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Braga

Braga prioriza políticas
pedagógicas inovadoras
CIDADE EDUCADORA, através do programa ‘Saber Crescer’ e da equipa
técnica de Articulação Educativa, tem vindo a apostar na inovação.
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O número de acidentes com vítimas mortais baixou no primeiro
semestre de 2020 face ao período homólogo, mas o pós-pandemia de Covid-19 revela que os
acidentes se estão a tornar mais
mortais, uma tendência preocupante, defendem as autoridades.
Segundo os dados do relatório
da sinistralidade rodoviária referente ao primeiro semestre de
2020, os indicadores egistaram
uma redução face ao período homólogo de 2019.
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Município de Braga tem vindo a apostar em políticas pedagógicas inovadoras para combater o insucesso e abandono escolar

EDUCAÇÃO
| Redacção |

O Município de Braga tem vindo a apostar em políticas pedagógicas inovadoras para combater o insucesso e o abandono
escolar, através do programa
‘Saber Crescer’ e da equipa técnica de Articulação Educativa,
inseridos no Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Cávado (PIICIE). “Os projectos inseridos no
PIICIE promovem novas realidades educativas, de interesse
pedagógico, indispensáveis para
o desenvolvimento integral dos
alunos e na melhoria dos resultados escolares”, defendeu a vereadora da Educação da Câmara
Municipal de Braga, Lídia Dias.
As acções dos projectos abrangem as áreas da Animação de
Recreios, Terapia da Fala, Educação e Psicologia, “privilegiando actividades que favorecem o
desenvolvimento de competências transversais e interdisciplinares, de forma integrada e articulada, com propostas de actividades que envolvam, estimulam e incentivam a interacção
entre os alunos”, pode ler-se no

comunicado enviado pelo Município de Braga.
A operacionalização e monitorização do conjunto de acções
dos projectos, distribuídas pelos
12 agrupamentos de escolas e
Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, já ultrapassou os indicadores e metas previstos na candidatura.
Nas várias acções dos projectos, já foram envolvidos 13.169

lll
“Exemplo do
reconhecimento é o facto
de o Município de Braga
ter sido convidado para
apresentar os seus projectos
e as suas práticas a outras
Comunidades
Intermunicipais (CIM), com
destaque para Amarante
(CIM do Tâmega e Sousa),
Mogadouro (CIM Terras
de Trás-os-Montes) e Évora
(CIM do Alentejo Central).”
Lídia Dias
Vereadora da Educação

alunos dos 1.º, 2. º e 3.º ciclos do
ensino básico e 331 crianças do
ensino pré-escolar.
Para a vereadora da Educação,
estes projectos “são catalisadores de dinâmicas, que aproximam todos os agentes educativos envolvidos, alicerçados em
relações de confiança e cooperação”.
Consciente do papel essencial
da Educação na construção de
uma sociedade coesa, inclusiva e
participativa, o Município de
Braga dispensa uma atenção redobrada a esta área de actuação.
“É pela educação que crianças
e jovens adquirem as competências pessoais e sociais que permitem o seu desenvolvimento
pleno, enquanto pessoas e cidadãos. A educação possibilita que
cada criança e jovem se exprima, afirme e desenvolva a sua
singularidade, a sua criatividade
e a sua responsabilidade”, sublinha ainda o município.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Braga assume, não só as
funções que lhe estão legalmente confiadas pela Administração
Central, mas também as que permitem dar resposta a outros desafios que se apresentam.
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Mundo
Espanha soma mais de 2200 casos em 24 horas
Espanha registou 2.211 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, faltando conhecer os dados das comunidades de Madrid e de Navarra, com a
Catalunha a ultrapassar os 100.000 infectados, depois de confirmar 1.243
num dia.
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lll
“Este ano, o projecto ‘PI-Flu
- Mergulha na Leitura’
continua nas piscinas
da Rodovia e de Lamas
e na praia fluvial de Adaúfe.
Vamos levar um conjunto
de históricas com a
companhia de teatro
Rodamoinho aos espelhos
de água do concelho.”
DR

Aida Alves
Directora Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva

DR

Aproveite a ida à piscina e à praia fluvial
também para ‘mergulhar na leitura’
BIBLIOTECA Lúcio Craveiro da Silva continua, este ano, o projecto ‘PI-FLU - Mergulha na Leitura’. Depois do sucesso do ano
passado, projecto chega este ano às piscinas de Lamas e da Rodovia é à praia fluvial de Adaúfe.
PROJECTO PI-FLU
| Patrícia Sousa |

O sucesso do ‘PI- Flu - Mergulha na Leitura’, que a Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva levou o
ano passado às piscinas de Nogueira, Parretas e Dume, ditou o
regresso deste projecto. Piscinas
da Rodovia e de Lamas e praia
fluvial de Adaúfe são os locais
que vão acolher, durante este
mês, o ‘PI-Flu - Mergulha na
Leitura’. “As crianças, jovens e
famílias são convidados a ouvirem uma história encenada pela
companhia de teatro Rodamoinho, enquanto vão dar um mergulho”, informou a directora da
Biblioteca Lúcio Craveiro da Sila, Aida Alves, desafiando as
pessoas para aproveitar o tempo
de Verão para “lerem o que mais
gostam”.
Este projecto aconteceu em
2009 nas piscinas da Rodovia e
da Ponte e “a experiência correu
muito bem”, lembrou a directora, admitindo que para continuar
o projecto era necessária uma
estrutura de apoio. Foi possível
o ano passado, tendo o projecto
se tornado uma realidade. Durante os meses de Julho e Agosto, o ‘PI-Flu - Mergulha na leitura’ contou com o apoio logístico
do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Braga e das
juntas e uniões de freguesia que
aceitaram o desafio. “As três
uniões e junta de freguesia agarraram a ideia e conseguimos um

+ programa
Depois do sucesso o ano
passado, o projecto PIFLU - Mergulha na
Leitura, promovido pela
Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva, regressa este
ano a três locais
diferentes com leituras
encenadas para todos.
Piscina Rodovia
Terças-feiras - 17 horas
Piscina Lamas
Quintas-feiras - 17 horas

DR

Praia Fluvial
de Adaúfe
Sextas-feiras - 17 horas

‘PI-Flu- Mergulha na Leitura’ arrancou ano passado como projecto-piloto

pólo de leitura nas piscinas das
Parretas, de Dume, de Nogueira
e da Rodovia”, recordou Aida
Alves, confirmando “a forte adesão” ao projecto.
Para além dos pólos de leitura
de livros, revistas e jornais, em
cada uma daquelas piscinas os
mais novos foram surpreendidos
com leituras encenadas pelo grupo Malad’Arte.
Este ano, o projecto continua
nas piscinas da Rodovia e de La-

mas e na praia fluvial de Adaúfe.
“Vamos levar um conjunto de
históricas com a companhia de
teatro Rodamoinho aos espelhos
de água do concelho”, referiu a
directora.
Para além da piscina da Rodovia, o projecto chega este ano
também à piscina de Lamas, que
“é um ponto mais periférico do
concelho, mas tem uma piscina
muito bonita e que tem recebido
muitos veraneantes”, referiu Ai-

da Alves, destacando aqui ainda
a proximidade com a Mamoa de
Lamas, mais um motivo de visita e de atracção para os bracarenses e não só.
“O ano passado foi uma festa e
este ano contamos que o seja
também, porque efectivamente
as pessoas conseguem fazer
aquela pausa de final de tarde e
ouvir uma história debaixo da
sombra de uma árvore”, deixou
o repto.

Este ano, por causa da Covid19 e seguindo as regras da Direcção Geral de Saúde não há livros nem revistas disponíveis
para os veraneantes nas piscinas
e na praia fluvial. Mas Aida Alves deixou o conselho: “podem
sempre requisitar o livro que
gostam na biblioteca”. A directora deixou ainda a mensagem:
“aproveitem o tempo de Verão
para ler um pouco mais, ler com
gosto e o que gostam”.
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Frei Caetano Brandão regista a maior
subida de alunos dos últimos cinco anos
OFERTA EDUCATIVA inovadora, onde se destaca o projecto ‘Content Language Integrated Learning’, onde 25% dos conteúdos de
várias disciplinas são ministradas em Inglês, e o ensino articulado da música e dança, são as razões para a cativação dos alunos.
ENSINO

+ mais

| Paula Maia |

Pela primeira vez em cinco anos
a EB 2,3 Frei Caetano Brandão,
pertencente ao Agrupamento de
Maximinos, regista um aumento
do número de novos alunos que
vão ingressar no 5.º ano de escolaridade, ou seja, no início do segundo ciclo.
O motivo parece ser a aposta
numa oferta inovadora, onde se
destaca o CLIL - Content Language Integrated Learning - em
que 25% dos conteúdos de vários disciplinas são ministrados
em Inglês. “Vamos abrir este ano
duas turmas nesta metodologia
no 5.º ano. Já temos também
uma turma do 6.º ano também,
passando a ser três turmas nesta
modalidade”, avança ao CM
Paulo Jorge Antunes, director do
Agrupamento de Escolas de Maximinos.
Além do CLIL, a escola disponibiliza também o ensino articulado da dança e da música.
“Das sete turmas do 5.º ano
que vamos ter no próximo ano
lectivo uma será de dança, outra
de música e duas de CLIL”, continua o dirigente escolar, dando
conta que a aposta num currículo diversificado parece estar a
dar os seus frutos. “Os pais gostam de uma oferta educativa diferente”, diz.
Paulo Jorge Antunes refere que
há claramente uma inversão da
tendência da diminuição do nú-

DR

A Frei Caetano Brandão tem cativado alunos com o seu currículo inovador

meros de alunos nesta escola,
cujo auge parece ter sido atingido em 2014/2015 em que a escola teve oito turmas no 5.º ano.
“O que interessa neste contexto
demográfico é não perder alunos”, refere ainda o director, garantindo que o número de alunos
no 1.º Ciclo vai manter-se. “Estávamos à espera de diminuir
uma turma, mas acabamos por
manter o número do ano anterior, 22 no total”.
Também ao nível do ensino secundário o número de alunos
mantém-se estável.

No total o agrupamento deve
manter-se, no próximo ano lectivo, nos 1400 alunos distribuídos
pelos vários níveis de ensino.
O aumento do número de alunos na Frei Caetano Brandão
vem reforçar a pretensão da direcção do agrupamento de Maximinos na requalificação da escola. A retirada do amianto poderá ser somente o primeiro passo.
As escolas do agrupamento estão já a preparem-se para o arranque do ano lectivo (caixa)
onde está salvaguardada a segu-

rança e o apoio aos alunos que
mais necessitam, já que estamos
a falar no agrupamento TEIP Território Educativos de Intervenção Prioritária.
As refeições, por exemplo, serão asseguradas, mesmo num
modelo em que os alunos terão
aulas num único período.
A tutela já forneceu a verba necessária também para a aquisição de equipamentos de protecção individual.
As obras na escola secundária
decorrem também ao ritmo previsto.

O agrupamento de Maximinos já tem delineadas
estratégias para o funcionamento do próximo ano
lectivo que podem, no
entanto, sofrer
ajustamentos em função
do evoluir da situação
pandémica. Será no
regime presencial que
assentarão as aprendizagens.
“O 5.º e 6.º ano terá aulas
de manhã, sobrando para
a tarde um bloco de 90
minutos. À tarde, entram
os 7.º 8.º e 9.º anos, embora haverá duas manhãs
em que vão também às
aulas. Vamos alternar de
forma a que não sejam
coincidentes com outras
turmas”, explica o director,
acrescentando que o
mesmo modelo será
aplicado na secundária
com horários desfasados.
O secundário irá ter aulas
no período da manhã.
Haverá circuitos definidos,
assim como meios de
higienização.
Publicidade
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Maior parte dos pedidos de licenciamento
à câmara já são feitos via online
A MODERNIZAÇÃO dos serviços autárquicos veio transformar o trabalho na área do Urbanismo e, actualmente, a maior parte dos
pedidos é realizada via online. Miguel Bandeira, vereador do Urbanismo, indica que existe “maior transparência” nos processos.
MODERNIZAÇÃO

dadãos. “Além da transparência
dos processos isto representa a
diminuição de tempo de acompanhamento, a redução de vinda
de técnicos à câmara e a melhoria nos processos que dão entrada”, diz Miguel Bandeira.
A modernização do urbanismo
e a desmaterialização, segundo
dados da autarquia, representa
um esforço financeiro que poderá atingir quase meio milhão de
euros.

