa Eulália estava esquecida e as obras eram incipientes,

lll
“Agora temos cultura,
programação, actividade,
vida. Mas temos também
obras a acontecer no centro
urbano e em todas
as freguesias. Sou um
verdadeiro presidente
de câmara com
um verdadeiro executivo,
onde o interesse primeiro
é o nosso concelho.”
Victor Hugo Salgado
Presidente CM Vizela
Publicidade

§Guimarães

Escolas de Formação

BOM JESUS

Até hoje

Exposição
mostra trabalhos
da Casa da Marcha
O Jardim da Alameda de São Dâmaso, em Guiamrães, tem patente, até hoje, a exposição da Casa
da Marcha, no âmbito do programa das Festas da
Cidade - Gualterianas.
Esta exposição exibe algumas das peças trabalhadas pelos obreiros ao longo dos últimos anos,
num ano atípico em que a marcha não sai à rua
devido a situação de pandemia. As Festas da Cidade e Gualterianas adaptam-se para se mostrar
em Guimarães, exigindo um esforço comum para
tornar as coisas possíveis no acto de fazer acontecer e permitir a participação, não dispensando a
Exposição da Casa da Marcha patente até hoje
máxima segurança e uso de máscara.

ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
DR

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

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

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

Este ano o desafio é sentir
as Festas D’ Agonia
PRESIDENTE DA CÂMARA enaltece o trabalho das comissões de festas
do concelho e reconhece que este ano “será uma festa diferente”.

DR

Uma das fotografias de Beatriz Ramires que integra a exposição

Na ribeira até 30 de Setembro

Fotografias mostram vida
da comunidade na pandemia
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A fotógrafa Beatriz Ramires foi
uma das artistas residentes seleccionadas pelo fundo de
apoio Medidas de Âmbito Cultural da Câmara Municipal de
Viana do Castelo para registar a
vida da comunidade durante o
período da pandemia. Alguns
destes registos fazem parte de
uma exposição urbana, em formato lambe-lambe, exposta nos
muros da Doca Eng. Duarte Pacheco e da Cooperativa de produtores de peixe - Vianapesca,
na ribeira vianense, que pode
apreciada até 30 de Setembro.
A seleção reúne fotografias
captadas na freguesia de Monserrate, onde a fotógrafa reside.
Publicidade
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A artista Carolina Gaessler,
que acompanhou o projecto
desde a sua criação, participou
criando intervenções ilustradas
sobre cada imagem com o intuito de acrescentar os sonhos e
o imaginário deste período tão
intenso vivido por todo o mundo.
Beatriz Ramires assume ser
objectivo desta exposição homenagear e valorizar histórias
de pessoas que, durante o isolamento social, buscaram soluções ou caminhos alternativos
para continuar a trabalhar, se
aprimorar e sonhar.
O fundo de apoio Medidas de
Âmbito Cultural, lançado pela
autarquia, recebeu um total de
19 candidaturas, tendo sido seleccionados sete projectos.

DR

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo convida a sentir as festas

VIANA DO CASTELO
| Teresa Marques Costa |

“Este ano vamos sentir as festas.
Para o ano queremos viver as
festas”. Este é o desafio para as
Festas em honra de Nossa Senhora da Agonia e para todas as
romarias que costumam animar
o mes de Agosto no concelho de
Viana do Castelo.
Numa mensagem deixada nas
redes sociais e no site oficial das
Festas d’ Agonia, o presidente da
Câmara Municipal de Viana do
Castelo, José Maria Costa, fez
questão de deixar “uma palavra
de apreço a todas as comissões
de festas do concelho por tudo o
que tem feito pela promoção e
divulgação das nossas festas”.
“Estou certo que, para o ano,
vamos vivê-las com muita intensidade” aponta o edil vianense
que admite que “este ano será
uma festa diferente, mas não
deixaremos de lembrar aquilo
que são os nossos eventos, as
nossas romarias, mas de uma
forma mais contida”.
José Maria Costa acredita “numas festas boas dentro dos possíveis e num óptimo mês de

Agosto” manifestando a esperança de que “em breve vamos
ultrapassar tudo isto”.
O programa das Festas D’ Agonia arrancou, no sábado, com a
inauguração da exposição dos
trabalhos que concorreram para
“cartaz oficial da Romaria D’
Agonia 2020” que está patente

+ programa
As festividades religiosas
em honra de Nossa
Senhora D’ Agonia
iniciam-se a 11 de Agosto,
pelas 21 horas;
“Havemos de ir a Viana”
tem publicação prevista
nas redes sociais no dia 19
de Agosto, às 19.30 horas;
A procissão ao mar
mantém-se no dia 20, às
16 horas, com exibição de
um filme nas redes sociais.

nos Antigos Paços do Concelho.
Foi também inaugurada a exposição de rua e virtual “Sentir
as Festas D’ Agonia” na Praça da
República e a mostra virtual de
artesanato.
Quase todos os eventos tradicinais das Festas D’ Agonia podem ser vistos em filme nas redes sociais e no site oficial
www.festadagonia2020.com
As festividades religiosas em
honra de Nossa Senhora d’ Agonia iniciam-se a 11 de Agosto,
pelas 21 horas.
A solene concelebração eucarística, que acontece no dia 20
de Agosto, no santuário de Nossa Senhora d’ Agonia será transmitida em directo nas redes sociais.
Será também através das redes
sociais, em filme, que poderá visualizar, este ano, os tapetes floridos nas ruas da ribeira ou
acompanhar a procissão ao mar
ou o desfile da mordomia, bem
como o cortejo histórico/etnográfico.
A animação musical também
faz parte do programa das festas
deste ano, mas através das redes
sociais.
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Na Expolima

“Courona o espanta vírus”
assinala “mundo ao contrário”

Até 14 de Agosto
“Ponte de Lima
é uma surpresa”

INSTALAÇÃO com o tema “Courona o espanta vírus” lembra por que é que este ano não há “Mundo
ao contrário” na vila de Paredes de Coura, uma iniciativa que já tem datas para o próximo ano.
PAREDES DE COURA
| Redacção |

Este ano, não há "Mundo ao
contrário" em Paredes de Coura,
mas o munícipio local não quis
deixar passar em claro uma iniciativa que, ano após ano, tem
levado alegria às crianças e às
inúmeras famílias do concelho e
visitantes que acorrem aos espectáculos e animação de rua.
Este ano, e devido à pandemia
de Covid-19 não há espectáculos
nem animação de rua, não há residências artísticas ou oficinas
direccionadas para os mais novos, mas parte do colorido que
costuma deixar na vila de Paredes de Coura um "mundo ao
contrário" está presente na já habitual instalação artística que
percorre a rua principal e que
neste período tão marcante até
tem nome a condizer: "Courona
o espanta-vírus".
“Esta instalação tem como objectivo lembrar às pessoas que o
vírus está no meio de nós. Portanto, temos de viver nestas circunstâncias, mantendo o cuidado para evitar o contágio”,
explica o presidente da Câmara
Municipal de Paredes de Coura,
Vitor Paulo Pereira, que garante
que “não se pretende alarmar ou
chocar as pessoas com o vírus.
Mas como todos sabem, ele estará no centro das nossas preocupações até ser encontrada uma
vacina que permita o regresso à

DR

Instalação com o título sugestivo “Courona o espanta vírus” percorre uma das principais artérias da vila de Paredes de Coura

normalidade”. A instalação de
Madalena Martins tem como figura central uma criatura que se
chama “Courona o espanta-vírus” e que é implacável com a
COVID. “No fundo, trata-se de
uma alegoria que nos faz pensar
que existe uma esperança e uma
solução para o problema”, reforça Vítor Paulo Pereira.
A instalação artística de Madalena Martins dá ênfase à mensagem de esperança, mas também
a da importância de conviver
responsavelmente, respeitando
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A instalação artística de Madalena Martins dá ênfase
à mensagem de esperança, mas também a da importância
de conviver responsavelmente, respeitando as normas
de segurança e de saúde pública.
as normas de segurança e de
saúde pública, realça o edil courense em comunicado.
Para já fica a garantia de nova
edição para o próximo ano. E o
"Mundo ao Contrário" de 2021
será de 23 a 25 de Julho com a

esperança de que irá decorrer
sem os condicionalismos de
agora, "desde que saibamos conviver responsavelmente até que
uma vacina nos traga a normalidade que tanto ambicionamos"
alerta Vitor Paulo Rodrigues.

