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Braga

Covid-19: hospital
articula plano com ACES

COVID-19

UNIDADE hospitalar está a delinear plano de contingência com os Cuidados
de Saúde Primários. Há dois doentes internados com Covid em Braga.
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Portugal
Marcelo R. Sousa
recusa-se a comentar
quarentena nos Açores

18854
NORTE

O Presidente da República não
quis comentar a inconstitucionalidade do confinamento obrigatório imposto pelo Governo Regional dos Açores, decretado
pelo Tribunal Constitucional,
afirmando que respeita os órgãos de justiça. “Por princípio, o
Presidente da República respeita, em homenagem à separação
de poderes, a intervenção própria dos órgãos da justiça”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa
aos jornalistas.
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O hospital registava, até esta terça-feira, apenas dois doentes internados com Covid-19

HOSPITAL

| Paula Maia |

O Hospital de Braga, em articulação com o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde de
Braga, está a preparar o seu Plano de Contingência para fazer
face aos tempos difíceis que se
avizinham por causa do provável aumento do número de casos
da Covid-19.
“Já começamos a reunir com o
ACES no sentido de preparar os
planos de contingência”, confirmou aos jornalistas, à margem
da cerimónia entrega de Legos
por parte uma instituição inglesa
ao serviço de Pediatria, o presidente Conselho de Administração do Hospital de Braga.
João Porfírio Oliveira revelou
que esta articulação com os Cuidados de Saúde Primários é de
suma importância. “São importantes não só como primeira linha, mas também no inverso, ou
seja, quando os doentes tiverem
alta poderem ser acompanhados
pelos cuidados primários já com
tudo acertado. É fundamental

para libertar camas e atender
mais doentes”, diz o dirigente.
João Porfírio Oliveira revela
ainda que Hospital de Braga está a preparar um plano de comunicação que será dado a conhecer a breve prazo “já a pensar
naquilo que vai ser um momento
que acreditamos complexo, onde se vão conjugar os efeitos da
gripe, os cuidados respiratórios e
o Covid”.
“Estamos muito focados em
começar já a preparar esse plano, embora Setembro seja o mês
do grande momento para ultimar
estas propostas”, continua o administrador, adiantando que só
nessa altura será analisado o número de camas que o hospital irá
disponibilizar para os doentes
Covid.
Actualmente a unidade bracarense tem ao dispor uma ala específica para os doentes Covid,
com pouco mais de 30 camas.
“Não está a ser usada só para o
Covid”, diz a propósito o dirigente já que até esta terça-feira o
hospital registava apenas dois
doentes internados infectados

pelo novo coronavírus.
A directora do Serviço de Pediatria do Hospital de Braga
confirmou também que a unidade bracarense não teve, até à data, nenhuma criança internada
com Covid-19, tendo no entanto,
diagnosticado cerca de duas dezenas de casos positivos desde o
despoletar da pandemia “mas
sem necessidade de internamento”, tendo sido tratadas em ambulatório.
Almerinda Barroso Pereira frisou, contudo, os efeitos nefastos
que o confinamento provocou,
sobretudo nos adolescentes, a
nível psicológico. “Temos muitos problemas psicológicos e
psiquiátricos nesta faixa etária
por causa do confinamento”,
confirma a directora.
“As crianças mais pequenas
não têm sentido tanto o impacto
da pandemia. No entanto, temos
relatos de famílias de crianças
de infantário que se queixam da
falta que elas sentem de brincar
com outras crianças”, continua
Almerinda Barroso Pereira, so
serviço de Pediatria.
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Mundo
Itália soma dez mortes e duplica os novos casos
Itália registou dez mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas e
registou 384 novos contágios, uma duplicação dos contágios registados no
dia anterior. No total, foram infectadas 248.803 pessoas no país desde que
foi detectado o primeiro caso, a 21 de Fevereiro.
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Instituição do Reino Unido doa Legos ao
Serviço de Pediatria do Hospital de Braga
SÃO PERTO de uma centena de caixas de construções Lego que foram ontem entregues à unidade bracarense, representando
um investimento que ronda os seis mil euros. Para o Natal devem chegar mais presentes para os mais novos.
lll
O presidente do Conselho de
Administração do Hospital
de Braga enalteceu a disponibilidade da Fairy Bricks,
sobretudo num tempo
particularmente difícil. “As
crianças vão poder ocupar o
tempo e distrairem-se com
estas ofertas”, disse João
Porfírio Oliveira.