| Marta Amaral Caldeira |

Os pedidos de licenciamento para o urbanismo via online aumentaram exponencialmente este ano na Câmara Municipal de
Braga. Entre Janeiro a Julho, registou-se um aumento de 90 por
cento do número de pedidos no
urbanismo que deram entrada
online, e no mês de Julho representaram já 76 por cento. “A
aposta que o Município de Braga fez nos últimos anos na desmaterialização e modernização
dos procedimentos urbanísticos
permitiu responder aos novos
desafios provocados pelo Covid,
mas também responder de forma
dinâmica à procura de investimento que Braga tem acolhido e
às expectativas dos nossos munícipes”, assinala Miguel Bandeira, vereador do Urbanismo.
Hoje é possível submeter praticamente todos os pedidos associados ao urbanismo através da
Internet, desde o licenciamento
de obras, a pedidos de informação prévia, legalizações, pedidos
de certidão e declarações, entre
muitos outros. Os dados da autarquia bracarense revelam que
os munícipes requerem e obtêm,
cada vez mais, licenciamentos
por via 100 por cento digital, facilitando e agilizando mais rapidamente os processos, fruto da
aposta na modernização dos serviços do urbanismo com a passagem para o mundo digital. Para o vereador Miguel Bandeira

§estatística
De Janeiro a Julho
o número de
processos online
aumentou 90%
DR

Modernização dos serviços do Urbanismo veio aumentar a eficácia e rapidez dos processos, garante o vereador Miguel Bandeira

lll
“O facto de as pessoas
acederem externamente às
informações internas dos
processos e de ser ter
disponibilizado a
cartografia em autocad do
PDM do concelho faz com
que haja uma maior
transparência no âmbito do
urbanismo.”
Miguel Bandeira,
vereador do Urbanismo de Braga

isto “revela que apesar das contrariedades geradas pelos tempos que estamos a viver, em consequência dos investimentos
realizados na modernização dos
serviços, foi possível continuar a
garantir as condições de submissão dos processos on line e de
atendimento telefónico, o que
aliado ao grande empenho dos
técnicos internos e externos,
Braga durante a fase de recolhimento não parou e até registou
um aumento de 13% dos pedidos no urbanismo”. A submissão

on-line de processos de urbanismo está disponível desde Julho
do ano passado para algumas
operações urbanísticas, mas só
se generalizou desde o início do
presente ano, potenciada também pelo contexto pandémico.
Além da modernização dos serviços, o responsável pela área do
Urbanismo e do Património indica que a “desmaterialização”
veio permitir também “uma
maior eficácia e uma maior
transparência” na tramitação dos
procedimentos e resposta aos ci-

De Janeiro a Julho o número de
processos submetidos on-line aumentou 90%. O número de pedidos online subiu exponencialmente desde o início do ano,
sobretudo no último trimestre.
Em Janeiro entraram nos serviços
da Câmara Municipal de Braga 53
processos pela via online e só no
mês de Julho foram 623 os processos que deram entrada dessa
forma, registando-se um aumento de cerca 90 por cento on line. O
que significa que, em média, em
Janeiro entravam 2,4 processos
por dia na câmara por via online e
essa média diária por via online
subiu para 28,3 processos por dia.

Geoportal ‘SIG’ do Município de Braga é mais-valia para todo o tipo de consultas online

Mais de 1450 alvarás digitalizados e 1000 processos urbanísticos na SIG
MODERNIZAÇÃO
| Marta Amaral Caldeira |

“Hoje temos já georreferenciados todos os alvarás de loteamento (1457), equipamentos,
edifícios classificados e património inventariado e todos os
processos urbanísticos que dão

entrada na câmara”, assinalou o
vereador do Urbanismo e do Património da Câmara Municipal
de Braga, indicando que este foi
“um grande salto” na avaliação
dos processos e na articulação
dos vários departamentos.
Miguel Bandeira indica que a
transição digital não pode pa-

rar e há ainda muito a fazer, garantindo “empenho” para que
muito brevemente outras consultas possam vir a ser facultadas
on-line, como é o exemplo, dos
alvarás de loteamento. O vereador indica que esta “desmaterialização urbanística” que está a
ser operada foi uma revolução

na forma de circulação, tratamento, apreciação e resposta e a
passagem do Arquivo da câmara
para a antiga escola Francisco
Sanches “vai permitir uma resposta que vai ser muito mais eficiente, mais transparente e vai
permitir diminuir os prazos de
tramitação na câmara”.

lll
Actualmente os cidadãos
têm acesso ao sistema de
acompanhamento externo
relativamente à tramitação
dos processos que decorrem
na câmara municipal.
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Escola de Medicina com novo currículo
para formar médicos do futuro
MINHO MD é o nome do novo plano de estudo que além de conferir mais flexibilidade e liberdade aos alunos, permite um ano
opcional para ser utilizado na construção de novos conhecimentos em outras áreas.
UMINHO
| Redacção |

O Minho MD é o novo plano de
estudos que a Escola de Medicina da UMinho vai implementar
já no próximo ano lectivo que
arranca em Outubro e que irá
formar os médicos de 2030. Único em Portugal, o plano inovador que permite um ano opcional, está alinhado, segundo a
Escola de Medicina, com a visão
de ensino da medicina de instituições mundiais de topo.
Conhecida pelo método de ensino inovador, a Escola de Medicina da UMinho criou um currículo mais diversificado e que
permitirá aos seus estudantes terem mais autonomia na escolha
do seu percurso.
Além da flexibilidade e liberdade de cada aluno na definição
do seu percurso, cada estudante
terá, no curso, um ano inteiro
opcional que pode ser utilizado
para construir conhecimento
noutras áreas (mesmo que não se
relacionem com Medicina ou
Saúde directamente) e ganhar
novas experiências e competências.
“O Minho MD é altamente focado no estudante e permite aos
alunos explorarem e desenvolverem todos os seus interesses e
potencial. Os estudantes são responsáveis pela definição do seu
próprio currículo, desenhando o

lll
“É altamente focado no
estu-dante e permite aos
alunos explorarem e
desenvolve-rem todos os
seus intere-sses e potencial.
Os estu-dantes são
responsáveis pela definição
do seu pró-prio currículo,
desenhando o seu percurso
através de unidades
opcionais.”
João Araújo Cerqueira,
Director do curso

seu percurso através de unidades
opcionais (que constituem cerca
de 20% do total), incluindo a
possibilidade de frequentar unidades curriculares em áreas diversas, como a economia, a gestão ou a investigação biomédica,
ou de participar em iniciativas
de voluntariado, ou ERASMUS+”, explica João Araújo
Cerqueira, director do curso.
Os futuros médicos de Portugal, com este novo currículo,
vão também antecipar o contacto com a clínica (hospitais, centros de saúde) desde a entrada no
curso, já que, os estágios clínicos iniciam-se no primeiro ano.
“Em vez de memorizar doenças (sinais e sintomas, meios de
diagnóstico, tratamento e gestão
do doente) e depois perceber se
se enquadram nos sintomas do
doente, o aluno aprende a pensar
a partir daquilo que as pessoas
transmitem numa consulta ou
urgência, por exemplo. Ou seja,
o raciocínio parte da queixa do
doente e, a partir daí, o estudante
deve chegar ao diagnóstico e ao
tratamento - exactamente como
os doentes que procuram auxílio
nas unidades de saúde. Além de
ser muito mais relevante para a
prática médica futura, é também
de referir que esta abordagem é
muito mais próxima do modo
como é realizado actualmente o
exame de acesso às especialidades médicas” refere João Araújo

lll
“Esta transformação
curricular resulta de uma
reflexão profunda realizada
nos últimos três anos sobre
como vão ser os médicos em
2030 e quais serão as necessidades do sistema de saúde nessa altura (...) o
objectivo é criar um plano
para formar médicos
versáteis, multidisciplinares.”
Nuno Sousa,
Presidente da Escola de Medicina

Cerqueira que conclui “a característica desta escola médica é
que mudámos, e mudamos porque, se ficarmos na mesma, não
acompanhamos as necessidades
das pessoas e a nossa missão é
servir as pessoas”, continua o dirigente. “A prática da medicina
está a mudar rapidamente e o ensino médico tem de acompanhar

essa mudança. Esta transformação curricular resulta de uma reflexão profunda realizada nos
últimos três anos sobre como
vão ser os médicos em 2030 e
quais serão as necessidades do
sistema de saúde nessa altura.
Envolvemos docentes, alunos e
ex-alunos, pacientes, gestores de
instituições de saúde, médicos e

outros profissionais de saúde
com o objectivo de criar um plano para formar médicos versáteis, multidisciplinares, dotados
de elevada capacidade de raciocínio, excelentes comunicadores
e com grandes capacidades humanas”, afirma também Nuno
Sousa, presidente da Escola de
Medicina da UMinho.
Publicidade

correiodominho.pt 1 de Setembro 2016
8

4 de Agosto 2020 correiodominho.pt
13

Minho

Plataforma digital
regista actividades
artísticas
MAPEAMENTO do sector artístico-cultural do concelho
de Barcelos começa, este mês, com a inscrição dos artistas.
Dados serão vertidos para plataforma digital.
DR

BARCELOS

Município de Barcelos aprovou plataforma de mapeamento do sector artístico-cultural do concelho

| Redacção |

lPublicidade

O Município de Barcelos avança com o
mapeamento do sector artístico-cultural
do concelho numa plataforma digital.
O primeiro passo é a inscrição dos artistas barcelenses, a partir de 17 de Agosto e
até 14 de Setembro, através de uma plataforma digital de recolha de dados com o
preenchimento de um formulário no site
do Município de Barcelos.
A implementação da plataforma de mapeamento do sector artístico-cultural foi
aprovada em Junho deste pelo executivo
municipal.
O objectivo é recolher informação sobre
os intervenientes nas diversas áreas da
cultura e tratar os dados recolhidos para
potenciais apoios e/ou contratações e candidaturas.
Outro objectivo do mapeamento é conhecer de forma aprofundada a composição do tecido cultural e artístico barcelense, bem como incentivar os artistas
apoiando-os no seu processo criativo e

PROMOÇÃO DE 23 A 5 DE AGOSTO

encorajando-os à permanência no tecido
cultural do concelho e reconhecer o trabalho desenvolvido em diferentes áreas culturais.
O sector artístico-cultural será mapeado
por áreas temáticas, nomeadamente artistas e outros agentes culturais, naturais ou
residentes ou que exerçam actividades
culturais regulares no concelho de Barcelos há pelo menos um ano, e naturais do
concelho de Barcelos que residam fora do
concelho.
Música, teatro, dança, cinema/audiovisuais, fotografia/vídeo, stand up, magia,
artes circenses, artes digitais, artes plásticas e visuais e outras com interesse cultural serão as actividades mapeadas.
"Esta iniciativa tem um papel especialmente importante tendo em conta a atual
situação pandémica e os impactos que estáa causar em todos os sectores de actividade, nomeadamente na cultura, mas pretende ser um processo contínuo e com
novas áreas de intervenção no futuro" explica o Município de Barcelos em comunicado.

Defesa da floresta contra incêndios

PAN questiona sobre planos
contra incêndios em dois municípios

2,49€ 1,49€

Vinho
Messias Rosé
0.75Lt:

Detergente Cillit Bang
Instant Power Exterminator
Calcário/Manchas /Germes
750Ml :

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

VILA VERDE E FAFE
| Redacção |

O partido Pessoas-Animais-Natureza
(PAN), através da Comissão Política Distrital de Braga, questionou os municípios
de Fafe e de Vila Verde sobre os respectivos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).
Em causa está a última lista divulgada
pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que evidencia
que tanto o concelho de Fafe como o de
Vila Verde não têm os PMDFCI actualizados ou dotados de parecer vinculativo.
O PAN Braga lembra que o despacho

que identifica as freguesias prioritárias
para fiscalização da gestão do combustível, no âmbito da prevenção de incêndios
rurais, ter classificado como prioritárias
dez freguesias do concelho de Fafe e outras oito do concelho de Vila Verde.
“Acreditamos que o passo mais importante para resolver o problema dos incêndios é a prevenção”, afirma Rafael Pinto,
porta-voz distrital do PAN, realçando que
“estes são concelhos com grandes áreas
de floresta que não só servem de sustento
a muitas famílias como são extremamente
importantes para a biodiversidade e luta
contra as alterações climáticas” daí a necessidade de cumprir as normas do ICNF.
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Terras de Bouro

Romaria de S. Bento com segurança
CELEBRAÇÕES religiosas mantêm-se na romaria de Agosto em honra de S. Bento da Porta Aberta, mas os fiéis têm que cumprir
as medidas de segurança decorrentes da pandemia da Covid-19. Crianças do concelho deixarão mensagens de esperança.
TERRAS DE BOURO
| Redacção |

Este ano, a romaria de Agosto
em honra de S. Bento da Porta
Aberta, no concelho de Terras de
Bouro, também se cumpre sob
as medidas de segurança decorrentes da pandemia da Covid-19
mantendo-se as celebrações religiosas.
Uso obrigatório de máscara,
distanciamento social e etiqueta
respiratória são medidas exigidas a todos os que rumam ao
santuário de S. Bento da Porta
Aberta para a romaria que decorre entre 10 e 15 de Agosto.
Para 10 de Agosto, e além das
eucaristias ao longo de todo o
dia, está prevista, às 11 horas,
na cripta do santuário, a abertura
de uma exposição de trabalhos
alusivos ao surto pandémico que

o mundo vive com mensagens
de esperança elaboradas pelas
crianças dos ATL do concelho de
Terras de Bouro.
No dia 12 de Agosto, há confissões a partir das 15 horas.
Pelas 21 horas, em união com o
santuário de Fátima haverá recitação do rosário com o andor de
Nossa Senhora ornamentado e
colocado junto ao altar na cripta.
No dia 13, a eucaristia solene é
das 11 horas é presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga e solenizada pelo Grupo Coral de S. Bento da Porta Aberta,
tal como no dia 15.
A partir das 17 horas haverá
exposição do ósculo e da relíquia de S. Bento. Para as 18.30
horas está prevista uma celebração campal com o andor de S.
Bento ornamentado à entrada da
Basílica.