Até 14 de Agosto "Ponte de
Lima é uma surpresa" e continua a oferecer ao público espectáculos de música, dança,
teatro e circo de forma gratuita. Esta semana fica marcada,
sobretudo, pela música que
animam as noites na Praça do
Pavilhão de Feiras e Exposições de Ponte de Lima (Expolima).
O Município de Ponte de Lima faz um balanço positivo da
iniciativa numa altura em que
foi realizada metade dos espectáculos "os quais têm sido
de enorme qualidade e bastante procurados pelo público,
quer presencialmente, quer
através das plataformas digitais, mantendo todo o rigor no
respeito pelas normas da Direcção Geral de Saúde para
eventos e espetáculos ao ar livre" salvaguarda a autarquia
em comunicado.
A entrada é gratuita e a lotação limitada a 300 espectadores sendo obrigatório o uso de
máscara.
Os bilhetes, gratuitos, podem
ser levantados, nos dias correspondentes à realização de
cada espetáculo, no máximo
de dois por pessoa, na bilheteira do Teatro Diogo Bernardes e a partir das 20 horas na
bilheteira da entrada do recinto do Ponte de Lima é Uma
Surpresa, também dois por
pessoa. Para os espetáculos
dos fins-de-semana, os bilhetes, também gratuitos, deverão
ser levantados, nos dias correspondentes à realização de
cada espectáculo.

Em visita a unidade empresarial

Câmara disponível a colaborar com empresas
PONTE DE LIMA
| Redacção |

DR

Momento da visita do executivo municipal à ZF Services

No âmbito da política de apoio
às empresas instaladas no concelho, o executivo municipal de
Ponte de Lima visitou o novo
Centro Logístico da ZF Services.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Ponte de Lima,

Victor Mendes, “quem cria riqueza, quem gera emprego não é
a administração pública, são as
empresas e os empresários, compete à administração pública ser
um facilitador e ter aqui um conjunto de benefícios, e procurar
conjuntamente com as empresas
encontrar as melhores soluções
para que elas se sintam bem no
nosso concelho”.

O edil limiano revelou que
“nos últimos seis anos se registou em Ponte de Lima um acréscimo líquido de cerca de 4.200
postos de trabalho, fruto dos incentivos que o Município procurou dar às empresas que se quiseram fixar no concelho”.
Victor Mendes mostrou disponibilidade para continuar a colaborar com as empresas.
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Casos do dia
§ocorrências
Barcelos

Despiste com capotamento
causa dois feridos em Alvelos
Duas pessoas ficaram feridas num acidente de viação, ontem à tarde, no
concelho de Barcelos.
O despiste com capotamento aconteceu na freguesia de Alvelos por volta
das 14.40 horas quando foram alertados os Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos que acorreram ao local mobilizando quatro ambulâncias e a
viatura de desencarceramento.
As duas vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital
de Barcelos.
A GNR esteve no local.

Incêndio destrói casa de
emigrantes em Valença
ALERTA de incêndio numa habitação na freguesia de Arão, em Valença, foi dado
de madrugada. Casa de família de emigrantes ficou destruída.

Guimarães

Dois conjuntos de ecopontos destruídos
por incêndios na mesma freguesia
A madrugada de ontem ficou marcada pela destruição de seis ecopontos
na freguesia de Urgezes, concelho de Guimarães.
O primeiro alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Guimarães pouco depois das 3 horas para a Rua Francisco dos Santos Guimarães, tendo
sido mobilizados dois operacionais e um veículo, que já não conseguiram
impedir a destruição dos três ecopontos.
Pouco mais de uma hora depois, às 4.24 horas, a mesma corporação foi
chamada a combater outro incêndio em ecopontos, desta feita na Rua da
Portela, na mesma freguesia.
Também neste caso o conjunto de tr|es ecopontos foi destruído pelo fogo.
A PSP de Guimarães foi chamada a registar as duas ocorrências.

Arcos de Valdevez e Esposende

Helicóptero apoia combate
a incêndios em vários concelhos
Um meio aéreo foi accionado para apoiar o combate ao incêndio que deflagrou, ontem de manhã, em Longra, na freguesia de Choças, concelho
de Arcos de Valdevez.
No terreno, o inc|endio foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez que mobilizaram sete operacionais apoiados por duas
viaturas.
No distrito de Braga, também foi mobilizado um meio aéreo para apoiar
os meios terrestres no combate ao incêndio que deflagrou numa zona de
mato na União de Freguesias de Belinho e Mar, no concelho de Esposende, durante a tarde de ontem.
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O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Valença

VALENÇA
| Teresa Marques Costa |

Uma habitação foi destruída por
um incêndio, na madrugada de
ontem, no concelho de Valença,
obrigando a realojar uma família
de emigrantes que se encontra
de férias em Portugal.
O alerta foi dado por volta das
4 horas de ontem e os Bombeiros Voluntários de Valença mobilizaram para o local cerca de

uma dezena de operacionais
apoiados por quatro viaturas.
De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença, a
primeira equipa a chegar ao local encontrou a habitação tomada pelas chamas.
O alerta foi dado pela própria
família que já se encontrava no
exterior da habitação à chegada
dos bombeiros, não havendo feridos a lamentar deste incêndio.
O combate foi dificultado pela

existência de várias estantes
com livros e revistas no andar
superior que foram rapidamente
consumidas pelo fogo, explicou
a mesma fonte dos Bombeiros.
O incêndio terá tido início numa sala, mas a sua origem é desconhecida.
A casa ficou inabitável e a família - cinco adultos e três crianças - foi realojada em casa de familiares.
A GNR esteve no local.

Nos distritos de Braga e Viana do Castelo

Exército reforça vigilância para prevenir incêndios
INCÊNDIOS
| Redacção/Lusa |

Braga e Viana do Castelo estão
entre os 13 distritos onde foram
reforçadas as acções de vigilância das Forças Armadas em
apoio à Protecção Civil para a
prevenção de incêndios florestais.
Um contingente de 180 militares das Forças Armadas reforça,

até amanhã, as acções de vigilância aos incêndios em 13 distritos do país em apoio à Protecção Civil face “à manutenção
das elevadas temperaturas”
anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) em comunicado.
Segundo o EMGFA, este reforço surge no seguimento do pedido da Autoridade Nacional de
Emerg|encia e Protecção Civil

(ANEPC) ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, com
“o objectivo de incrementar as
ações de prevenção um pouco
por todo o país, com especial
incidência nos distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo
Branco, Évora, Faro, Guarda,
Portalegre, Porto, Santarém e
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu”.
Estes militares somam-se aos

119 que já se encontram nas
mesmas funções em grande parte do território nacional, 108 dos
quais estão a apoiar o Instituto
de Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF) e nove estão em missões de vigilância,
dissuasão e sensibilização da população.
Há ainda dois militares que
constituem a tripulação do helicóptero “Koala” da Força Aérea,

que realizam operações de reconhecimento, avaliação e coordenação de outros meios aéreos no
combate aos incêndios rurais.
O Estado-Maior-General das
Forças Armada sublinha ainda
que, através dos seus oficiais de
ligação aos Comandos Distritais
de Operações de Socorro, mantém o acompanhamento, em permanência, da evolução da situação operacional.
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SC Braga