HOSPITAL DE BRAGA
| Paula Maia |

A Fairy Bricks, uma instituição
de solidariedade do Reino Unido, ofereceu perto de uma centena de caixas de construções em
Lego ao Serviço de Pediatria do
Hospital de Braga, num investimento que ronda os seis mil euros.
Esta não é a primeira vez que a
organização inglesa presenteia a
unidade bracarense com estas
construções. Em 2018 ofereceu
também um conjunto de peças
às crianças internadas no mesmo
serviço.
Fundada há seis anos, a Fairy
Bricks representa a concretização de um sonho de um cidadão
inglês, Kevin Gascoigne, a
quem foi diagnosticada uma
doença grave. “Como era coleccionador da Lego pensou em
doar toda a sua colecção ao hosoutal da sua zona de residência”, explica Teresa Carvalho,
representante da instituição em
Portugal, afirmando que Kevin
fintou o seu próprio destino e
diagnóstico e, com a sua capacidade de superação e resiliência,
tendo decidido alargar a iniciativa a todos os hospitais, não só
do Reino Unido, como também
da Escócia e Irlanda. “Há dois
anos que a instituição apoia também hospitais em Portugal”, revela a representante da organização. “Já andámos um pouco por
todo o país. De ano para ano tenPublicidade

DR

Construções foram entregues na manhã de ontem e vão chegar agora às crianças em regime de internamento

támos doar o Lego aos serviços
de Pediatria como achamos que
é uma ferramenta de apoio à distração, ao conforto, permitindo
às crianças abstraírem-se daquilo que vêm propriamente fazer
aos hospitais”, sublinha Teresa
Carvalho, que atribuiu a estas
construções um papel lúdico e
educativo.
A Lego é um parceiro não oficial da Fairy Bricks que sustenta
a sua acção num conjunto de
empresas, instituições e cidadãos anónimos que através de

doações permitem à instituição a
aquisição das construções que
vão entregando nas várias unidades.
“A Fairy Bricks também participa em eventos de Lego para
fazer as suas angariações”, remata a responsável.
Almerinda Barroso Pereira, directora do serviço de Pediatria
do Hospital de Braga explicou
que antes da pandemia as construções ficavam em stock, permitindo às crianças internadas ou as que iam à consulta externa,

- usufruir dos mesmos. “ No cotexto Covid vamos oferecer estas construções às crianças que
vão sendo internadas, que os poderão levar para casa na data da
alta médica”, explica a responsável.
Sendo um meio de distracção,
Almerinda reconhece que estas
construções mundialmente conhecidas têm um efeito “lúdico,
mas também educativo”, sendo
que o hospital vai adequar os
brinquedos à idade de cada
criança.

“Temos salas de lazer que neste momento, por motivos sanitários, estão fechadas. As crianças
só podem estar nos quartos, não
podem circular. Nesse sentido,
esta será uma mais-valia, uma
vez que terão um presente no
seu internamento com o qual podem brincar e aprender no quarto”.
O presidente do Conselho de
Administração do Hospital de
Braga enalteceu a disponibilidade da Fairy Bricks, sobretudo
num tempo particularmente difícil. “As crianças vão poder ocupar o tempo e distrairem-se com
estas ofertas”, disse João Porfírio Oliveira, acrescentando que
estas construções vão também
“aumentar o leque” de equipamentos disponíveis para as
crianças. “É preciso desinfectar
e ter mais quantidade do que
aqueles que tínhamos. Portanto,
nesta altura é bem-vindo”, diz o
dirigente.
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Braval projecta produção
de combustível derivado de resíduos
EMPRESA de valorização e tratamento de resíduos comemora hoje o 26.ºaniversário. Em processo de mudança de estatuto
jurídico, Braval pode avançar mais na valorização energética de resíduos.
AMBIENTE

| José Paulo Silva |

A instalação de uma unidade de
de produção de combustível derivado de resíduos (CDR), valorizando desta forma os chamados refugos, é uma das metas
traçadas pela empresa BravalValorização e Tratamento de Resíduos Sólidos que hoje completa 24 anos de actividade.
Pedro Machado, director geral
da Braval, adiantou ao Correio
do Minho que a criação da unidade de valorização energética
de resíduos não recicláveis fechará o ciclo de investimentos
no Ecoparque da Serra do Carvalho, estrutura que dispõe já de
estação de triagem, unidade de
produção de biodiesel, ecocentro, ponto de recepção de pneus
usados, unidade de valorização
do biogás, aterro sanitário, unidade de tratamento de resíduos
hospitalares e unidade de tratamento mecânico e biológico.
Tal como no resto do país, mais
de metade dos resíduos produzidos nos seis concelhos do Baixo
Cávado integrantes do sistema
multimunicipal de valorização e
tratamento criado a 6 de Agosto
de 1996 ainda são depositados
em aterro, situação que os responsáveis da Braval querem
contrariar.
Exemplificando, Pedro Machado refere que uma unidade de
valorização de refugos permitirá
produzir energia a partir do processamento de materiais como
têxteis, papel, cartão, plásticos,
madeira ou borracha, que não
estão em condições de serem reciclados, evitando, assim, a sua
deposição em aterro.
O director geral da Braval reconhece que a nova unidade de
produção de CDR é um investimento vultuoso a considerar pelos accionistas da Braval, empresa que, a partir de Outubro de
2021, passa a ter estatuto de intermunicipal.
A mudança de estatuto jurídico, ditado pelo fim da concessão
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Ecoparque da Serra do Carvalho ficará completo com unidade de produção de combustível derivado de resíduos