DR

Santuário de São Bento da Porta Aberta costuma acolher milhares de peregrinos na romaria de Agosto
Publicidade
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Famalicão

Rota de Camilo ganha impulso
com duas candidaturas aprovadas
INVESTIMENTO de 700 mil euros contempla a requalificação da Casa-Museu de Camilo Castelo Branco
e a criação de uma rede de experiências inspiradas no escritor.
FAMALICÃO
| Redacção |

A requalificação da Casa-Museu
Camilo Castelo Branco, em S.
Miguel de Seide e a criação de
uma rede de experiências inspiradas em Camilo com recurso à
vida e obra do escritor são dois
projectos que vão ser concretizados no âmbito da Rota de Camilo depois da aprovação de duas
candidaturas ao programa operacional Norte 2020.
As candidaturas intitulam-se
“Rota Camilo: valorização da
Casa-Museu e vemitério da Lapa” e “Rota Camilo: qualificação e divulgaçãoTerritorial” e
serão cofinanciadas pelo Norte
2020, através do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
(FEDER).
O investimento global ronda os
700 mil euros contando com
uma comparticipação FEDER
de cerca de 500 mil euros.
A Rota Camilo é um projecto
de valorização do património de
Camilo Castelo Branco enquanto produto de interesse turísticocultural promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão envolvendo um conjunto de instituições do norte do
país.

DR

Requalificação da Casa-Museu, em S. Miguel de Seide, é um dos projectos aprovados

As duas candidaturas aprovadas vão permitir, por um lado, a
modernização e requalificação
da Casa-Museu Camilo Castelo
Branco, em S. Miguel de Seide,
nomeadamente a reconstrução
da Quinta de São Miguel e da
Casa dos Caseiros. E por outro,
estabelecer uma rede de experiências inspiradas em Camilo

com recurso à vida e obra do escritor, com o objectivo de aumentar exponencialmente de ligações ao legado deixado por
ele.
No primeiro caso, a candidatura foi apresentada em conjunto
com a Venerável Irmandade da
Lapa, do Porto, e vai permitir
ainda a qualificação do cemité-

rio da Lapa, um monumento de
interesse público, onde está localizado o jazigo de Camilo
Castelo Branco.
Em S. Miguel de Seide, a Casa
Museu de Camilo ganhará novos
espaços aptos ao acolhimento de
experiências como visitas encenadas, degustações de ementas
camilianas, pequenas perfor-

mances, programas nocturnos,
entre outras.
Na segunda candidatura o município de Vila Nova de Famalicão assume o papel de beneficiário líder e o município de
Ribeira de Pena é co-beneficiário, em concertação com uma rede de parceiros distribuídos pela
região, nomeadamente a Câmara
Municipal do Porto, o Centro
Português de Fotografia, a Confraria do Bom Jesus, a CP –
Comboios de Portugal e a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.
Neste âmbito, a Casa Museu de
Camilo, localizada em S. Miguel
de Seide assume-se como o pólo
de acolhimento e distribuição da
Rota de Camilo, mobilizando os
públicos a partir do polo turístico do Porto para os destinos do
Minho e Trás-os-Montes.
As intervenções deverão ficar
concluídas até ao segundo semestre de 2021, altura em que a
Casa-Museu assinalará 100 anos
de abertura ao público, anuncia
o Município de Famalicão em
comunicado.

lll
A Rota de Camilo foi lançada
em Março de 2017, no
Porto, no dia em que se
assinalava o 192.º
aniversário do nascimento
de Camilo Castelo Branco,
com o autarca de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cunha,
a afirmar o potencial de
promoção turística do
escritor e do seu legado.

Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal experimentou a iniciativa

Dias à mesa são bom argumento para atrair turistas
FAMALICÃO
| Redacção |

Os “Dias à Mesa, especial Verão” são “um excelente conteúdo e bom argumento para atrair
turistas para o território de Vila
Nova de Famalicão”. Quem o
afirma é o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal,
Luís Pedro Martins, que na passada sexta-feira, experimentou a
iniciativa, saboreando uma das
ementas disponíveis, num dos
15 restaurantes do concelho,

acompanhado pelos vereadores
do município famalicense Augusto Lima e Leonel Rocha, responsáveis pelos pelouro do Turismo e Cultura respectivamente.
A iniciativa promovida pelo
município, arrancou a 24 de Julho - e decorre até 6 de Setembro
- para valorizar e promover a
gastronomia do concelho como
um produto turístico transversal,
oferecendo descontos nas refeições que poderão chegar aos 40
por cento.

“Cumprindo todas as recomendações da Direcção Geral da
Saúde, reunimos as melhores
propostas para não defraudar
quem escolhe Famalicão como o
lugar das suas férias”, adiantou
Augusto Lima.
Depois de experimentar os
Dias à Mesa, Luís Pedro Martins
visitou ainda o recinto do Anima-te, o Street Food e a Feira de
Artesanato.
Os “Dias à Mesa, especial Verão” assenta numa forte campanha de descontos e ofertas, asso-

lll
Na semana de
encerramento do evento
(de 28 de Agosto a 6
de Setembro), os menus
apresentados pelos
restaurantes aderentes
são comercializados com
um desconto de 40 por
cento durante os dias da
semana e de 20 por cento
ao fim-de-semana.

ciada a uma prática de incentivo
à partilha de experiências gastronómicas nas redes sociais.
Durante todo o mês de Agosto,
está a vigorar a campanha de
partilhas nas redes sociais.
Cada cliente partilha uma foto
no restaurante, incluindo obrigatoriamente o hastag #Diasamesaverão e a identificação do restaurante.
Cada partilha nas redes sociais
facebook e instagram vale uma
sobremesa oferta (conforme selecção do restaurante).
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Câmara Municipal queixa-se
à Europa para salvar o rio Vizela

+ vigília
Ontem, Vítor Hugo
Salgado anunciou novas
medidas para pôr cobro à
poluição no rio Vizela,
nomeadamente uma
vigília à porta da estação
de tratamento, de
Serzedo, agendada para
amanhã, quarta-feira.
Serão disponibilizadas
centenas de velas para, a
partir do fim da tarde, as
pessoas as acenderem
junto à ETAR, sinalizando,
simbolicamente, o seu
protesto. A ideia é evitar
aglomeração no local de
um grande número de
pessoas, atendendo às
restrições impostas pela
pandemia de Covid-19.

AGÊNCIA EUROPEIA DO AMBIENTE vai receber resultados de análises que comprovam a poluição
do rio Vizela. Câmara Municipal aponta o dedo à empresa ‘Águas do Norte’
VIZELA
| Redacção |

Análises realizadas ao rio Vizela
indicam que a estação de tratamento de águas residuais
(ETAR) de Serzedo está a contaminar o curso de água, situação
que vai ser comunicada às instâncias europeias, denunciou ontem o presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor Hugo
Salgado. “O tratamento não está
a funcionar bem e as águas saem
poluídas”, afirmou o autarca.
Os resultados das análises realizadas em Julho a amostras à
saída da ETAR de Serzedo, no
concelho de Guimarães, alguns
quilómetros a montante da cidade de Vizela, indicam valores
acima do permitido, em termos
microbiológicos e químicos.
“Não são cumpridos os padrões
da legislação e estão para além
da responsabilidade de uma
ETAR”, alertou Vítor Hugo Salgado em conferência de imprensa numa das margens do rio Vizela. O edil criticou a postura do
Governo neste processo, pelo
que os resultados das análises
vão seguir para a Agência Europeia do Ambiente e comissário
do Ambiente, acompanhados de
vídeos e fotografias que mostram os resultados das alegadas
descargas poluentes efectuadas
pela ETAR.
“Estas imagens só acontecem
num país do terceiro mundo”,
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Vítor Hugo Salgado anuncia nova queixa-crime contra empresa pública ‘Águas do Norte

comentou o presidente da Câmara Municipal de Vizela quando
era exibido um vídeo da autarquia que mostrava a coloração
avermelhada da água, à saída da
ETAR, em contraste com as
águas limpas a montante daquele equipamento.
De acordo com Vítor Hugo
Salgado, os dados reunidos a
partir dessas amostras “põem em
causa” a recente posição da empresa de capitais públicos
‘Águas do Norte’, que gere o
equipamento, segundo a qual a
ETAR tem estado a funcionar
sem quaisquer anomalias, cumprindo as exigências ambientais.
As análises e outra informação

§nota
ETAR DE Serzedo na mira

Deputados do Bloco de Esquerda
questionam Ministério do Ambiente
O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre a poluição no Rio Vizela e
quer que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática indique quais as diligências que vão ser tomadas para proceder à requalificação e redimensionamento da ETAR de Serzedo, de modo a resolver o problema das descargas
poluentes.Os deputados do Bloco afirmam que “a água do rio Vizela tem
aparecido em tons vermelhos e acastanhados devido a inúmeras descargas
provenientes da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Serzedo, operacionalizada pela empresa Águas do Norte desde 2009”.

que a autarquia tem reunido em
conjunto com outras entidades
“vão consolidar” nova queixacrime contra a ‘Águas do Norte’,
alegando o presidente da Câmara Municipal de Vizela que, “o
que se passa é algo inadmissível
e inaceitável num país da União
Europeia”.
A poluição do rio Vizela é uma
situação que se tem arrastado ao
longo das últimas décadas, tendo dado origem a uma Resolução aprovada na Assembleia da
República, a 11 de Abril último,
a qual “recomenda ao Governo
que tome medidas para a despoluição do rio, investigue os incidentes de poluição e elabore um
plano para a recuperação das zonas envolventes”.

Centro de Teatro da Câmara Municipal

‘Circo Lar’ está em itinerância pelo concelho
CABECEIRAS DE BASTO
| Redacção |

O Centro de Teatro da Câmara
Municipal de Cabeceiras de
Basto criou o ‘Circo Lar’, um
espectáculo itinerante, adaptado
aos tempos de pandemia, que
pretende mostrar que a “vida se
faz de reinvenções”.

O ‘Circo Lar’ teve ontem a primeira exibição, na praia fluvial
de S. Nicolau, e vai percorrer,
em Agosto e Setembro, vários
locais do concelho, num total de
33 apresentações.
Dadas as restrições de lotação
para o espectáculo, surgiu a
ideia de replicá-lo, de maneira a
garantir que todos os cabecei-

renses possam assistir e usufruir
deste projecto em segurança,
respeitando o limite de pessoas e
distanciamento físico.
O espectáculo conta a história
de “um velho circo, outrora
grandioso” que está longe dos
tempos de glória do passado
quando surge Heitor, que se junta a esta companhia e “com ele

traz esperança e novas ideias para pôr este circo na ribalta, mostrando que o dia-a-dia se faz de
reinvenções"”.
Sempre com participação gratuita e limitada, o espectáculo
hoje, quarta e quinta-feira e nos
dias 10, 11, 12 e 13 Agosto, sempre com início marcado para as
21.30 horas.
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Município de Viana do Castelo
prepara Agenda para a Inovação 2030
QUADRO de Inovação e Desenvolvimento Sustentado motiva Câmara Municipal a elaborar a Agenda
para a Inovação até 2030. Documento fica concluído em seis meses.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal de Viana
do Castelo começou a preparar a
Agenda para a Inovação 2030,
documento que deverá estar
concluído dentro de seis meses,
revelou o presidente da autarquia, José Maria Costa.
O edil informou que é objectivo da Agenda para a Inovação
dar coerência e interligar grandes investimentos que estão assegurados e identificar e projectar novos investimentos, no
Quadro de Inovação e Desenvolvimento Sustentado.
“Na senda dos princípios da
boa governança, pretendemos
que a Agenda resulte do pensamento e da visão dos vianenses”,
assumiu José Maria Costa,
acrescentando que o documento
deverá ser abrangente e aberto à
participação de técnicos, especialistas, cidadãos e instituições.
“Queremos que a Agenda 2030
seja um mecanismo de democracia participativa, onde todos os
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José Maria Costa: “Pretendemos que a Agenda resulte do pensamento e da visão dos vianenses”

vianenses participem na construção de um futuro comum”, reforçou o autarca.
A Agenda deverá reflectir a visão das escolas, das empresas e
das instituições do concelho so-

bre o futuro colectivo.
O documento será elaborado
tendo por base uma metodologia
participativa, que inclui um inquérito em formato infomail/
RSF, enviado a todas as habita-