Desporto

EMPRESTADOS DE REGRESSO PARA SEREM
ANALISADOS À LUPA POR CARVALHAL
SÃO VÁRIOS os casos que estão pendentes no SC Braga, no que diz respeito aos jogadores que estiveram, na última temporada,
em situação de empréstimo e que serão agora escrutinados pelo novo treinador, que poderá dar novas oportunidades.
SC BRAGA
| Carlos Costinha Sousa |

A lista ainda é algo extensa e vai
dar que fazer a Carlos Carvalhal.
O novo treinador do Sporting
Clube de Braga conhece bem o
actual plantel dos Guerreiros do
Minho que disputou a temporada 2019/2021, mas conhecerá
também vários dos jogadores
que pretendem ainda aos quadros dos arsenalistas e que estiveram, na última época, emprestados a vários clubes nacionais e
estrangeiros.
Agora, com o final das temporadas nos diversos campeonatos,
os contratos de empréstimo estão a terminar e, neste momento,
são 14 os jogadores que estão
em vias de regressar a Braga,
uma vez que continuam a ter ligação contratual com os Guerreiros do Minho e ainda não há
notícias de terem guia de marcha
para outros clubes, apesar de alguns deles estarem a despertar
bastante interesse.
Assim, Carlos Carvalhal vai ter
pela frente a situação de ter que
analisar individualmente cada
um dos casos destes atletas e ver
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Fábio Martins, esteve em destaque no empréstimo ao FC Famalicão, e é um dos jogadores que vai tentar convencer Carlos Carvalhal

se realmente encaixam no plantel que está a projectar para o SC
Braga do futuro.
Alguns destes 14 nomes certamente agradam ao novo treinador dos bracarenses e devem
permanecer por Braga, a não ser
que apareçam ofertas muito apetecíveis quer para os atletas,
quer para o clube. Outros podem

não vir a ter tantas oportunidades, quer porque o plantel dos
Guerreiros do Minho já tem várias soluções de qualidade para
essa posição do campo, quer por
não encaixarem no estilo de jogo
que Carvalhal pretendem implementar na equipa.
Entre os 14 nomes estão o de
Murilo, extremo que esteve em-

prestado aos espanhóis do Sporting Gijón e que deve regressar a
Braga com lugar certo no plantel, até porque Wilson Eduardo
saiu, Trincão está de saída e Ricardo Horta também poderá estar a caminho de outra equipa, o
que deixará lugares vagos para o
jogador brasileiro, apesar das
contratações já anunciadas de

Iuri Medeiros e também de Gaitán, que deve vir a concretizar-se
em breve. Na mesma situação
estão também Xadas (Marítimo), Fábio Martins (Famalicão)
e Luther Singh (Moreirense) que
podem jogar na mesma posição.
Mas a lista continua com os
nomes dos centrais Pablo (Rubin
Kazan), Lucas Cunha (Estoril) e
Lukic (Sheriff), os laterais Caju
(Goiás), Diogo Figueiras (esteve
com Carvalhal no Rio Ave) e
Francisco Moura (Académica),
os médios Alef (APOEL Nicosia) e Eduardo Teixeira (Xanthi)
- sendo que estes provavelmente
serão dos que têm menos probabilidades de se manterem em
Braga - ou os avançados Stojiljkovic (Boavista) e Hassan
(Olympiakos), sendo que os dois
são jogadores apetecíveis no
mercado internacional e podem,
por isso, ver surgir propostas para a sua aquisição.
Uma lista de 14 nomes para
Carlos Carvalhal estudar, a que
se juntam as contratações já
anunciadas, deixando uma tarefa
clara para o treinador: o plaantel
terá que ser obrigatoriamente
‘emagrecido’.

Elementos da claque reuniram-se no Estádio 1.º de Maio

Bracara Legion protesta contra a criação
do ‘cartão do adepto’ por parte do Governo
SC BRAGA
| Carlos Costinha Sousa |

A claque Bracara Legion, afecta
ao Sporting Clube de Braga, reuniu os seus elementos para um
protesto contra a criação do cartão do adepto, por parte do Governo português.
Em comunicado publicado na
sua rede social Facebook, a claque que apoia os Guerreiros do
Minho deu conta do seu protesto, com o lema ‘Legislar não é
criminalizar, o nosso cartão é o

de cidadão!’, afirmando que
considera o cartão do adepto como o “mais recente instrumento
de repressão do estado contra os
adeptos”, que “vem mascarado
de medida de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à
intolerâ ncia nos espectáculos
desportivos. É de resto um conceito importado, porém totalmente ultrapassado, de meia dúzia de países europeus. Mas por
cá, como já é hábito, gostamos
de andar na cauda da Europa, seguindo e copiando medidas que

entretanto já́ foram abolidas nos
poucos países que caíram no erro de as adoptar. Só podemos lamentar que tenham procurado
soluções desesperadas no exterior, mas ao mesmo tempo não
tenha havido a capacidade de
avaliar os resultados efectivos
dessas supostas soluções. Desde
o facto de ser uma medida contraproducente, visto que não traz
o efeito pretendido, pois sabemos que não são pedaços de papel que mudam as pessoas e a
sua natureza”.

FACEBOOK BRACARA LEGION

Bracara Legion em protesto no Estádio 1.º de Maio
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§breves

Mário Évora reforça redes
dos sub-23 do Vitória SC

Gil Vicente FC
Carlitos perfila-se
para a direcção do clube

JOVEM GUARDIÃO cumpriu a sua formação no FC Porto e chega a Guimarães depois de duas temporadas em representação do Águeda, no Campeonato de Portugal.
I LIGA
| Carlos Costinha Sousa |

É mais um reforço garantido pelo Vitória Sport Clube para a nova temporada, no seguimento
daquela que tem sido a política
do clube minhoto nos últimos
tempos e que passa por assegurar a contratação, mas também a
continuidade nos plantéis dos
Conquistadores, de jogadores
jovens, com qualidade e com potencial para poderem ser rentabilizados pelo clube, quer a nível
desportivo, quer a nível financeiro.
Assim, os vitorianos confirmaram ontem oficialmente que
chegaram a acordo com o jovem
guarda-redes Márico Évora, que
assinou um contrato com o Vitória Sport Clube, válido por duas
temporadas, com mais uma época de opção.
O jovem guardião, que cumpriu a sua formação nos escalões
jovens do FC Porto, é um dos reforços garantidos desde já para
para o plantel da equipa do escalão sub-23, que vai hoje regressar aos trabalhos, dando início à
preparação da nova temporada.

O antigo jogador Carlitos, que passou por clubes como o Gil Vicente,
SC Braga, Benfica, Vitória SC e Belenenses, entre outros, afirmou-se interessado em candidatar-se, muito
em breve, à liderança do Gil Vicente
Futebol Clube.
Aos 43 anos, o agora empresário da
restauração, quer voltar a ligar-se
ao futebol e, apesar de não ter nada
em concreto contra quem lidera actualmente o clube, afirma que acredita ter as capacidades necessárias
para agregar os apoios para transformar o Gil Vicente num clube ainda mais estável e de maior dimensão, deixando no ar a promessa de
avançar com uma candidatura à direcção do clube em breve.

Moreirense FC
Pré-época arranca
dia 17 e estágio
decorre em Ofir

VSC

Mário Évora foi ontem apresentado como reforço do Vitória Sport Clube para a equipa de sub-23

Com 21 anos, Mário Évora,
que é natural de Cabo Verde, representou o Águeda nas duas últimas temporadas, no Campeonato de Portugal, onde cumpriu
um total de 41 jogos, já depois
de ter cumprido o seu percurso

de formação no emblema portista, onde defrontou, por várias
ocasiões, o Vitória SC.
Desse período, o guardião recorda a força do clube vitoriano,
que sempre “fez frente” a todos
os adversários. “Tive sempre um

carinho enorme pelo Vitória que
via como um clube de topo. É
muito motivador estar aqui. Na
vida, temos de trabalhar muito
para cumprir os nossos sonhos e
eu espero continuar a cumprir os
meus”, disse.