§nota
Relatório de 2019

Metas europeias de reciclagem
de lixo estão em risco
A produção de resíduos em Portugal foi de 5 281 milhões de toneladas em
2019, mais 1% em relação ao ano anterior, revela o Relatório Anual de Resíduos Urbanos divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A reciclagem subiu pouco o ano passado, sendo que mais de metade do lixo
urbano acabou em aterros, podendo Portugal falhar as metas estabelecidas
pela União Europeia nesta matéria.
Em 2019, a Braval recolheu 17 540 toneladas de resíduos recicláveis nos
ecopontos existentes na sua área de abrangência, o que representou mais
298 toneladas do que em 2018, um aumento de 1,7%.
No total, os resíduos valorizáveis: vidro, papel e embalagens, juntamente
com outros lixos recicláveis: resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos e pilhas e acumuladores, círios e velas e óleos alimentares usados, bem
como os pneus usados somaram quase 20 mil toneladas.

do sistema multimunicipal de
valorização e tratamento de resíduos que abrange os concelhos
de Braga, Amares, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira
do Minho e Vila Verde nada mudará no que respeita à actividade
operacional da Braval, mas significará mais autonomia de decisão para a sua administração.
“Actualmente, qualquer decisão tem de ir a Lisboa, mas
quando a empresa passar para
intermunicipal o poder de decisão estará nas mãos dos seis municípios acionistas” esclareceu
em tempos o presidente do conselho de administração da Braval, Rui Morais.
Sobre o trabalho desenvolvido
pela Braval nestes últimos 24
anos, Pedro Machado, director

lll
Unidade de produção de CDR
é investimento a considerar
pelos accionistas da Braval,
que em Outubro passar a ter
estatuto de intermunicipal.
geral da empresa, não tem dúvidas em considerá-lo determinante para acabar com o “mau postal”que representava para a
região do Baixo Cávado a existência de lixeiras a céu aberto,
nomeadadamente a de Padim da
Graça, na altura considerada
uma das duas maiores do país,
onde eram depositados, sem
qualquer tipo de tratamento, os
resíduos sólidos urbanos produzidos no concelho de Braga.
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Município transfere mais de 1,5 ME
para intervenções nas freguesias
APOIOS destinam-se à projecção e execução de obras em diversos sectores e equipamentos através de
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e Apoios Financeiros.

DR

No último mandato a autarquia já investou 20 milhões de euros nas freguesias, quer por delegação de competências nas juntas, quer por administração directa

FREGUESIAS
| Redacção |

O Município vai transferir um
valor superior a 1,5 milhões de
euros para a realização de intervenções em diversas freguesias
do concelho.
As propostas, em forma de
Contratos Interadministrativos
de Delegação de Competências
e Apoios Financeiros, foram
apreciadas nas últimas duas sessões da Assembleia Municipal,
após já terem sido aprovadas em
sede de reunião do executivo
municipal.
No seu conjunto, as obras em
causa irão promover um desenvolvimento coeso e sustentável
do concelho e que emanam de
uma auscultação directa e aberta
com todos os autarcas.
A União de Freguesias de Merelim São Pedro e Frossos verá
executado o alargamento da rua
de Sobremoure.
Para a União de Freguesias de
Nogueira, Fraião e Lamaçães foram destinadas verbas para a

execução das requalificações da
Rua da Fonte Seca e da Rua da
Glória e rua João Braga/Travessa João Braga.
A Junta de Freguesia de Sobreposta irá receber um apoio destinado a apoiar as obras no complexo da piscina e para a drenagem de águas pluviais da rua
da Senhora da Conceição
A verba da União de Celeirós,
Aveleda e Vimieiro destina-se à
requalificação do arruamento e
da área verde na rua das Mimosas. A União de Freguesias de
Guisande e Oliveira (São Pedro)
vai levar a cabo o alargamento e
repavimentação da travessa das
Agras e Parque das merendas do
campo de futebol de Guisande.
Já a Junta de Freguesia de
Gualtar vai proceder ao alargamento do caminho vicinal da
Vergadela à Franqueira.
A verba destinada à União de
Freguesias de Arentim e Cunha será investida na Rede de águas
pluviais no caminho municipal
1303 - aditamento, reforço estrutural de muro de suporte – rua do