ções no mês de Setembro, convidando os vianenses a darem a
sua opinião e remetê-la ao grupo
de trabalho.
Neste mês de Agosto é lançada
uma plataforma ‘online’ com in-

Revista ‘A Falar de Viana’

“Uma janela rasgada sobre a história de Viana”
CULTURA
| Redacção |

No último dia da 40.ª Feira do
Livro de Viana do Castelo foi
apresentada a 9.ª Edição — 2.ª
Série da Revista ‘A Falar de Viana’, naquele que também é sempre um dos pontos altos da programação da Romaria em Honra
de Nossa Senhora da Agonia.
Para o presidente da Câmara
Municipal, José Maria Costa, a
revista apresenta-se como “uma
janela rasgada sobre a história
de Viana”, desvendando a cidade e o concelho através da colaboração de inúmeros escritores.
A publicação, coordenada por
Rui Faria Viana, recolhe textos
inéditos sobre a cidade, as suas
festas e outros temas. Este ano
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Publicação revela a cidade e o concelho

contou com 34 colaboradores.
‘A Falar de Viana’ inicia com
uma mensagem de Rosa da Conceição Coelho Rodrigues, conhecida por Rosa Caetano, presidente da Comissão de Honra

da Romaria d’Agonia deste ano.
Dividida em Antologia Poética
e Colectânea, a presente edição
conta com textos de Rui A. Faria
Viana, António Carlos Santos,
Elisa Perestrelo, Eugénio Mon-

teverde, Fernando Castro e Sousa, Susana Cunha Cerqueira,
Hermenegildo Viana, Gonçalo
Fagundes Meira, José da Cruz
Lopes, Francisco José Carneiro
Fernandes, Renato Oliveira, Armando Dias, Vasco Gonçalves,
António Maranhão Peixoto, António de Carvalho, António Matos Reis, António José Barroso,
José Escaleira, Manuel Inácio
Rocha, Henrique Rodrigues, Sebastião Pires Ferreira, António
Pimenta de Castro, Casimiro Puga, João José Passos, Américo
Carneiro, Domingos da Calçada,
Manuel André Torres Costa,
Porfírio Pereira da Silva, António Rodrigues França Amaral,
Manuel de Oliveira Martins, António Martins da Costa Viana,
Mota Leite e Artur Coutinho.

formação e inquérito, com a possibilidade de envio de documentos de interesse para a Agenda.
Está igualmente prevista a organização de seis fóruns temáticos, o primeiro dos quais já hoje,
que tem como orador António
Cunha, ex-reitor da Universidade do Minho.
O segundo fórum está agendado para 18 de Setembro e terá
como orador o eurodeputado José Manuel Fernandes, decorrendo os restantes até Janeiro de
2021. A Câmara Municipal de
Viana do Castelo revelou que será ainda promovido um estudo
de opinião sobre avaliação e expectativas dos vianenses, reuniões de ‘brainstorming’ e ‘focus group’ após recolha dos
inquéritos. O Conselho de Desenvolvimento Estratégico irá
pronunciar-se com um documento, que será apresentado
num fórum final, antes de validado pela Câmara e Assembleia
Municipal.

lll
“Queremos que a Agenda
2030 seja um mecanismo
de democracia participativa,
onde todos os vianenses
participem na construção
de um futuro comum.”
José Maria Costa
Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo

§ambiente
Mais 10%
Resulima aumenta
recolha selectiva
A Resulima, empresa responsável
pelo tratamento e valorização de
resíduos urbanos em seis municípios do Vale do Lima e Baixo Cávado, registou, no primeiro semestre de 2020, um aumento de
10% na recolha selectiva face ao
período homólogo de 2019.
Este crescimento resulta de investimentos cofinanciados pelo
Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso
dos Recursos, na aquisição de
novos veículos de recolha, ecopontos e em acções de sensibilização ambiental. A Resulima tem
1 960 ecopontos distribuídos por
Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte
de Lima e Viana do Castelo.
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§ notas

Arcos reclama reforço
de meios nos incêndios

Situação de alerta em incêndios vigora até hoje

Ponte de Lima em alerta
máximo adopta medidas preventivas
A declaração de situação de alerta, devido ao nível de risco de incêndio
máximo ou muito elevado, levou o município de Ponte de Lima a adoptar
medidas preventivas e especiais, nomeadamente a proibição do acesso,
circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente
definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios,
bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os
atravessem, com as excepções de residentes permanentes ou temporários e de pessoas que ali exerçam actividade profissional.
Ouras medidas passam pela proibição da realização de queimadas e de
queimas de sobrantes de exploração; proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria,
com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais;
proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, entre outras.

ALARMADA com o elevado número de fogos na região, a autarquia
de Arcos de Valdevez reclama mais meios de vigilância e apoio no terreno.
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

O elevado número de ignições
ocorridos no distrito e no concelho no passado mês de Julho, levou a autarquia arcuense a reclamar um reforço do policiamento,
da investigação dos incêndios e
o segundo helicóptero.
A tomada de posição saiu da
reunião com a Subcomissão Distrital de Protecção Civil, a
ANMP, GNR, PSP, Polícia Judiciária e outras entidades de Protecção Civil.
Neste encontro, o presidente
da Câmara arcuense, João Manuel Esteves, solicitou o reforço do efectivo de patrulhamento
e vigilância, nomeadamente
GNR e Exército, a intensificação
da investigação dos incêndios
pelas forças de segurança, nomeadamente, a Polícia Judiciária.
A autarquia apela, igualmente,
aos cidadãos que assumam e
pratiquem comportamentos que
contribuam para a diminuição
do risco de ignição, não usando
fogo junto das áreas florestais e
informando as autoridades sobre
qualquer situação suspeita.
João Manuel Esteves também
solicitou ao Ministério da Administração Interna, o reforço de
meios, em particular de efectivos das forças de segurança, pa-

Município aprova subsídio extraordinário

Bombeiros Voluntários de Ponte
de Lima recebem apoio de 15 mil euros

DR

A autarquia arcuense reclama segundo helicóptero de combate aos fogos

lll
João Manuel Esteves
solicitou ao Ministério
da Administração Interna,
o reforço de meios, em
particular de efectivos das
forças de segurança, para
vigilância mais activa das
áreas florestais, bem como
a presença do segundo
helicóptero no centro de
meios aéreos do distrito.

ra vigilância mais activa das
áreas florestais, bem como a presença do segundo helicóptero no
centro de meios aéreos do distrito.
O município salienta que, apesar das dificuldades deparadas
pela dispersão dos meios pelas
várias ignições praticamente simultâneas, o sucesso das operações tem sido visível, com a envolvência dos Bombeiros e de
todos os Agentes de Proteção
Civil, entre outras entidades cujo
apoio é fulcral.

Consciente do papel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, e do duro impacto orçamental de duração incerta, provocado pela
pandemia, o Município de Ponte de Lima deliberou, por unanimidade,
atribuir um apoio financeiro no valor de 15 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros de Ponte de Lima.
O protocolo rubricado, no passado dia 22, no Salão Nobre da Câmara Municipal, constitui-se como um dos vários apoios concedidos pela uatarquia no âmbito da política de proximidade que o Município de Ponte de
Lima procura manter com os agentes de protecção civil, com vista a reforçar a sua operacionalidade na prossecução dos interesses próprios da população.

Autarquia altera data

Feira Quinzenal de Ponte de Lima
realiza-se a 14 de Setembro

Município de Arcos de Valdevez inicia intervenção arqueológica

Foi aprovada em reunião de câmara a realização da Feira Quinzenal no dia
14 de Setembro em Ponte de Lima. A proposta da autoria da vice-presidente da Câmara Municipal limiana, Mecia Martins, explica que “devido à
pandemia COVID-19 que assolou todo o país e impossibilitou a realização
das Feiras Novas 2020 e como a feira quinzenal no ano de 2020 coincidia
com a segunda feira de Feiras Novas, o executivo municipal entendeu
realizar a tradicional feira quinzenal no dia 14 de Setembro, pois proporciona um aumento dos negócios para a restauração e comércio local, para além de ser uma referência nacional e internacional”.

À descoberta do acampamento militar romano

Dia 12 de Agosto

ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

Realizam-se esta semana os trabalhos arqueológicos no Alto da
Pedrada.
Este Sitio é um recinto fortificado, em bom estado de conservação, localizado em Arcos de
Valdevez, na Serra do Soajo, em
pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês.
O objectivo científico passa

por validar as hipóteses formuladas pelo colectivo de investigação romanarmy.eu, o que a
confirmar-se será o primeiro
acampamento militar romano,
de carácter temporário, localizado no Norte de Portugal e perto
da fronteira galega.
O recinto do Alto da Pedrada
está localizado a uma altitude de
1416 metros, o ponto mais alto
de todo o distrito. A condição especial de isolamento, longe das

estradas e dos núcleos de povoamento da zona, facilitou a preservação de grande parte do recinto fortificado e até de três das
características portas de entrada
originais.
Os trabalhos arqueológicos integram-se no projeto Finisterrae,
financiado pela Comissão Europeia através de uma bolsa individual Marie Skłodowska-Curie,
liderada por João Fonte (Universidade de Exeter).

Município de Caminha assinala
Dia Internacional da Juventude
O Município de Caminha vai assinalar, no próximo dia 12, o Dia Internacional da Juventude com um conjunto de iniciativas.
‘João Blumel - o mentalista que sabe o que tu sabes’ sobe ao palco do Parque 25 de Abrl e o Quarteto de Jazz com Sax actua no auditório António
Pedro quando forem 22 horas.
Adicionalmente, entre 10 e 16 de Agosto, os jovens até aos 35 anos beneficiarão de isenção de taxas no acesso ao ferry boat e à Torre do Relógio.
Pode ainda visitar uma exposição de Pedro Cabrita Reis, obras da Colecção de Serralves no Museu Municipal de Caminha. A entrada é livre.
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Casos do dia
§ notas

Um morto e cinco feridos
em colisão com ambulância

Em Fontarcada

Colisão rodoviária provoca
dois feridos na Póvoa de Lanhoso

UM MORTO E DOIS FERIDOS GRAVES foi o resultado de uma violenta
colisão entre uma ambulância e um automóvel, na EN 206, em Famalicão.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Redacção/Lusa |

Uma violenta colisão entre uma
ambulância e um automóvel, em
Vermoim, Vila Nova de Famalicão, provocou um morto, dois
feridos graves e três ligeiros.
A vítima mortal é um homem
homem com cerca de 70 anos
que não resistiu à violenta colisão entre o veículo em que seguia e uma ambulância.
Segundo fonte do Comando
Distrital de Operações de Socorro de Braga, do acidente, registado pelas 16.40 horas, resultaram mais cinco feridos, dois dos
quais em estado grave e três
considerados ligeiros.
Entre os feridos ligeiros contam-se os dois bombeiros que
seguiam na ambulância, dos
Bombeiros Voluntários Famalicenses.
O acidente ocorreu ontem à
tarde, na Estrada Nacional 206,
quando uma ambulância dos

DR

Colisão de uma ambulância dos BV Famalicenses resultou num morto e dois feridos graves

Bombeiros Famalicenses seguiria em marcha de urgência para
uma ocorrência, no sentido Famalicão - Guimarães, quando

embateu num automóvel ligeiro
na EN 206.
No socorro, estiveram 31 operacionais.

Dois feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão rodoviária, em Simães,
Fontacarda, Póvoa de Lanhoso.
No local estiveram 18 operacionais e 8 viaturas, duas ambulâncias, viatura de desencarceramento, viaturas de comando, VMER de Braga e três patrulhas da GNR.
O acidente ocorreu ontem pelas 17.30 horas e da colisão resultou um ferido que se encontrava encarcerado, uma senhora de 29 anos, residente
na Póvoa de Lanhoso, condutora de uma das viaturas, que foi transportada ao hospital de Braga pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.
O condutor da outra viatura, de 23 anos, recusou o transporte ao hospital.

Pevidém

Homem de 71 anos constituído arguido
por suspeita de maus tratos a animais

Por suspeito de violência doméstica

GNR recebida à pedrada
BARCELOS
| Redacção/Lusa) |

Dois militares da GNR foram
apedrejados anteontem por um
homem suspeito de violência
doméstica em Palme, Barcelos,
tendo sofrido ferimentos ligeiros
nas pernas, disse ontem à Lusa
fonte daquela força militar.
Segundo a fonte, o incidente
registou-se pelas 22 horas, quando uma patrulha da GNR acorria
a uma alegada situação de violência doméstica.
“O alegado agressor recebeu a
patrulha à pedrada”, acrescentou
a fonte.
Os dois militares sofreram ferimentos ligeiros e tiveram necessidade de assistência hospitalar.
A GNR mobilizou outras patrulhas para o local, tendo o

DR

GNR apedrejada por um homem suspeito de violência doméstica em Barcelos

agressor acabado por ser detido
e notificado para comparecer em
tribunal. O agressor também
apresentava ferimentos ligeiros,

pelo que foi igualmente transportado ao hospital.
Todos os feridos já receberam
alta.