Com Ricardo Soares ao comando
para a nova temporada, depois de
ter conquistado o objectivo da manutenção, de forma relativamente
tranquila, na época 2019/2020, o
Moreirense Futebol Clube anunciou
que vai dar início à preparação da
temporada 2020/2021 no próximo
dia 17 de Agosto, com treinos no
estádio do clube e no Campo das
Oliveiras, em Serzedelo.
O clube anunciou também que escolheu Ofir para a realização do habitual estágio de pré-temporada
que vai decorrer entre os dias 24 e
29 deste mês.

Após duas temporadas

Rafael Defendi deixou mensagem de despedida do FC Famalicão
I LIGA
| Redacção |

O guarda-redes Defendi despediu-se hoje, através das suas redes sociais, do Futebol Clube de
Famalicão, clube que terminou
no sexto lugar da I Liga de futebol, deixando uma mensagem
emocionada aos sócios, adeptos
e simpatizantes do clube.
O experiente guardião brasileiro, de 36 anos, que na época passada foi decisivo na história subida de divisão dos famalicenses de regresso à I Liga depois
de 25 anos de ausência, ao fazer
todos os jogos da edição de

2018/2019 da II Liga, teve também um papel de destaque para
alcançar o sexto lugar, tendo disputado 19 jogos, numa época
muito positivo dos famalicenses.
“Obrigado FC Famalicão, por
estes dois anos maravilhosos.
Foi um enorme prazer vestir esta
camisola e sentir este amor de
perdição. Obrigado a todos pelo
apoio e carinho”, escreveu o
guarda-redes no Instagram.
Rafael Defendi antes do Famalicão jogou quatro épocas no Paços de Ferreira e antes, já tinha
tido uma passagem por Portugal,
quando em 2008 representou o
Desportivo das Aves.
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Radael Defendi deixou mensagem de despedida emocionada do FC Famalicão

correiodominho.pt 3 de Agosto 2020

Desporto 19

§ andebol

Arsenal da Devesa promove
juniores à equipa principal

Em Maximinos
Retoma dos trabalhos
dia 17 de Agosto
Dia 17 de Agosto a equipa de andebol do Arsenal da Devesa retoma os
trabalhos no Pavilhão Municipal de
Maximinos. Os jovens cuja promoção à equipa sénior o Arsenal da
Devesa anuncia na sua página do
Facebook vão na preparação da
próxima época juntar-se a um plantel que se aproxima das duas dezenas de jogadores, onde se contam:
Nuno Brito (guarda-redes), Carlos
Saldanha, Diogo Silva, João Cunha,
Lucas Ferrão, Diogo Silva (primeira
linha e os pontas Brás Silva, Lucas
Ferreira, Alexandre Pinheiro, José
Peixoto, João Saraiva e Dinis Carvalho. Acrescem os pivots Francisco
Fernandes e Hugo Oliveira.

MAIS QUATRO SOBEM DA FORMAÇÃO para o plantel orientado por Gabriel Oliveira, tendo em vista
o campeonato nacional de andebol da II Divisão.
ANDEBOL
| Redacção |

O Arsenal Clube da Devesa vai
dar início à preparação da época
2020/21 integrando no plantel
sénior de andebol quatro juniores. O treinador Gabriel Oliveira, que volta a assumir a orientação do clube na II Divisão Nacional, vai ter ocasião para observar os novos elementos na
equipa: Brás Silva (ponta-direita), Tomás Doutel (guarda-redes), Ângelo Monteiro (primeira linha) e Mauro Oliveira (pivot).
Segundo uma publicação, no
Facebook, do Arsenal Clube da
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Clube bracarense prepara época 2020/21 com uma equipa sénior predominantemente composta por jovens

Devesa, estes jovens demonstraram ao longo da sua formação
“um grande carácter e muita

qualidade. São um exemplo para
todos os jovens da formação que
se trabalharem as oportunidades

aparecem”. O plantel que se conhece para a temporada que se
aproxima vai contando para já

com dezassete elementos.
Tendo como jogadores mais
experientes José Peixoto (25
anos), Tiago Cunha (28) e Francisco Fernandes (30), o resto da
equipa caracteriza-se por uma
média de idades comparativamente baixa de 22 anos.

Equipa feminina

AC Vermoim renova com
maior parte do plantel
ANDEBOL
| Redacção |

O AC Vermoim anunciou o regresso aos trabalhos da sua equipa feminina de andebol, com a
renovação de grande parte do
plantel da época passada, a que
se acrescentam caras novas.
Luísa Sampaio, guarda redes,
continua no clube de sempre.
Era um dos baluartes maiores da
equipa, a que acrescenta a responsabilidade de capitã das seniores e de treinadora da formação na próxima época.
Mélanie Oliveira, 24 anos, primeira linha, segue há 10 anos
consecutivos no ACV, sendo
também capitã da equipa sénior
feminina e treinadora de escalões de formação há 5 anos;
Viviana Dias, com 21 anos de
idade é já uma figura incontornável no Andebol ACV. A pivot
renova pela nona vez consecutiva a ligação ao seu clube.
Clara Silva, 18 anos de idade, é
praticante de andebol desde os

10 anos e renova a sua ligação
ao Andebol Clube de Vermoim
pela quinta vez consecutiva.
Margarida Sampaio é uma das
mais jovens. Com 17 anos de
idade, fez toda a sua formação
no seu clube de sempre.
Andreia Morais é guarda-redes
com 19 anos e conta com a sua
quarta renovação no ACV Andebol Clube.
Natural de Castelo Branco,
Joana Vale com 23 anos, renova
a ligação ao clube que a acolheu
na época passada. Com 12 anos
na modalidade, foi penalizada
por uma lesão que a impediu de
dar plenamente o seu contributo.
Bruna Silva, com 22 anos, é
outra fundadora ACV que se inscreve agora pela décima vez.
De nacionalidade francesa, a
atleta Stella Duc renova o seu
vínculo. É uma internacional
pelo seu país e detentora de características ímpares para a modalidade em Portugal. Após uma
recuperação, está apta para defender de novo as cores ACV.

DR

Plantel da equipa feminina de andebol do AC Vermoim para a próxima época

Bárbara Soares, 22, primeira linha, pratica andebol desde 2009.
Marina Dinis, 25 anos, é das
mais experientes do plantel.
Chegou da Póvoa de Lanhoso a
época passada e é no ACV que
quer continuar.
Ana Fernandes, 24 anos, primeira linha, abraçou o andebol
há alguns anos após uma vida

dedicada ao desporto desde a
mais tenra idade.
Fundadora do clube, Maria
Oliveira vai iniciar a décima
época ao serviço do AC Vermoim. Bafejada pelo azar, foi
protagonista de uma recuperação exemplar e está de volta para dar o seu contributo.
Patrícia Fernandes, que acaba

de completar 19 anos, é uma polivalente no andebol desde 2011.
Oriunda de Braga chegou ao
ACV na época passada e renova
agora o seu vínculo ao clube que
já chama de seu.Também de
Braga, atleta da modalidade há
cerca de 10 anos com passagem
pela I Divisão, a Sara Pereira é
um importante reforço .
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João Sousa prepara
regresso após lesão
SAIU EM FEVEREIRO lesionado do ATP 250 de Marselha e projecta retomar
o circuito profissional dia 20 de Agosto, nos Estados Unidos, depois de um
período de recuperação que incluiu treinos com Medvedev.

DR

João Sousa ocupa a posição 66 do ranking ATP

TÉNIS
| Rui Serapicos |

O vimaranense João Sousa, que
é o número um do ranking nacional e 66.º colocado ATP,
avança a recuperação de uma lesão num pé que o apoquenta
desde 2019 e prepara o regresso
ao circuito profissional. Em Fevereiro, Sousa desistiu do ATP
250 de Marselha, por se ter ressentido de uma fractura de esforço num pé, sofrida no ano passado. O melhor português de sempre, que nas semanas mais re-

centes participou em provas internas do circuito da Federação
Portuguesa de Ténis, rumou a
Cannes, no sul de França, para
treinos com Daniil Medvedev,
número cinco do ranking ATP, e
ainda passou por um torneio em
Alicante, Espanha. O minhoto
projecta o seu destino competitivo no dia 20 de Agosto, quando
o circuito profissional mundial
tem reabertura prevista com a
realização do Masters de Cincinatti. O vimaranense, de 31
anos, que pode ainda nos Estados Unidos competir em Flus-

hing Meadows no Open de Nova
Iorque, tem em previsão no imediata o regresso ao mais alto nível, procurando evitar a necessidade de fazer quarentenas, o
que está dependente das normas
que vários países vão definindo.
Caso na América Sousa não
passe das primeiras rondas, pode
inscrever-se no ATP 250 Kitzbuhel, na Áustria. Porém, se em
terras do “Tio Sam” a competição correr de feição ao minhoto
ainda pode voltar ao “Velho
Continente” a tempo de provas
com interesse.

§ andebol
III Divisão Nacional

Vitória SC relança prática do andebol
em protocolo com CCR Fermentões
O Vitória SC vai retomar a prática do andebol através de uma parceria com o
Centro Cultural e Recreativo de Fermentões que colocou em suspenso a sua
equipa sénior em 2018-19. Segundo nformação avançada pelo ‘Guimarães
Digital’, a equipa começará por disputar o campeonato nacional da III Divisão, no Pavilhão da Unidade Vimaranense, sendo orientada por Luís Pereira.
Quanto aos escalões de formação, os atletas jovens treinarão e jogarão nos
pavilhões da Casa do Povo e Arquitecto Fernando Távora.
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Apart. T3 Novos - S. Vítor
Acabamentos de Luxo e Qualidade, AC, Cozinha
Equipada, Garagem Ind.,
Varanda c/ Churrasqueira. Excelente Localização!
Desde 245.000 € - Ref. 5984
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§ natação
Em torneio do Galitos
Rafael Simões vence
100 metros bruços
e 200 metros estilos
Rafael Simões, nadador do SC
Braga, esteve em evidência esta
tarde no Torneio ‘Futuro Somos
nós’, prova organizada pelo Clube Galitos em conjunto com a
Associação de Natação do Centro
Norte de Portugal.
Rafael Simões venceu os 100
metros bruços e 200 m estilos
naquela que foi a primeira competição de natação pós Covid-19.
Luís Cameira, coordenador técnico do SC Braga, considerou que
“o torneio correu muito bem.
Bateram-se alguns recordes pessoais e as restantes marcas foram próximas dos recordes pessoais”.
De salientar que o SC Braga esteve presente com oito nadadores
neste torneio, que marca o regresso da competição de natação, depois de mais de quatro
meses de paragem.

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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José Paulo Lopes na turma das
quinas prepara Jogos Olímpicos
NADADOR DO SC BRAGA vai competir com as selecções olímpicas de Espanha e do Brasil no Open
de Loulé.
NATAÇÃO
| Redacção |

O nadador do Sporting Clube de Braga José Paulo
Lopes é um dos convocados da selecção nacional
para o Open de Loulé, uma competição de preparação olímpica. O torneio, que vai ter lugar nas
Piscinas Municipais de Loulé recebem nos próximos dias 14, 15 e 16 de Agosto, vai contar com a
participação de nadadores em representação das
selecções olímpicas de Espanha, Brasil e Portugal.
Entre os 80 nadadores estão presentes: Africa Zamorano; Alexandre Finco; Catarina Monteiro;
Ana Filipa Veiga ( em representação da Gafanha
da Encarnação); Joan Ballester; Paula Otero; Tomas Veloso, Ana Reis Sousa; Breno Correia; José
Paulo Lopes; Mireia Belmonte; Paloma de Bordons e Rita Barros Frischknecht.
José Paulo Lopes é o recordista nacional dos
1500 metros.

DR

José Paulo Lopes, nadador do SC Braga
Publicidade
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Para participar é muito simples... basta enviar o texto para o ʻCorreio do Minhoʼ, por e-mail ou entregá-lo pessoalmente
nas nossas instalações. O texto deve ter cerca de cinco mil caracteres. Envie para contaoleitor@correiodominho.pt

Águias em Guerra
AUTOR Ben Kane
EDITORA Topseller

contaoleitor@correiodominho.pt

E

m novembro de 1973, o furriel
Barros, instalado em Gampará,
com a 2.ª Cart-3.º grupo de combate, escreveu uma carta à sua mãe, Jandira Lima, em Esposende, para que lhe
fosse enviado para a Guiné, um bolo-de-rei da Nélia ou mesmo, da Primorosa.
Numa comunicação breve aos soldados
do seu 3.º grupo, o Barros tinha informado que a malta iria ter um bolo-de-rei, no
período do Natal, o que criou uma certa
euforia entre os soldados.
Os soldados vibraram de contentamento
e um bolo-de-rei na Guiné, era “ouro sobre o azul” num ambiente de sobressaltos,
sofrimentos, ansiedades, de tragédias e de
dramas que envolvia toda a actividade da
guerra.
Passados quinze dias, o bolinho, numa
longa viagem, chegou ao aquartelamento,
depois de uma longa demora, nos serviços do SPM de Bissau.
O Barros parecia um “empresário de
pastelaria” e, sempre com o seu elevado
sentido de partilha, reuniu, no dia 23 de
dezembro, os soldados em circulo, e dividiu o bolo-de-rei em 27 bocadinhos, bem
cortadinhos e apresentou uma proposta
sentenciosa a todos os presentes:
A quem saísse a fava, teria de pagar, um
próximo bolo-de-rei que seria comprado
em Bissau, de qualidade muito inferior,
como é natural, ao da Nélia, uma pastelaria de excelência a nível local, mesmo a
norte do País.
As fatias “magricelas” foram divididas
por todos os soldados que começaram a
mastigar o bolo, cada um olhando e inspeccionando, as bocas com a expectativa
de saída da “abominável” fava...
O Barros, muito atento, num ápice, sentiu na boca ressequida, a maldita fava e

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

Lúcio Tulo, destacado na Germânia, sob as ordens de Varo, é um centurião superior, com décadas
de experiência em combate, dedicado ao exército romano. Amado e respeitado pelas suas legiões, Tulo comanda pelo exemplo e personifica toda a glória de Roma. Armínio nasceu numa tribo
germânica, os Queruscos, mas foi treinado como soldado romano e tornou-se um oficial da cavalaria de Roma, reconhecido pela sua valentia em batalha. Conhece como ninguém as táticas de
combate e goza da confiança dos mais altos cargos romanos. No entanto, secretamente, há anos
que aguarda o momento certo para unir as tribos germânicas contra Roma e reclamar de volta a
sua pátria... Esse momento finalmente chegou. Armínio planeia a emboscada perfeita ao poderoso exército romano, numa batalha sangrenta que ficará para a História. Entre ele e a sua vitória
está apenas um homem: Lúcio Tulo.