O Comando Territorial de Braga, através da Secção da Protecção da
Natureza e do Ambiente (SEPNA), no passado sábado, constituiu arguido
um homem de 71 anos, por maus-tratos a animal de companhia em
Pevidém - Guimarães.
No seguimento de diligências de inquérito que decorriam há quatro meses,
os militares da GNR apuraram que o suspeito foi ouvido a fazer disparos de
uma arma de fogo contra um cão. Na sequência das diligências policiais,
foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que permitiu
apreender armas e munições, bem como detectar aves que não podem
estar em cativeiro, tendo sido elaborados três autos de contraordenação
por posse ilegal de espécies autóctones e cinegéticas.
No total foi apreendido uma espingarda de caça calibre 12; uma arma de
ar comprimido; 88 munições calibre 12; 50 chumbos (4,5 mm); três gaios,
Garrulus glandarius; dois melros, Turdus merula; duas pegas, Pica pica.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Guimarães.
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TRIO DA FORMAÇÃO COM
CONTRATO PROFISSIONAL
ZÉ PEDRO, EDGAR E DIOGO VIEIRA adquiriram estatuto de profissionais
e vão fazer parte, na próxima temporada, da equipa de Sub-23.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O Sporting Clube de Braga ‘segurou’ mais três pérolas da formação que, desde ontem, passam a ter contrato profissional
com o clube. Zé Pedro e Edgar,
até 2023, e Diogo Vieira, até
2022, colocaram o preto no
branco, e vão agora tentar confirmar, na próxima época ao serviço dos Sub-23, as excelentes credenciais deixadas em
2019/20, nos juniores, precisamente com Artur Jorge, que os

voltará a orientar.
Zé Pedro é defesa-central, internacional português pelas selecções jovens e vai cumprir a
terceira temporada ao serviço
dos Guerreiros do Minho, depois
de ter participado em 25 jogos
pelos Sub-19 na época passada.
“Sinto-me muito feliz e com a
sensação de dever cumprido. Tinha este objectivo traçado desde
que cá cheguei e agora vou continuar a trabalhar para atingir
novas metas”, referiu o jogador.
Já Edgar é médio, cumprirá a
oitava temporada nos arsenalis-

tas e marcou um golo em 21 jogos na época passada.
“Fico extremamente feliz pela
aposta do clube em mim. Estou
aqui há varios anos e consegui o
meu principal objectivo: ser profissional. Sinto um orgulho
imenso por poder atingi-lo neste
grande clube”, frisou.
Por fim, Diogo Vieira, que faz
todo o corredor direito, disse que
“é o reconhecimento do trabalho” que tem vindo a fazer, esperando “ajudar os Sub-23 a concretizar os objectivos”, evoluindo ainda como jogador.

SCB

Edgar (médio), Zé Pedro (central) e Diogo Vieira (extremo/lateral-direito)
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Sucessor de Vítor Oliveira assina por uma época
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Gil Vicente confirma Rui
Almeida como novo técnico
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| Ricardo Anselmo |

O Gil Vicente confirmou a contratação de Rui Almeida como o
novo técnico da equipa principal, após a saída de Vítor Iliveira.
Aos 50 anos, Rui Almeida vai
assumir pela primeira vez, como
técnico principal, uma equipa da
I Liga do futebol portugês, ele
que passou os últimos cinco
anos em França, onde orientou
red Star, Bastia, Troyes e Caen.
De resto, Rui Almeida chegou

ainda a ser adjunto de Jesualdo
Ferreira nos gregos do Panathinaikos e no Sporting, SC Braga
e egípcios do Zamalek.
A apresentação do novo técnico dos gilistas está marcada para
as 11.30 horas de amanhã, quarta-feira, podendo ser acomapnahada em directo, numa emissão
da Gil Vicente TV.
Entretanto, ainda em Barcelos,
o novo treinador já sabe também
que não vai poder contar com o
guarda-redes Bruno Diniz, que
terminou o empréstimo e regressou ao Náutico, do Brasil.
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§I Liga

Arrancou a pré-temporada para
as meninas do FC Famalicão
DEPOIS de realizados os exames médios e as avaliações físicas, plantel iniciou os treinos no relvado.
Estão confirmadas 17 atletas e mais deverão chegar nos próximos dias para disputar a I Divisão.
FUTEBOL FEMININO
| Ricardo Anselmo |

A equipa principal de futebol feminino do FC Famalicão deu
início, esta segunda-feira, aos
trabalhos de pré-temporada no
relvado, depois de realizados os
indispensáveis exames médicos.
Na primeira sessão de trabalho
sob a orientação do técnico João
Marques estiveram presentes as
doze atletas que transitam da última temporada (Sofia Barroso,
Sara Monteiro, Maurine, Maria
Miller, Gi Santos, Solange Carvalhas, Ana Cruz, Cristiana
Vieira, Carolina Rocha, Maria

Negrão, Daniela Silva e Cristina
Ferreira), bem como as cinco caras-novas (Rute Costa, ex-SC
Braga; Andrea Mirón, ex-PM
Friol; Elena Santos, ex-Paio Pires; Laura Gallego, ex-PM Friol
e Jessica Higueras, ex-PM
Friol). O plantel deverá receber
ainda mais alguns reforços para
atacar a nova temporada.
Da equipa técnica de João
Marques fazem ainda parte os
adjuntos Luís Coentrão, Diogo
Barros e Nuno Santos, o fisioterapeuta Nelson Leitão, o técnico
de equipamentos Filipe Martins
e o treinador de guarda-redes
Jorge Costa.

Vitória SC
Diogo Ferreira assina
por três épocas e fica
com cláusula de 30 ME
O Vitória Sport Clube contratou o
avançado Diogo Ferreira, de 18
anos, ao Sacavenense, do Campeonato de Portugal. O jovem assinou um contrato válido para as
próximas três temporadas e fica
com uma cláusula de rescisão de
30 milhões de euros. Vai evoluir
na equipa de Sub-23.

Competições profissionais
Sorteio das I e II Ligas
será a 28 de Agosto

FC FAMALICÃO

Com os constrangimentos provocados pelas suspensões das subidas do Vizela e do Arouca, bem
como dos processos de licenciamento de Cova da Piedade e Casa
Pia, a Liga decidiu adiar o arranque da II Liga de 13 para 22 de
Srembro. O sorteio dos campeonatos profissionais vai decorrer
no dia 28 de Agosto.

O técnico Jorge Costa orientou as guardiãs do FC Famalicão
Publicidade

Apartamento T3 - Gualtar
Prédio com Elevador, Garagem Ind.,
Recuperador de Calor.
Perfeito Estado... Próximo da Farmácia!
139.900€
Ref. 5928
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+ futebol

AF Braga cresce 190% na área
da formação certificada pela FPF
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 2019/2020 termina com sucesso para Associação de Futebol de Braga.
Foram distinguidos 23 clubes pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o que reflecte um aumento
de 190% em relação à época passada. SC Braga e Vitória SC com formação “5 estrelas”.
+ futsal
No futsal masculino
Associação Desportivo
Jorge Antunes classiﬁcado
como Entidade Formadora
4 estrelas;
Associação Santo Tirso
Futsal e ADC São Mateus
classiﬁcados como
Entidade Formadora
3 Estrelas.

MFC

O emblema bracarense do Merelinense FC foi classificado como Entidade Formadora “4 Estrelas”

FORMAÇÃO
| Miguel Machado |

A Associação de Futebol de Braga (AFB) teve 23 clubes distinguidos pela Federação Portuguesa de Futebol, no Processo de
Certificação 2019/2020 da Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) que visou premiar as colectividades ao nível do desenvolvimento na área da Formação
desportiva. Segundo divulgou

ontem a Associação os números
acompanham a média da evolução a nível nacional e ultrapassaram “as melhores expectativas” nesta que é apenas a
segunda época do novo modelo
de certificação de entidades formadoras, que está a ser implementado pela FPF em colaboração com as Associações Distritais e Regionais.
No distrito de Braga o crescimento de clubes com formação

certificada foi de 190% com as
23 entidades, tendo em linha de
conta que na época passada
2018/2019 tinham sido certificadas apenas oito entidades.
No futebol masculino, os eternos rivais minhotos, SC Braga e
Vitória, surgem sem surpresa
classificados como Entidade
Formadora 5 Estrelas. Mais notável é distinção de “4 estrelas”
atribuída ao Merelinense, juntamente com os emblemas da Pri-

No futsal feminino,
o GTEAM Guimarães
Football Club reconhecida
como Entidade Formadora
de 3 Estrelas.
meira Liga do FC Famalicão,
Gil Vicente e Moreirense.
No futebol feminino destaque
para o clube vilaverdense do Regadinhas de Freiriz, como entidade formadora “2 estrelas”,
tendo sido o único da AF Braga
premiado pela FPF nesta primeira época de certificação do futebol feminino.
Lista completa das certificações pode ser consultada nas
caixas em destaque.

FUTEBOL MASCULINO
Clubes classiﬁcados
como Entidade
Formadora 5 Estrelas:
SC Braga
Vitória SC
Clubes com Entidade
Formadora 4 Estrelas:
FC Famalicão
Moreirense FC
Gil Vicente FC
Merelinense FC
Clubes com Entidade
Formadora 3 Estrelas:
AD Fafe
OFC Antime
Dumiense CJPII/SAD
CD Lousado
GDU Torcatense
GD Joane
CCD Santa Eulália
Clubes com Entidade
Formadora 2 Estrelas:
Ruivanense AC
GD Prado
Brito SC
Regadinhas de Freiriz
O Santa Maria FC foi
classiﬁcado como Centro
Básico de Formação de
Futebol e Futsal (CBFF).
FUTEBOL FEMININO
o Regadinhas de Freiriz
ADC foi classiﬁcado
como Entidade Formadora
de 2 Estrelas.

Pedro Sousa, vice-presidente Substituto da AF Braga, destaca aumento das Certificações

“Este é um projecto estruturante
para o futuro do futebol português”
AF BRAGA
| Miguel Machado |

AFB

Pedro Sousa, vice-presidente da AF Braga, lidera este Processo da Certificação

Na linha da frente neste Processo da Certificação dos clubes da
AF Braga, o vice-Presidente
Substituto Pedro Sousa destaca
o aumento verificado “com muita satisfação”, distribuindo os
louros por toda equipa de traba-

lho que supervisiona, juntamente com Tiago Moura, Ricardo
Martins e Margarida Direito. No
entanto, Pedro Sousa ressalva
que o mérito “está nos clubes” e
“nos seus dirigentes” por quererem fazer parte deste projecto,
que “tem uma visão de futuro”.
“Este é um projecto estruturante para o futebol português. É

um projecto de internacionalização de competência. Foi olhado
no início com algum receio pelos clubes, mas depois bem aceite. É um projecto com uma visão
de médio longo prazo e que vai
ajudar os nossos clubes quer ao
nível das boas práticas de gestão, como organização das instituições para o futuro”, frisou.
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Open Juvenis de Braga
decorre até sexta-feira

Clube Golfe Braga

Agosto abriu com realização de prova
com quase 100 participantes

COURTS do emblema bracarense acolhem a competição de sub-14 com
cinco participantes do Clube de Ténis de Braga e mais cinco clubes minhotos.

Durante o mês de Julho, o clube bracarense organizou vários torneios da
ordem de Mérito 2020, um torneio de Pares de Preparação para o campeonato norte que se disputa no seu campo. Além destes torneios abertos a todos os jogadores, formam disputados vários torneios da academia, no qual se encontra o match disputado contra o citygolf e de
preparação para o drivechallange (prova da FPG).
Além dos eventos desportivos, o cLube organizou clínicas de verão/campos de férias para jovens, embora com um número mais reduzido e com
certas limitações, bem como os centros de férias para jovens minhotos
que procuram o golfe como divertimento.
No início deste mês de Agosto, o clube organizou também o DriveChallenge, uma prova da Federação Portuguesa de Golfe. Quase cinco meses
depois da paragem forçada pela pandemia, o Clube Golfe Braga acolheu
na Quinta da Barca, uma prova do calendário competitivo da FPG para escalões abaixo dos 18 anos o DriveChallange. Os quase 100 participantes,
um recorde de participação, foram divididos por escalões sub-10; sub-12;
sub-14 e sub-18, e por horas diferentes de forma a manter-se a distância
de segurança e evitar o cruzamento de jogadores. A principal preocupação da organização do Clube Golfe Braga foi manter a segurança para todos os participantes.

DR

Prova decorre de 10 a 22 de Agosto

Carolina Correia é uma das representantes femininas do Clube de Ténis de Braga

TÉNIS
| Redacção |

São cinco os jogadores do Clube
de Ténis de Braga que iniciaram
no último Domingo a sua participação no quadro principal do
‘Open Juvenis de Braga – Sub
14’ que durante esta semana decorre nos ‘courts’ do clube bracarense.
O primeiro dia do evento acolheu a realização dos ‘qualifyins’ de uma competição que
conta com 90 inscritos oriundos
de 32 clubes de todo o continente, com a região minhota a estar
representada por três clubes:
Clube de Ténis de Braga; Clube
de Ténis de Viana e Clube de Ténis de Guimarães.
No que à representação bracarense diz respeito, os três atletas
masculinos já sabem o nome dos
adversários que vão ter pela
frente na primeira ronda do quadro principal de singulares.