A fava azarenta...
Texto Carlos Barros

pensou logo que estava “desgraçado”
pois iria ser gozado por todos e não estava
em questão, pagar outro bolo, apenas receava ser colectivamente gozado, o que
era a “praxe” no meio do grupo.
O Barros pensou de imediato, em sair
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daquela incómoda situação e sabem o que
fez ele?
Engoliu a fava que foi directamente para o estômago e, mais tarde, expelida pelos intestinos e o ânus, está como testemunha...
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O Cruz, soldado natural de Barcelos gritou:
Furriel, o bolo não tinha fava e você disse que vinha sempre com uma fava!...
O Venâncio, o Pedralva, o Domingos e o
Araújo estavam muito desconfiados mas,
nada disseram, limitando-se a saborear o
ressequido bolo-de-rei que estava a ser
digerido muito lentamente, quase que
“ruminando” para que o sabor demorasse
mais um pouco porque guloseimas, no
aquartelamento praticamente não existiam.
Olha Cruz, o pasteleiro esqueceu-se de
colocar a fava e não sei o que se passou,
desculpou-se o Barros, com um ar de
comprometido!...
Sabem, o Geninho pasteleiro da Nélia,
o melhor pasteleiro da região, não se lembrou de colocar a fava e com tantos bolos-de-rei que faz, este escapou, justificou o
Barros, com o ar muito natural. Sabem,
que o Geninho, faz uns torrões de amendoim que são “os melhores do mundo”, e
podem crer que, quando for de férias a
Esposende, vou-vos trazer torrões da Nélia, prometeu o Barros tentando atenuar a
expectativa que os soldados tiveram da
famosa “fava invisível”.
Uma coisa é certa, o Barros só contou a
história passados uns meses aos seus
companheiros da caserna que acharam
muita graça à atitude do furriel que se tinha “safado” de um gozo geral.
No final, todos se levantaram, com a cadela Sintra a comer umas míseras migalhas que tinham sobrevivido, e estava-se
na hora do jantar com os cozinheiros
Eduardo, o Rochinha e o Bichas, este na
Messe, já com a missão cumprida, junto aos panelões para se distribuir a comida.
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QUEBRA
CABEÇAS
Alfredo está em uma fila
de pessoas. Quando as pessoas na fila são contadas
de trás para frete, Alfredo é
o 6. No entanto, se contadas
da frente para trás,
ele ocupa a 10 posição.
Quantas pessoas há nessa
fila?

8 7 9
4

6

Segunda 27/07/20

4
7
9

2 5

Solução: 15

6 8

****

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios;
condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto;
espaço. 8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário;
aspecto. 10 - baga-gem; leito. 11 - os; devotos.

1-Côr da risca do candeeiro de pé do lado direito 2-Posição do livro da direita
3-Comprimento do fio do candeeiro do tecto 4-Côr dos sapatos do miúdo
5-Falta o fio de suporte do quadro do lado esquerdo 6-Baínha das calças do homem
7-Falta o fio do candeeiro de pé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro.
3 - bom; sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão;
doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar.
8 - rodízio; caverna. 9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates; terraços..

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Um tipo anda a arrumar o
sótão, quando dá com uma
linda lâmpada de latão, com
ar antigo. Esfrega-a para lhe
dar brilho e aparece-lhe um
génio que lhe diz:
- Concedo-te três desejos,
mas com a condição – acrescentou sinistramente – de a
tua sogra receber a dobrar
tudo o que eu te der!
O outro pensou um pouco e
pediu:
- Quero o carro desportivo
mais rápido do mundo! E vermelho!
O génio disse-lhe que olhasse
pela janela, e lá estava um
lindo carro vermelho. Mas o
génio recordou-lhe:
- Lembra-te que a tua sogra
tem dois iguais!
- Agora quero um milhão de
euros no banco! - pediu o
homem.
- Já lá estão – disse o génio –
mas na conta da tua sogra
estão dois milhões!
O tipo concentrou-se então
para não desperdiçar o terceiro desejo e finalmente
pediu:
- Dá-me uma sova que me
deixe meio morto!

Um jogador de futebol explica
um lance do jogo da tarde
para um amigo:
- Tinha que ver, na hora de
marcar o penalti o guarda-redes diz-me: “Se chutares
para a esquerda eu apanho,
se chutares para a direita eu
apanho, se chutar para o
meio eu apanho!”
- E o que fizeste? – pergunta
interessado o amigo.
Diz o primeiro:
- Enganei ele, ora pois!
- Enganaste-o como? – pergunta o amigo.
Explica o primeiro:
- Fiz a única coisa que ele não
estava à espera… Chutei para
fora!

Depois do recreio o Joãozinho
aparece novamente todo sujo
das brincadeiras. Adverte a
professora:
- João, porque é que o menino aparece sempre tão sujo?
E responde o Joãozinho:
- Bem, estou muito mais
perto do chão do que a Sr.ª
Professora…

Sorteio 30/2020

66 651
2.º Prémio 47 443
3.º Prémio 25 136
1.º Prémio

Terça 28/07/20

Sorteio 60/2020

9 13 15 17 34
*2 *7
Quarta 29/07/20

Sorteio 61/2020

17 20 23 33 35
+4
Quinta 30/07/20

Sorteio 30/2020

65 319
2.º Prémio 49 254
3.º Prémio 26 170
4.º Prémio 48381
Terminação 9
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

Sexta 31/07/20

Sorteio 61/2020

21 24 30 46 49
*2 *5
Sorteio 31/2020

WRS 00778
Sábado 01/08/20

Sorteio 62/2020

13 15 19 35 38
+10
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ID:124391014-114 -
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159.900 €

C.E.:(C) - Fabuloso T3 no centro da cidade (S.
Lázaro). Com ótima exposição solar, vistas desafogadas, excelentes acabamentos. Elevador e
garagem individual.

ID:124391005-504 -

265.000 €

C.E.:(E) - Moradia Individual T3 na Caniçada,
no Parque Natural Peneda Gerês.

ID:124391011-103 -

99.900 €

C.E.:(C) - Amplo T3, a 10 min. do centro da cidade.
Ideal para residir, para arrendamento de longa
duração ou para alojamento local,
devido à proximidade da Estação de Comboios
e do centro da cidade.

ID:124391042-20 -

128.900 €

C.E.:(C) - T3 com excelente localização, 3 w.c.´s,
dupla caixilharia, vidros duplos, lugar de garagem,
elevador, próximo ao comércio, a escola, ao hospital
de Braga e servido de pequenos negócios locais.
Venha visitar!
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

VENDE-SE ou ALUGA-SE

1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO
Avenida Santa Ana de Vimieiro (próximo do Parque Industrial de Celeirós)
Para mais informações: Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083

€€€€ 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!!

OURIVESARIA ORION

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

PAGAMOS O MELHOR PREÇO DO MERCADO
NÃO VENDA SEM NOS CONSULTAR !!!
Rua do Souto n.º 2 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 272 638 • Tlm. 919 519 028 • www.orion.com.pt

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

Nortinloc

FRANÇA/BÉLGICA
CARPINTEIROS DE COFRAGEM
TROLHAS / PEDREIROS

Investimentos & Locação, Lda.

Tlf: 0033788596612
918 315 964 / 913 152 606

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

Tlm. 967 200 625

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

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga

ARRENDA-SE

OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
S
O
S
TODO
O
EN
U
Q
PE
U
O SE
ANÚNCIO

T1 – 250,00€
T2 – 320,00€

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

QUIOSQUE DIZERES
D’AGORA

Favor ligar: 927 562 704

(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

Avenida da Liberdade

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

Zona: Alameda Maria da Fonte

Marque já a sua visita!!

Email:
investimentos.imogold@gmail.com
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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€
BMW 525d 218cv Aut. Sport M - Full Extras - Interior M Sport - Tecto de Abrir GPS Grande, Bancos Sport em Pele ---------------------------------------------------------------------------Nacional 2015--------28,500€
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€
Nissan Leaf Acenta Zero Emissions - GPS, Cruise Control, Vidros Escurecidos, Chave Mãos Livres, Apenas 50 mil Km, Baterias SEM Aluguer, Garantia até 2023 - Igual a NOVO ----Nacional 2015--------14,990€
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€
Opel Astra 1.6 CDTi 110cv Executive - GPS, Bluetooth, JLL, Sensores de luz, chuva e estacionamento frente e trás, Interior Desportivo em Pele/Tecido ----------------------------------Nacional 2015--------12,990€
Peugeot 308 SW 1.6 Hdi 120cv Allure - Tecto panorãmico, GPS, Farois em Led, JLL 17, Vidros Escurecidos, Bluetooth, Cruise Control, Sensores Frente e Atrás + Extras------------Nacional 2015--------13,990€
Peugeot 208 1.6E-Hdi 75cv Style- JLL, Vidros Escurecidos, Volante em Pele Multifunções, Bluetooth, Cruise Control, Isofix, ABS, Leds, + extras ----------------------------------------Nacional 2016--------12,500€
Renault Megane SW 1.5 Dci 110cv Limited - GPS, Bluetooth, Ac Auto, Chave Mãos Livres, Cruise Control, Sensores de Luz, Chuva e Estacionamento + Extras------------------------Nacional 2015--------11,990€
Renault Megane Van 1.5DCi 110cv - Ar Condicionado, FCC, JLL, Bom estado Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 ---------4,500€
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 Elect.Memória, Gancho Reboque, est. Auto --------------Nacional 2016--------18,990€
Toyota Auris 1.8 HSD Hybrido Sport - PACK Sport, JLL 17, Vidros Escurecidos, AC Auto, GPS, Bluetooth, + Extras, Garantia de Fábrica---------------------------------------------------Nacional 2017 --Sob 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

Chevrolet Epica 2.0 VCDi Luxe Cx.Auto
2007 - Diesel - €7.200 ou €130/mês

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

Apenas 15.900€ - 7 anos de garantia ou 100.000kms

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Peugeot 508 Sw 1.6 E-Hdi Cx.Auto
2011 - Diesel - €9.850 ou €171/mês

Chevrolet Spark 1.0 LS AC
2010 - Gasolina - €5.350 ou €98/mês

Mazda 2 1.3 MZR Exclusive
2007 - Gasolina - €4.700 ou €88/mês

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
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Agenda
HORÓSCOPO

Publicidade

Carneiro
Carta do Dia: 6 de Paus, que significa
Ganho.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e de carinho.
Saúde: Se lhe doerem os joelhos
verifique se não tem peso a mais.
Dinheiro: Aproveite as oportunidades
que surjam. Siga a intuição.
Números da Sorte: 3, 9, 11, 13, 38, 47

TELEVISÃO
RTP 1
23:56
01:48
02:45
03:17
06:07
06:30
10:00
13:00
14:28
17:30
19:08
19:59
21:00
21:52

RTP 2

Eu Saio Na Próxima, E Você?
A Defesa Do Paraíso
As Novas Viagens Philosophi...
Televendas
Estrada Nacional
Bom Dia Portugal
Rota N2
Jornal Da Tarde
Rota N2
Portugal Em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Joker
Fora Do Baralho

08:02
13:52
13:59
15:00
15:34
16:02
17:02
21:21

Programação Infantil
Folha De Sala
Chegou A Felicidade
A Fé Dos Homens
E2 - Escola Superior De...
Cultura Antiga
Programação Infantil
Hora Da Sorte:
Lotaria Nacional
21:30 Jornal 2
22:04 Folha De Sala
22:11 Culpas E Desculpas

SIC

TVI

00:30 Levanta-Te E Ri - Fernando
Rocha 20 Anos De Carreira
02:15 Regresso Ao Futuro Ii
04:05 Televendas
05:35 Os Malucos Do Riso
06:00 Edição Da Manhã
09:10 Alô Portugal
10:10 Casa Feliz
13:00 Primeiro Jornal
14:20 Linha Aberta
15:20 Amor Maior
16:15 Júlia
18:15 Amor À Vida
19:15 Êta Mundo Bom!
19:57 Jornal Da Noite
21:40 Nazaré
22:20 Terra Brava
23:20 Quem Quer Namorar Com
A Agricultora?

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

Big Brother - A Grande Final
Ultimato
Tv Shop
Os Batanetes
Os Batanetes
Diário Da Manhã
Você Na Tv!
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde É Sua
Santa Bárbara
Santa Bárbara
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
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
CUNHA T. 253 884 180

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
RIBA D’AVE T. 252 981 358

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527

Av. Narciso Ferreira, 98

Praça Conselheiro Silva Torres

R. Manuel Espregueira 120

GUIMARÃES
VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Rua Doutor Sebastião Matos, 98

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

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

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

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

Guimarães Shopping-loja 101/2

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
CODEÇO SUCR T. 251565821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Urbanização Quinta das Andorinhas, Lj 9

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Deixe os medos de lado e viva a
relação de forma intensa.
Saúde: Coma mais grelhados e
cozidos. Mantenha-se em forma.
Dinheiro: Podem oferecer-lhe um novo
emprego. Cuidado com falsas ilusões.
Números da Sorte: 7, 14, 15, 35, 41,
43

Gémeos
Carta do Dia: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça.
Amor: Promova a harmonia no seu lar.
Seja sempre justo.
Saúde: Seja mais consciente das suas
limitações, não abuse.
Dinheiro: Com determinação
conseguirá terminar um projeto
urgente.
Números da Sorte: 12, 17, 25, 29, 31,
44

Caranguejo
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: Pode cruzar-se com a pessoa
que idealizou para si. Esteja atento!
Saúde: Se anda com vontade de comer
doces opte pela gelatina.
Dinheiro: Poderá ter uma alegria no
campo material.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 19, 23, 39

Leão
Carta do Dia: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Faça um almoço para reunir os
amigos mais chegados.
Saúde: É importante estar mais atento
à saúde.
Dinheiro: Está perto de concluir um
trabalho. Dê o seu melhor.
Números da Sorte: 9, 10, 14, 23, 45,
48

Virgem
Carta do Dia: 4 de Copas, que significa
Desgosto.
Amor: Procure ser mais carinhosa para
não ter desgostos amorosos.
Saúde: Sistema respiratório fragilizado.
Afaste-se de ambientes poluídos.
Dinheiro: Pode comprar um mimo para
se animar.
Números da Sorte: 1, 9, 17, 19, 23, 25

Balança
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Andará mais agitado do que o
habitual. Oiça o seu coração.
Saúde: Para aliviar as dores nos pés
mergulhe-os em água quente com sal
e vinagre.
Dinheiro: Mantenha-se atento às novas
oportunidades de trabalho. Seja
otimista.
Números da Sorte: 9, 11, 13, 32, 39,
42

Escorpião
Carta do Dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Dê uma oportunidade ao amor.
Ninguém nasceu para estar sozinho.
Saúde: Liberte-se de vícios.
Dinheiro: Poderá ter de recorrer à sua
autoridade para resolver um problema.
Números da Sorte: 10, 14, 19, 23, 29,
37

Sagitário
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está protegida.
Terá um dia muito feliz.
Saúde: Os ossos podem andar mais
frágeis. Apanhe mais sol.
Dinheiro: Possibilidade de receber um
aumento.
Números da Sorte: 2, 6, 30, 39, 47, 48

Capricórnio
Carta do Dia: O Mundo, que significa
Fertilidade.
Amor: É provável que receba uma boa
notícia a nível familiar.
Saúde: Sempre que fizer uma refeição
pesada beba um chá verde.
Dinheiro: Elogie os seus colegas. Em
troca, terá mais companheirismo.
Números da Sorte: 10, 13, 35, 39, 41,
47

Aquário
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para estar mais
em casa. Podem sentir a sua falta.
Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a
manter o organismo saudável.
Dinheiro: Procure formas de rentabilizar
as finanças. Dinheiro parado não
cresce.
Números da Sorte: 4, 5, 20, 23, 36, 45

Peixes
Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa
Projetos.
Amor: As pessoas de Peixes são muito
sonhadoras. Poderá desenvolver
projetos com o seu amor.
Saúde: Se tem tendência para sofrer de
aftas coma mais peixe e ovos.
Dinheiro: Evite levar problemas de casa
para o trabalho. Zele pela sua imagem.
Números da Sorte: 2, 12, 36, 39, 41,
45
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Lara
18 aninhos
Ola meus
amores estou de
volta.
Beijinhos.
Espero por
vocês.