Assim, no sector masculino, Rodrigo Fernandes vai defrontar
Rodrigo Ferro Duarte, da ET
Jaime Caldeira. Henrique Bueno
defrontará Martim Bernardo, do
Sport Clube do Porto, e, finalmente, Diogo Lopes da Silva vai
medir forças com Tiago Cristino, do CT Azeméis.

As duas representantes femininas, Helena Bueno e Carolina Correia , terão como adversárias na primeira ronda Clara Nabais, Patrícia Gui, Frederica Nunes, Iara Guerreiro Gonçalves,
Bárbara Balsemão, Madalena
Santos ou Constança Catalão.
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Helena Bueno e Carolina Correia

Inscrições para o Open da Póvoa
do Lanhoso terminam hoje
Termina hoje, dia 4 de agosto, o prazo para inscrições no Open da Póvoa
de Lanhoso, sendo certo que esta terceira edição vai contar com uma
competição masculina e uma competição feminina.
Inscritos/as já estão cerca de 35 atletas. A 3ª edição do open da Póvoa de
Lanhoso decorre de 10 a 22 de agosto, com um prize money de 600 euros,
um valor que é superior ao do ano passado.
Tal como nas anteriores edições, a organização está a cargo do Município
da Póvoa de Lanhoso e da Escola de Ténis - Associação ATITUDORDEM.
As inscrições terminam no dia 4 de agosto, podendo ser realizadas directamente nas instalações da Piscina Municipal Coberta, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13 horas, ou através do email desporto@mun-planhoso.pt. O valor de inscrição é de 10€.
Podem participar neste torneio atletas federados/as e não federados/as,
residentes e não residentes no concelho da Póvoa de Lanhoso.
As partidas irão começar às 19.30 horas. Os jogos disputam-se nos Campos de Ténis Municipais situados junto ao Pavilhão Municipal 25 de Abril,
na Vila da Póvoa de Lanhoso.
Este torneio tem como objectivos principais a promoção e divulgação da
modalidade, o convívio e confraternização em contexto desportivo e a dinamização dos espaços concebidos em exclusivo para a prática do ténis.
Esta competição será organizada de modo a cumprir as recomendações
da Direção-Geral da Saúde e o Plano de Contingência das instalações desportivas, onde se realiza.
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“Comunidade beneficiou do trabalho destes voluntários”, disse Luís Alves, director da Agência Nacional ERASMUS+ Juventude em Acção

Surf Clube de Viana fixa italiana
e alemão na ‘Princesa do Lima’
CHIARA E VIKTOR vieram num projecto de voluntariado; já falam em português fluente e decidiram
fixar residência em Viana do Castelo. O voluntariado no clube é visto como um sucesso.
SURF
| Redacção |

“Tive oportunidade de presenciar o sucesso do projecto do
Surf Clube de Viana (SCV) no
âmbito do Europe Surfing Solidarity. O sucesso que foi para a
comunidade que beneficiou do
trabalho destes voluntários, para
o clube e sobretudo no percurso
destes dois voluntários, que saíram mais enriquecidos para dar
continuidade à sua vida em qualquer lugar, e que decidiram fazê-lo em Viana do Castelo”, referiu Luís Alves, director da
Agência Nacional ERASMUS+
Juventude em Acção, na sessão
da sua conclusão e de apresentação dos projectos ‘Onda Z’ e
‘OTL com ECO’, inseridos nos
programas Geração Z e OTL,
promovidos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ).
No SCV, os objectivos do Europe Surfing Solidarity, inserido
no programa do Corpo Europeu
de Solidariedade da Comissão
Europeia, foram alcançados e
até superados, tendo a própria
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Voluntários estrangeiros vieram e querem continuar em Viana do Castelo

cerimónia sido exemplificativa
disso. Os voluntários, o alemão
Viktor Drewes e a italiana Chiara Russotto, fizeram as suas intervenções em português fluente
e resumiram as actividades que
protagonizaram.
Consideraram que esta experiência de voluntariado foi “excelente” para a sua “formação
profissional e pessoal”, pois,
além de estarem envolvidos nas
actividades do clube, que sempre os auxiliou na sua integração, tiveram oportunidade de desenvolver projectos próprios nas

suas áreas de formação académica. Viktor Drewes, especializado
em psicologia desportiva, foi
protagonista do projecto do
#DOPEsurf – Development of
Psychological Expertise in Surfing, que aplicou aos atletas do
clube. Com a Covid-19, este
acompanhamento psicológico e
os treinos mentais ainda ganharam maior importância, e continuou online sob a denominação
#DOPEEMCASA, permitindo,
sobretudo, aos atletas do SCV
manterem e evoluírem a sua performance desportiva.

Os projectos de Chiara Russotto, psicóloga clínica, tiveram
também uma grande relevância
para os vários elementos do clube, principalmente os desenvolvidos na fase da pandemia: artigos e conselhos para o dia-a-dia
para ajudar a ultrapassar, de forma resiliente, os novos desafios.
No contexto Covid-19, a acção
do SCV focou-se numa estratégia online e, assim, os projectos
da Chiara e do Viktor, além de
terem impacto nos atletas e noutros elementos do clube, ainda
foram disseminados nas redes
sociais para a comunidade em
geral, local, nacional e internacional.
Nesta cerimónia, a Chiara
também apresentou outra das
suas iniciativas: um mosaico artesanal que realizou no âmbito
das comemorações do 30.º aniversário do clube. O êxito da sua
integração ainda ficou marcada
por, entretanto e após concluído
o Europe Surfing Solidarity, terem-se fixado em Viana do Castelo, onde pretendem viver.
Vânia Cruz, responsável pelo
voluntariado nesta associação

vianense, considera que o desenvolvimento destes projectos, sobretudo os de voluntariado, “são
de grande importância, uma vez
que contribuem para a construção de valores sociais, como a
solidariedade, sensibilizam para
a inclusão, para a sustentabilidade ambiental, para a prática desportiva, para a reflexão sobre o
papel individual no presente e
futuro da Europa, para a importância do voluntariado jovem e
para um futuro melhor”.
O SCV iniciou um novo ciclo.
Desde 6 de Julho, conta com
cinco jovens ao abrigo dos projetos “ONDA Z” e “OTL com
Eco”, integrados respectivamente no programa de voluntariado
Geração Z e OTL do IPDJ.
Sofia Gonçalves, Miguel Silva,
Bianca Rodrigues e Mariana
Gonçalves integram o “ONDA
Z”, que tem o desporto, a solidariedade intergeracional e os direitos humanos por áreas de actividade, e que terá uma duração
de 60 dias.
Rafael Morais é protagonista
no “OTL com Eco”, focado na
promoção da sustentabilidade e
protecção ambiental como factor
determinante para a saúde de todos e do planeta, e que se irá
prolongar por 70 dias.
“O SCV é uma instituição de
referência na valorização tanto
dos programas de voluntariado
como de tempos livres. Os jovens envolvidos no voluntariado
são atletas de alguma das suas
modalidades, o que também vai
ao encontro dos objectivos do
programa. Também a educação
não formal, a inclusão e a igualdade de oportunidades são objectivos que o clube tem no voluntariado”, sublinha Vítor Dias,
director regional do Norte do
IPDJ.
Devido ao contexto de pandemia, e apesar de ter ocorrido ao
ar livre, este evento teve um número restrito de convidados:
Luís Alves, Vítor Dias, Ricardo
Rego, vereador da Administração Patrimonial, Recursos Humanos e Promoção da Saúde na
Câmara Municipal de Viana do
Castelo, João Aranha, presidente
da Federação Portuguesa de
Surf, Pedro Bezerra, diretor da
Escola de Desporto e Lazer do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo, e Vítor Dinis, presidente da Associação de Moradores
do Cabedelo.
Marta Paço, atleta de Para Surfing do clube, será embaixadora
#BEACTIVE da Semana Europeia do Desporto.
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Federação Portuguesa de Ciclismo

João Peixoto campeão
nacional nos 800 metros

Minho reforça posição
na Assembleia Geral
CICLISMO
| Redacção |

O Minho reforçou, com 16 dos
seus delegados, a representação
na Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo
(FPC) continuando a ser a região do com maior número de
delegados no órgão federativo.
“Superamos as melhores expectativas, consolidando e reforçando o Minho como a
maior representação a nível nacional na Assembleia-Geral da
FPC”, afirmou José Luís Ribeiro, Presidente da Associação de
Ciclismo do Minho (ACM)
destacando “a demonstração
não apenas da grande vitalidade do ciclismo na região mas
também da predisposição dos
agentes desportivos minhotos
para contribuírem ativamente
para o desenvolvimento da modalidade”.
Ao eleger 16 delegados, o Minho garantiu uma representação de 21,05% no órgão máximo da FPC, seguindo-se as
associações do Porto e Lisboa
(11,84%), Algarve (7,89%),
Beira Litoral (9,21%), Santarém (7,89%), Setúbal (5,26%),
Viseu (5,26%), Açores e Madeira (3,95%), Beira Interior,
Vila Real, Bragança e Cicloturismo do Norte (2,63%) e Cicloturismo do Centro (1,32%).
Com exceção dos delegados
representantes dos clubes do
Minho, em que apenas votaram
os inscritos na ACM, a eleição
dos restantes agentes ocorreu a
nível nacional. Os candidatos
minhotos arrecadaram votos
em todas as mesas eleitorais em
Guimarães, Porto, Sangalhos,
Lisboa, Loulé, Madeira e Açores.
Na eleição dos representantes
dos clubes da região do Minho
foram eleitos José Luís Ribeiro,
Francisco Marinho, Joaquim
Mendes e Jorge Gonçalves. Armando Sousa, apesar de se encontrar na condição de suplente
- assim como Paulo Gonçalves
Soares - assumirá as funções de
delegado por força da inerência
de José Luís Ribeiro, enquanto
presidente da Direção da ACM.
Os ciclistas minhotos José
Mendes e João Matias foram
eleitos representantes dos ci-

ATLETA DO SC BRAGA foi o mais rápido, com o tempo de 1:53.05 minutos,
na prova de 800 metros do campeonato nacional de sub-20.
ATLETISMO
| Redacção |
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José Luís Ribeiro

clistas profissionais, enquanto
Paulo Abreu (Stromp) e Marta
Branco dos ciclistas de BTT
amadores, categoria em que
Ana Catarina Leite ficou na
condição de suplente. Maria
Carolina Costa foi eleita delegada dos ciclistas de Estrada e
Pista e Maria José Miranda e
António Orlando Freitas dos ciclistas de outras vertentes (Ciclismo para Todos, entre outras), categoria em que Luís
Miguel Ribeiro ficou como suplente.
Para representante dos treinadores foram eleitos da região
do Minho Alberto Costa e António Matias (Nível 2) e Hélder
Braga (Nível 1), sendo Xavier
Rodrigues suplente.
Ana Isabel Freitas foi eleita
representante dos comissários
regionais e Augusto Oliveira ficou suplente dos comissários
nacionais e internacionais.
Dos 16 eleitos, 7 são de Guimarães, 4 de Fafe, 4 de Barcelos e 1 de Ponte de Lima.
De referir que é através da
composição da Assembleia-Geral que, por exemplo, serão
eleitos, em novembro, os órgãos federativos para o próximo ciclo olímpico.
Desde que a composição da
Assembleia-Geral das Federações Desportivas passou a
ocorrer através de delegados
dos clubes e dos diversos agentes desportivos, a Associação
de Ciclismo do Minho foi sempre a que deteve o maior número, aumentando sucessivamente a sua representação (13,5%
em 2010, 15,7% em 2012,
18,30% em 2016 e 21,05 em
2020).

No Campeonato Nacional de
Sub-20 em Pista, que organizado
pela Federação Portuguesa de
Atletismo em seis locais distintos e em simultâneo o atleta do
Sporting Clube de Braga, João
Peixoto foi o mais rápido na prova de 800 metros com a marca
01:53:05 minutos, tornando-se
assim, campeão nacional na referida especialidade. Na mesma
prova, Pedro Vilas Boas, alcançou um honroso 5.º lugar.
Ainda no que concerne a atletas do SC Braga, na prova de
400 metros a atleta Lara Costa,
obteve também a quinta posição.
No Campeonato Nacional de
Sub-18, que também se disputou
neste fim-de-semana, destaque
para o 4.º lugar alcançado por
Mara Rodrigues na prova dos
300 metros barreiras.
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João Peixoto, do SC Braga

Ana Marinho, da EARO

Ana Marinho, atleta juvenil da
EARO — Escola de Atletismo
Rosa Oliveira sagrou-se nestes
campeonatos vice-campeã nacional juvenil nos 3000 metros e
nos 1500 metros juniores.
O clube famalicense obteve
ainda mais duas medalhas.