Massagista
Profissional

1.ª VEZ
EM BRAGA

Portuguesa mãos poderosas
e macias.
Contracturas, dores musculares,
entorses, tendinites massagem
relaxante e sensual.

Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.
Das 8 às 20 horas

914 219 521

911 923 312

964 131 762

Índia
Estou de volta

Publicidade 31

Miudita

Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local Discreto

Recém-chegada,
23 anos,
bumbum
guloso,
oral babado.

964 458 054

935 546 204

Cantinho
do prazer

A devassa
Boa na cama, ardente,
rabão bom de meter,
oral escladante
e 69 com leitinho.
O... aé ao fim.

3 amigas, atendem juntas
ou separadas. Venha conferir.
Local discreto.

937 352 438

919 093 218
967 449 761

Portuguesa
Bem-vindo ao canto do prazer.
Peito grande, coxa grossa.
Convívio envolvente
com oral ao natural intenso,
até ao final.

912 376 357

BRAGA
NOVIDADE 1.ª VEZ

TRAVESTI
PAULA

Cheilinha cheinha. Cheia
de charme. Cheia de amor
para dar.
Das 8 da manhã às 15 horas

PEITO XXL,
CORPO
ESCULTURAL,
SEM PRESSAS.
OBS A DOR
INICINATES

913 151 490

911 155 103

1.ª vez
em Braga
Meiguinha,
beijoqueira,
peludíssima,
grelão, rabão,
completa,
massag.+acess.
e muito mais.

961 654 280

Insólito
Inglaterra
Queixa-se que amante
enfermeiro a ‘trocou’
pelo novo coronavírus
Mulher escreve carta aberta em que conta
fim da relação extraconjugal que mantinha
com o profissional de saúde, devido à Covid-19.
O novo coronavírus veio trazer uma nova

Dove
Cameron
A actriz, modelo,
cantora e compositora
norte-americana deixou
uma mensagem
sugestiva aos seus fans
nas redes sociais,
apelando ao voto nas
eleições presidenciais
que se realizam, nos
EUA, no próximo mês de
Novembro.

realidade a todas as facetas da nossa vida e
tem-se manifestado nos relacionamentos
(românticos e outros). É o caso de uma
mulher inglesa que, na coluna sentimental
do The Sun, escreve uma carta aberta em
que revela que o amante, um enfermeiro
seu colega, a ‘trocou’ pela Covid-19.
A inglesa, que não se identifica, revela que
também estava apaixonada pelo colega e
que os dois começaram ali um relaciona-

mento secreto, para proteger os casamentos de ambos.
A mulher do enfermeiro acabou por descobrir o caso e o homem foi posto fora de casa.
A mulher lamenta que os dois passassem
só a trocar mensagens ocasionalmente e
que o amante a tenha afastado, assegurando que, agora, ele já não quer divorciar-se e assumir a relação.

S

e tem por hábito, ou por ‘hobby’,
escrever contos ou histórias,
temos o espaço ideal para si.
Chegou o momento de mostrar a
todos os seus dotes literários. De 1 de
Julho até 31 de Agosto, as melhores
histórias, ou contos, serão publicados no
nosso jornal e, em troca, teremos muito
gosto em oferecer-lhe um livro.
Envia já o teu texto para o Correio do Minho,
por e-mail ou entrega-o pessoalmente nas nossas
instalações.
O texto deverá ter cerca de cinco mil caracteres.

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

País

C
m

Classificação fonográfica da obra
de Zeca Afonso considerada fundamental
A ministra da Cultura considerou ontem que a classificação fonográfica da obra de Zeca Afonso é “fundamental” para preservar aquele património sonoro e para que as gerações futuras possam conhecer o
marco que o músico deixou na história de Portugal.
“Portugal é som através de Zeca. E este [a classificação fonográfica] é
um gesto de reconhecimento institucional, mas simultaneamente
uma medida essencial para garantir que será sempre possível conhecer a sua obra hoje e durante muitas décadas e durante muitas gerações que hão de vir", apontou Graça Fonseca.

Mundo

Primeiro voo espacial privado com
tripulação amarou no Golfo do México

DR

A cápsula Dragon, da SpaceX, amarou ontem no Golfo do México com
dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA,
concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em
órbita.
A cápsula deverá agora ser recolhida por uma embarcação da SpaceX,
empresa do milionário Elon Musk, com mais de 40 pessoas a bordo,
incluindo médicos e enfermeiros, que cumpriram um período de
isolamento de duas semanas e foram testados para o novo coronavírus antes do contacto com os astronautas.

BALANÇA
EQUA 7000

TUDO PARA TALHOS
E SUPERMERCADOS
PRODUTOS
E CONSUMÍVEIS
Rua Padre Manuel Joaquim Rebelo, n.º 1
4705-578 Priscos - Braga
Tel./Fax 253 056 989 - Tlm. 912 662 905
amembalagens@gmail.com

SEGUNDA, 3 AGOSTO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Covid-19

Portugal

Governo declara Situação de Alerta
no país devido ao risco de incêndios
Portugal continental entrou em Situação de Alerta a partir
das 20 de ontem, e até ao dia 4, face à previsão de “um significativo agravamento do risco de incêndio rural”, anunciou hoje o Governo.
A Situação de Alerta iniciou-se às 20 horas de ontem e prolonga-se atè às 23.59 horas do dia 4 de Agosto em todo o
território de Portugal continental, especifica o Governo, em
nota divulgada pelo Ministério da Administração Interna.
A decisão é tomada “face às previsões meteorológicas para
os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural”, pelo que há necessidade de “adoptar medidas preventivas e especiais de reacção”. Em Situação de Alerta é proibida a realização de
queimadas e o uso de fogo-de-artifício ou de qualquer outra pirotecnia, e é proibido o acesso e a circulação em espaços florestais “previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios”. Não são
permitidos trabalhos com equipamentos elétricos em espaços florestais ou rurais, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá
frontal. É permitido, por exemplo, alimentar animais, fazer
podas, regas, extração de cortiça e mel, entre outros.

Estado timonense reúne-se hoje
para pedir estado de emergência
O Governo timorense reúne hoje extraordinariamente o seu Conselho de Ministros para aprovar o pedido ao Presidente da República
para declaração do estado de emergência devido à Covid-19.
A reunião extraordinária faz parte da agenda do primeiro-ministro,
divulgada ontem pelo gabinete de Taur Matan Ruak.
“Deliberação da proposta ao Presidente da República para declaração do estado de emergência perante as ameaças da Covid-19”, refere a nota de agenda.
A declaração do estado de emergência será o quarto período de estado de excepção desde o início da pandemia, já que o país esteve
nesta situação entre final de março e final de Junho, por três períodos consecutivos de 30 dias.
Em declarações à Lusa na semana passada o vice-primeiro-ministro,
José Reis, admitiu a possibilidade da declaração do estado de emergência para que o Governo possa manter as restrições de prevenção
e controlo da doença.
Em particular o Governo quer ter enquadramento legal para poder
continuar a obrigar quem chega ao país a cumprir quarentena obrigatória.
O processo terá ainda que passar pelo Presidente da República, que
tem que pedir autorização ao Parlamento.
Publicidade

INCÊNDIOS Portugal em Situação de Alerta até dia 4 de Agosto.
Rua do Salgado, n.º 10
4705-480
Lamas BRAGA
tlm. 935 117 227/8
invictadados@gmail.com

CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