Beatriz Fernandes, do mesmo
clube, alcançou o 3.º lugar nos
1500 metros.
Francisco Silva, atleta juvenil
ainda do primeiro ano, obteve o
3.º lugar nos 800 metros de juvenis e ainda correu nos 800 metros juniores

Famalicense Atlético Clube

Sofia Ruivo reeleita para novo mandato
MODALIDADES
| Redacção |

A lista liderada por Sofia Ruivo
candidata aos órgãos sociais do
Famalicense Atlético Clube
(FAC), foi eleita por unanimidade, dia 29 de Julho. Os sócios
aprovaram também por unanimidade, as contas relativas à
temporada 2019/2020.
No terceiro ponto da ordem de
Trabalhos, Sofia Ruivo explanou o plano de actividades para
a próxima temporada, também
aprovado por unanimidade pelos
sócios presentes.
No último ponto, os sócios foram esclarecidos sobre outros
assuntos que consideraram de
interesse sendo aprovado por
unanimidade e aclamação, um
voto de louvor ao Dr. Gouveia
Ferreira, antigo presidente da
Mesa da Assembleia Geral e
Presidente da Direcção do FAC
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Sofia Ruivo reeleita por unanimidade

entre 2009 e 2017.
Eis a composição dos órgãos
sociais da colectividade para o
mandato que agora começa:
DIRECÇÃO
Presidente: Sofia Abreu Pereira
Machado Ruivo;
Vice-presidente: José Manuel
Moreira da Silva;

Secretário-geral: José Carlos
Silva Veloso;
Tesoureiro: Nuno Miguel Machado Silva Neves;
Vogal: Cristina Maria Ferreira
Castro Azevedo;
Vogal: Maria Conceição Braga
Barroso Silva Rodrigues;
Vogal: Miguel José Carneiro
Correia;
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Albertino Mendes
Araújo;
Vice-Presidente: António Inácio Nobre Alves;
1.º Secretário: Carla Sofia Sousa Miranda;
2.º Secretário: Rui Pedro de
Azevedo Camposinhos;
CONSELHO FISCAL
Presidente: Joaquim Faria Oliveira;
Vice-presidente: Ernesto Brandão Araújo;
Secretário: José Duarte Barreiros Lopes de Freitas.
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Alex Cross - Fogo Cruzado
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e súbito parei, para recuperar o
fôlego, mas esse gesto revelouse inútil, pois o meu corpo vinha, de há uns minutos para cá, empalide- cendo a um ritmo vertiginoso, acabando por desmoronar, sem o amparo de
al- guém, num chão laborado de pedra.
Ain- da assim, consegui esboçar antes de
cair estatelado e de fronte no chão, um último olhar sobre um dos braços de Apolo,
ten- do logo, no segundo seguinte, tombado sobre o meu dorso um horripilante e
com- prido véu que anunciava a minha
perda definitiva de visão. Deitado agora
ao comprido no chão, só penso em levantar- me. Tento então mexer o dedo indicador da mão direita, esforçando-me o mais
que posso, porém, ele permanece imóvel.
Eis que reparo que o sangue que devia
ocupar todos os vasos sanguíneos se recusa, sob qualquer pretexto, dirigir-se até
este membro. Em seguida, tento mexer os
res- tantes dedos da mesma e da outra
mão, tento ainda mexer as pernas e levantar a cabeça que está deitada no chão sobre a face direita do rosto. Todavia, por
mais que tente desembaraçar-me desta
teia, o desfecho acaba por ser sempre o
mesmo, ou seja, o de me embrulhar ainda
mais nos seus apertados e inquebráveis
fios que me vão, paulatinamente, retirando a vontade de continuar esta contenda.
Não vale a pena continuar a insistir, pois
todos os ligamentos que unem os membros do meu corpo deixaram de ter de vez
a elasticidade que lhes era reconhecida,
carecendo eles assim de um líquido próprio que lhes retire esta maldita ferrugem.
A carne que eles ligam não é senão agora
matéria inerte, pronta e deixada à mercê
de animais babosos e famintos com vontade de se deleitarem com uma refeição
fresca. O pior de tudo é que tenho a quase
plena consciência de quase tudo o que se
passa à minha volta. Continuo a ouvir, em
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Os planos para o casamento do detetive Alex Cross com a sua noiva, Bree Stone, são interrompidos. Alex é chamado à cena de crime do assassínio de dois dos mais corruptos de Washington,
DC: um congressista sem escrúpulos e um lobista dissimulado. Mas o atirador furtivo volta a atacar, escolhendo outros políticos corruptos como alvos, e desencadeando uma torrente de teorias
- afinal, será este atirador um herói ou um mercenário? O caso toma proporções inesperadas e o
FBI destaca o arrogante agente Max Siegel para a investigação. Rapidamente, Alex e Siegel entram em confronto acerca de quem tem jurisdição sobre o caso. Entretanto, os assassínios continuam. Enquanto se debate com a identidade do atirador, Siegel e o casamento, Alex recebe um
telefonema do seu mais mortífero adversário - Kyle Craig. O génio do crime está de volta a DC e
não irá descansar enquanto não tiver eliminado de vez Cross e todos os seus entes queridos.
Apanhado no fogo cruzado, irá Alex conseguir sobreviver?

Homem senil
Texto Márcio Góis

desassossego, os passos de homens e de
mulheres a baterem no chão; o chilrar dos
pássaros e o grunhido de outros animais
dos quais não sei o nome; o estrepitoso
barulho do vento a bater nos vidros e nas
paredes dos casebres e nas folhas das árvores; o ruído ensurdecedor da música
das colunas dos rádios e das rodas dos
carros a deslizarem numa superfície lisa e
cinzenta, feita de betão. Embora não
compreenda a bizarria desta situação, a
única coisa que de momento posso fazer é
esperar que alguma destas almas que, vagueiam de trás para a frente e de frente
para trás, se aperceba deste meu estado.
E, de preferência, alguma que esteja solidária com esta minha maleita anedótica.
Se a memória não me atraiçoa, é a primeira vez que tal enfermidade toma conta
de mim. E, quem se atrever olhar para
mim neste preciso momento, sintirá seguramente um nojo agoniante ao ver a minha palidez, que é irradamente parecida
com a de um nauseabundo depois de injectar na veia uma dose mortífera de heroína. Mas afinal, ao que é, ou a quem é
que se deve este meu estado?
Antes disto ter sucedido, lembro-me de
sentir uma cólera, semelhante à da ciumenta Medusa, embora esta por sua vez
fosse estranhamente agradável. Surgiu
depois de uma brisa cálida e agridoce ter
irrompido pelo meu nariz. Ela não me era

estranha e continua a não sê-lo! Antes
pe- lo contrário, lembro-me tão bem dela
co- mo dos ditirambos que cantava quando era ainda um catraio. Mas a quem perten- ce este odor? A um animal ou a um
ho- mem não é certamente, pois não abjurei a sua presença, nem ainda menos tive
o vó- mito a subir-me pelo esófago. Não,
estas são hipóteses que não têm qualquer
cabi- mento. Só pode ser de uma mulher!
Mas qual delas? Espera, é ela, só pode ser
ela. Não há que enganar. Apesar de estar
ab- sorto por não conseguir mexer o corpo, sei quem é proprietária deste bálsamo.
Desde que a conheci, não há um dia do
calendário judaico-cristão que seja em
que eu não me lembre dela. Memorizei-a,
como quem decora a tabuada dos nove,
lembrando-me na perfeição da genialidade de todos os seus traços, linhas, arestas
e curvas.
Recordo-me que, na última vez que a vi,
o seu cabelo era, tal como no nosso primeiro encontro, liso, comprido e da cor
do café, cobrindo, à frente, a pele gasta e
tesa da testa, e, mais abaixo, as sobranceiras finas, escuras e em forma de semi-arco que eram apenas destapadas quando
Éolo soprava sobre este uma brisa brejeira. E, à medida que ia deixando de olhá-la
de frente e movia, em uníssono, os músculos oculares e a coluna vertebral em direcção às ilhargas e à retaguarda do seu

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

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

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

corpo, ia vendo os inúmeros e incontáveis
fios de cabelo espalhados e pousados, ao
de leve e em forma de anfiteatro aberto,
na parte superior das suas costas e dos
seus ombros, enclausurando eles em si, as
orelhas, as vértebras, e mais de metade do
pescoço. Em seguida, ao olhá-la nos
olhos vi, mais uma vez, que estes se pareciam com pequenos búzios de água salgada, largos ao centro e achatados nas extremidades, cortados ao meio por uma ligeira fenda onde se viam duas pérolas de
uma negrura rara e virgem, só compa- rável à do traje das panteras. Ao baixar os
olhos, como se estivesse a descer os degraus de uma escada, vi o seu nariz, altivo
e seguro de si mesmo. Detinha a forma de
um triângulo rectângulo achatado. Estava
cercado em ambos os lados, direito e esquerdo, pelas maças do rosto, pálidas por
natureza, adquirindo uma tonalidade especialmente rosada somente quando ela
se via perante situações que considerava
pouco confortáveis. Ao descer mais uns
degraus, dei por mim a admirar a jovialidade dos seus lábios cor-de-rosa pálido.
Pareciam dois riscos rectilíneos, encadeados na horizontal, feitos, cuidadosamente
e sem falhas, com uma régua e um lápis
de bico fino.
Por lembrar-me agora dela, o meu coração acordou em tremendo sobressalto, começando a agredir com enorme ferocidade e fraca sobriedade as cavidades, os orifícios, os órgãos, as veias e as artérias que
o ladeiam, ao mesmo tempo que vai bobeando, com enorme desdém e para fo- ra
de si mesmo, esguichos de um líquido espesso e de cor avermelhada. Enquanto isso, o estômago já não ronca mais de fome. Como estará ela agora?
Sinto-me, por mais estranho que pareça
mais calmo agora do que quando caí, sem
nenhuma razão aparente, nesta manta de
pedra.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
ASSINATURAS
assinaturas@correiodominho.pt
ISSN 9890; Depósito legal n.º 18079/87; Registo na ERC n.º 100043;
DISTRIBUIÇÃO: VASP
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA. Lugar da Pinta, km7,5.
EN14 - Maia. Telef: 229411085. Fax: 229411084
TIRAGEM 8 000 exemplares
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PASSATEMPOS
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***
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Segunda 03/08/20

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

8
9
Solução: Há 15 patos e 6 cães, portanto a diferença é 15-6 = 9

1
5

****

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça.
10 - estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

1-Falta o interruptor 2-Posição do pássaro em cima do armário 3-Falta um livro na estante 4-Côr da
parte de baixo do candeeiro do tecto 5-Boca do homem 6-Falta o bolso da camisa do homem 7-Côr
dos sapatos do miúdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - algas; falem. 2 - cartas; luto. 3 - atear; catar. 4 - beiral; rapa.
5 - deparar. 6 - vodas. 7 - revisar. 8 - agil; saciar. 9 - calem; doura. 10 - atal; barbas. 11 - sarar;
soara.
Verticais: 1 - acaba; racas. 2 - late; regata. 3 - greis; vilar. 4 - atar; vilela. 5 - sarados. 6 - ledas. 7
- paradas. 8 - alaras; coro. 9 - lutar; siuba. 10 - etapas; arar. 11 - morar; brasa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HUMOR
Um grande apreciador de
copos vai ao médico, acompanhado da sua mulher.
Explica o homem:
- Doutor, sinto náuseas, dores
no corpo, boca seca…
- Você fuma? – pergunta o
médico.
Diz o homem:
- Uns cinquenta cigarros por
dia!
- Ah! Aí está o problema –
interrompeu o médico – Pare
de fumar imediatamente e
voltará a ter uma saúde de
ferro!
Já fora do consultório a sua
mulher o interpela:
- Tu nunca fumaste um único
cigarro. Porque é que mentiste?
Explica o homem:
- Se eu dissesse que não
fumava ele iria perguntar se
eu bebia, e aí, meu Deus, lá
se ia os vinhos, cervejas!

Alguém toca a campainha da
casa da Dona Maria. Ao abrir
ela encontra o Joãozinho.
- Dona Maria, eu posso entrar
lá no seu quintal?
- Não. Deixa que eu vou lá por
ti. Que é que foi que caiu lá
desta vez?
- A minha flecha.
- E onde é que ela está?
- Espetada no seu gato.

Um homem apresenta-se com
um lenço atado, dando a volta
por cima da cabeça e por
baixo do queixo, apertado.
- O que é isso, pá? - pergunta-lhe um amigo - Dói-te a
cabeça? Os dentes? Ou foi
algum desastre?
- Nada disso. Morreu a minha
sogra.
- Então?... Morreu-te a
sogra... e porque é que trazes
os queixos amarrados?
- É para não me rir!!!

Uma mulher pessimista vai ao
posto de saúde, é atendida e
pergunta para o médico:
- Doutor, quanto tempo eu
tenho?
O médico responde:
- Você tem pouco tempo.
- Então quer dizer que eu
posso morrer a qualquer
momento?
- Não, é que eu tenho outras
pessoas para atender.

Sorteio 31/2020

20401
2.º Prémio 21138
3.º Prémio 55453
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:124391014-112 -

87.000€

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

D:124391032-47 -

225.000 €

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

ID:124391005-485 -

715.000 €

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

ID:124391052-12 -

214.900 €

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

AJUDANTE
DE COZINHA
Para Restaurante.
Com experiência.
Tlm. 962 628 683
CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Tem 1 vaga
para idoso(a).
Tlm. 932 429 685

PRECISA-SE

FUNCIONÁRIA
Temporária.

918 540 517

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

FRANÇA/BÉLGICA
CARPINTEIROS DE COFRAGEM
TROLHAS / PEDREIROS

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

Tlf: 0033788596612
918 315 964 / 913 152 606

COMPRO!!!

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

EMPRESA FRANCESA
PRECISA

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

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!!

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

TABACARIA
CENTRAL

Central de Camionagem
Braga
OS
RECEPCIONAM
S
IA
D
S
O
S
TODO
O
EN
U
Q
PE
U
O SE
ANÚNCIO

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

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

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura
Nome
Morada
Localidade
C. Postal
E-mail

Tlf./Tlm.

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

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

Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

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

Apenas 13.250€ - 12 meses garantia

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: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Tendência para andar mais
agitada. Acalme o coração e seja feliz.
Saúde: Proteja os dentes bebendo chá
verde.
Dinheiro: A hora é de contenção. Junte
uns dinheirinhos para o futuro.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

06:08
06:30
10:00
13:00
14:30
17:30
19:08
19:59
21:00
21:29
22:22
22:33
00:33
01:00

Estrada Nacional ...
Bom Dia Portugal
Rota N2
Jornal da Tarde
Rota N2
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
PríncipesdDo Nada
Joker
3 Minutos a Inspirar Portugal
Conta-Me Como Foi
Em Casa D’Amália
Revoluções - As Ideias
Que Mudaram o Mundo
02:00 Crimes Graves
02:44 Longmire

16:06
16:51
17:04
17:43
17:56
18:03
19:08
19:37
19:49
19:58
20:10
20:33
20:46
20:54
20:59
21:30
22:04
22:13
23:03

Cultura Antiga
Daniel Tigre
Twirlywoos
Lou!
O Oásis de Óscar
Sherlock Yack
O Oásis de Óscar
Ensina-Me se Conseguires
Peanuts
Bottersnikes & Gumbles
Animais Quase Despidos
O Vale Encantado
Lucas e Emília
Banda Zig Zag
Rapazes do Nada
Jornal 2
Folha de Sala
Culpas e Desculpas
A Lua: O Oitavo Continente

SIC
06:00
09:15
10:10
13:00
14:50
16:15
18:15
19:15
19:57
21:40
22:20
23:15
00:25
00:30
00:55
01:45
02:45

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Quem Quer Namorar
Com a Agricultora?
Amor de Mãe
Quem Quer Namorar
Com a Agricultora?
Linha Aberta
À Descoberta Com?
Levanta-te e Ri
- Especial Veteranos

06:00
06:30
10:13
13:00
14:55
16:20
18:15
19:15
19:57
21:45
00:00
02:00
03:00
04:00

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
Big Brother - Especial
1000 à Hora
Taken: os Primeiros Anos
Mar de Paixão

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
FILIPE T. 253 812 424

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
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
ST. BÁRBARA T. 258 514 090

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

R. Luis de Camões,v 114

R. Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 103

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

R. Adriano Pinto Basto, 54

Praça Conselheiro Silva Torres

Largo João Tomás da Costa ,34

GUIMARÃES
NOBEL T. 253 516 599

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Largo Dr. Martins Lima, 23-24

BRAGA
MARTINS T. 253 267 371
Avenida Central, 22

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172
Praça da República, 11
Publicidade

R. de Santo António, 70

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Touro
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação.
Amor: Poderá ajudar no entendimento
entre dois familiares e evitar que se
separem.
Saúde: Use calçado confortável.
Previna problemas na coluna.
Dinheiro: Imponha regras de poupança
a si própria. Siga tudo à risca!
Números da Sorte: 2, 6, 12, 17, 26, 33
Gémeos
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa.
Amor: Pode receber uma proposta
inesperada do seu par. Seja feliz.
Saúde: Se anda rouca há muito tempo
tome chá de casca de cebola.
Dinheiro: Possível entrada inesperada
de dinheiro.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39,
Caranguejo
Carta do Dia: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade.
Amor: Uma desavença poderá colocar
uma amizade em causa. Se errou peça
desculpa.
Saúde: Proteja os intestinos comendo
mais iogurtes, de preferência naturais.
Dinheiro: Período conturbado no
trabalho. Dará a volta aos desafios.
Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41
Leão
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Poderá ser um raio de luz na
vida de um familiar. Dê-lhe o seu
carinho.
Saúde: Mantenha o bom ritmo do
coração com caminhadas diárias.
Dinheiro: Possível mudança de
trabalho. Está protegida. Pode arriscar!
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Virgem
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Hoje o sol brilha na sua vida.
Encha o seu par de atenções.
Saúde: Previna o envelhecimento
precoce comendo aveia ao pequenoalmoço.
Dinheiro: Mantenha a determinação e
alcance a glória e nível profissional.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29
Balança
Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa
Perda, Falha.
Amor: Seja mais tolerante e evite
perder alguém de que goste muito.
Saúde: Tendência para dores de
costas. Ponha na zona afetada uma
botija de água quente.

Dinheiro: Dê o seu melhor no trabalho.
Mostre que é uma pessoa muito
profissional.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Escorpião
Carta do Dia: A Imperatriz, que significa
Realização.
Amor: Avalie se a sua relação está a
fazê-la feliz. Nunca desista dos seus
sonhos.
Saúde: Proteja melhor as vias
respiratórias.
Dinheiro: Se der o seu melhor irá
sentir-se realizada. Siga sempre a sua
intuição.
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Dê apoio a um familiar que está
mais em baixo.
Saúde: Se tem artroses tome chá de
salgueiro-branco.
Dinheiro: Pondere antes de tomar a
iniciativa e avançar com uma ideia
nova. Evite a derrota.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
Capricórnio
Carta do Dia: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Deixe as inseguranças de lado e
atire-se de cabeça na paixão.
Saúde: Melhore a postura. Evite ter
dores de costas frequentes.
Dinheiro: Boa altura para mudar de
casa ou carro. Se for essa a sua
vontade.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Controle as emoções. Seja feliz
e faça feliz quem a rodeia.
Saúde: Vias respiratórias sensíveis.
Evite mudanças de temperatura.
Dinheiro: Período favorável a nível
financeiro. Pode fazer compras.
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Peixes
Carta do Dia: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Se estiver triste peça ao seu par
para levá-la a passear. Distraia-se.
Saúde: Possíveis dores de dentes.
Experimente mastigar cravinhos, e vá
ao médico se não passar.
Dinheiro: Poderá receber uma
promoção. Continue a dar o seu
melhor.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
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Publicidade 31

Massagista
Profissional

18 aninhos
Ola meus
amores estou de
volta.
Beijinhos.
Espero por
vocês.

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

914 219 521

964 131 762

1.ª VEZ
EM BRAGA

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

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

911 923 312

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

910 259 744

961 654 280

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

925 751 527

Insólito
Inglaterra
Turistas pagam mil euros
por semana para dormir
em tenda num palheiro
A pandemia do novo coronavírus e as restrições às viagens que existem um pouco
por todo o mundo vieram trocar as voltas
às férias de muitas pessoas e abriu espaço
para que fossem encontradas soluções

Jennifer
‘Bambi’
Martinez
A modelo e actriz
deixou uma foto
provocadora aos seus
fans, em que pergunta:
“O que há para jantar
hoje?”

Sou especialista
em massagem
tantrica, sensual,
relaxante e para
quem gosta de
prostática venha
sem medo, tenho
vários brinquedos.

935 546 204

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

937 352 438

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

919 093 218
967 449 761
TRAVESTI
PAULA
PEITO XXL,
CORPO
ESCULTURAL,
SEM PRESSAS.
OBS A DOR
INICINATES

911 155 103

Novidade
em Braga
Universitária linda
e fogosa, pronta
para satisfazer
todo o seu
prazer.

913 948 370

mais em conta e dentro dos países de residência de cada um.
É o caso de uma quinta na Cornualha, Reino Unido, que se ‘reinventou’ para a pandemia e permite que as famílias possam
passar as noites a dormir numa tenda, debaixo de um palheiro.
O preço é a parte mais ‘chocante’ da The
Hay Barn Bell Tent, em Devon: cerca de
1110 euros para a estadia de uma semana.
Se gostou da ideia, pode fazer a reserva a
um preço especial, a partir de cerca de 130

euros/noite, no airbnb.
As famílias que escolhem este local para
férias podem ter garantia de viverem uma
experiência, no mínimo, insólita: o barracão está decorado com sofás velhos e gastos, a mesa de jantar e as cadeiras são restos de obras e entulho, fardos de palha
servem como divisórias da zona, a casa de
banho é ao ar livre e a cozinha é minimalista (adivinhou, também ao ar livre) e está
decorada com ossadas de carneiro.

S

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

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt
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Viana do Castelo

GNR deteve 11 indivíduos em flagrante
delito ao longo da última semana

Militares reforçam apoio directo
à prevenção de incêndios

SC Braga oferece ‘vouchers’ aos sócios
como compensação pelos jogos perdidos

As Forças Armadas activaram, até dia 5 de Agosto, mais 5
patrulhas diárias, que se juntam às 20 já no terreno desde
sábado, dia 1 de Agosto, num total de 210 militares, que
vão reforçar as acções de vigilância terrestre e patrulhamento dissuasor em 16 distritos de Portugal Continental,
em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) na prevenção de incêndios.
Este apoio com 25 patrulhas (19 do Exército e 6 da Marinha) surge no seguimento do pedido da ANEPC ao EstadoMaior-General das Forças Armadas, com o objectivo de incrementar as acções de prevenção um pouco por todo o
país, com especial incidência nos distritos de Beja, Braga,
Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, 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. A
saber, 108 militares no âmbito do Plano Faunos, em apoio
ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 9
no âmbito de protocolos municipais, em missões de vigilância, dissuasão e sensibilização da população, e 2 na tripulação do helicóptero “Koala” da Força Aérea.

O SC Braga informou ontem que os seus associados que sejam detentores de lugares anuais e que foram afectados pelas contingências da pandemia de Covid-19, não podendo assistir às partidas do
seu clube, vão ser compensados com um ‘voucher’ do valor proporcional aos jogos em que foram impossibilitados de exercer o legítimo direito de acesso. Estes ‘vouchers’ poderão ser trocados na renovação do lugar anual ou em merchandising do clube nas lojas SC
Braga. No entanto, esta operação só será realizada aquando da renovação dos lugares anuais, por motivos logísticos.

País

Investimento das empresa em I&D
aumentou cerca de 50% em 2019

A despesa em Investigação & Desenvolvimento (I&D) declarada pelas empresas durante o ano fiscal de 2019 aumentou significativamente, passando de 782 milhões de euros em 2018 para 1.168 milhões de euros em 2019, o que corresponde a um crescimento de
cerca 50%. Ao longo de 2019, foram submetidas 2.316 candidaturas
ao Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação & Desenvolvimento
Empresarial - SIFIDE, mais 739 do que em 2018.
Publicidade
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O Comando Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana, para além da sua actividade diária, levou a efeito um conjunto de operações, no distrito de Viana do Castelo, na semana de 27
de Julho a 2 Agosto, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se os
seguintes dados operacionais: 11 detidos em flagrante delito(4 por
condução sob efeito do álcool; 2 por detenção ou tráfico de armas
proibidas; 1 por condução sem habilitação legal; e 1 por tráfico de
estupefacientes); apreensão de uma arma de fogo, uma espingarda
de pressão de ar, cinco armas brancas, um bastão extensível, cinco
doses de liamba e quatro doses de haxixe.
A nível do trânsito, foram detectadas 300 infracções, destacando-se:
107 por excesso de veloci-dade, 17 por uso indevido do telemóvel no
exercício da condução, 14 por falta ou incorrecta utilização do cinto
de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 12 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Registaram-se ainda, em termos de sinistralidade, 50 acidentes dois
quais se destacam três feridos graves e 19 feridos leves.
No âmbito da Fiscalização Geral foram elaborados 14 autos de contraordenação: nove no âmbito do policiamento geral, três no âmbito
da legislação da protecção da natureza e do ambiente e dois no âmbito de produtos de estupefacientes.
Além disso, a GNR realizou ainda várias acções de sensibilização no
âmbito do Projecto ‘Piscina Segura’.
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PREVENÇÃO Forças Armadas portuguesas no combate directo contra os incêndios florestais.
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