+ mais
Em Sequeira levar-se-à a
cabo a pavimentação do
parque de estacionamento
junto do campo de futebol, à elaboração dos projectos do caminho da Torre
- rua de Trás-o-Rio e do
muro de suporte na rua da
Boavista e drenagem de
águas pluviais, assim
como a reconstrução do
muro de suporte da rua de
Trás-o Rio.
Assento (C.M. 1303), construção de conduta de águas pluviais
na rua da Liberdade, requalificação da rua da Caínha, substituição de conduta de águas na rua
do Souto em Arentim, requalificação do caminho da Caínha e
alargamento e requalificação da
rua da Calçada da Pessa;

Em Tebosa, a junta vai proceder à requalificação da travessa
da Igreja e do do tanque público;
A Junta de Freguesia de Tadim
vai investir Rede de águas pluviais da travessa da rua do Banido. Em Escudeiros e Penso (São
Vicente e Santo Estevão) proceder-se-à à requalificação das rua
de Soutelo, da Igreja e do Assento, assim como à requalificação
do caminho da Bouça (rua da
Bouça, lugar do Outeiro ou Soutinho), da antiga escola primária
(cobertura do telheiro exterior) e
à aquisição de viatura para serviços diversos de apoio da autarquia; A União de Freguesias de
Crespos e Pousada vai pavimentar a rua da Cruz, com danos
causados pela passagem da depressão Elsa e Fabien; pintar o
edifício da EB de Crespos e
construir um parque infantil da
freguesia.
A Junta de Freguesia de Ruílhe
vai requalificar a estrada das Lagarteiras, junto à EB 1 de Ruílhe
- aditamento e executar do alargamento e execução de passeios

lll
Na União de Freguesias de
Morreira e Trandeiras levarse-à a cabo o projecto de
especialidades da obra da
rua das Veigas; a construção
de muro na rua da Portela –
Morreira e a iluminação da
Escola e Jardim-de-Infância
de Trandeiras.
da rua das Lagarteiras;
A União de Freguesias de Lomar e Arcos vai construir a vedação na rua Monsenhor Avelino Gonçalves. Já em Adaúfe, a
junta local vai proceder à mudança de paragem do bus na rua
da Presa. Vilaça e Fradelos vai
construir um parque infantil.
Além da construção do Parque
de lazer das Boucinhas, a Junta
de Esporões vai proceder também a trabalhos de limpeza de
ruas das últimas intempéries;
constituir o projecto de remodelação do salão da Junta; substituir parcialmente as tubagens na
recolha de águas pluviais em alguns pontos da freguesia - rua da
Azenha, Marco e adjacentes.
Junta de Freguesia de Priscos Aquisição de uma viatura para
transporte regular (crianças) da
freguesia para actividades desportivas e culturais e projecto da
obra de construção do novo
acesso ao jardim-de-infância;
criação de zona de lazer do loteamento do Pinheiral e requalificação de espaço em Azevido.
A Junta de Freguesia de Lamas
- vai colocar de vedação no jardim-de-infância.
Na União de Freguesias de
Morreira e Trandeiras levar-se-à
a cabo o projecto de especialidades da obra da rua das Veigas; a
construção de muro na rua da
Portela - Morreira e a iluminação da Escola e Jardim-de-Infância de Trandeiras.
Também a União de Freguesias
de Merelim São Paio, Panóias e
Parada de Tibães vai levar a cabo o projecto da obra de requalificação do largo de São Roque;
A verba destinada à União de
Freguesias de Nogueiró e Tenões vai apoiar a remodelação
do exterior do edifício da Junta
de Nogueiró.
Recorde-se que, durante o actual mandato, a autarquia bracarense já investiu mais de 20 milhões de euros nas freguesias do
concelho, quer por delegação
nas Juntas, quer por administração directa da Câmara.
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§Aveleda

Sindicato exigiu
reabertura total
de restaurantes

Grupo Folclórico

Festival do Vale D’Este
adiado para 2021

O PAGAMENTO total de salários e o fim do lay-off
foram outras das exigências feitas na acção de rua
no centro da cidade.

O Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda adiou, para
os dias 6 e 7 de Agosto do próximo ano, o 35.º Festival de
Folclore do Vale D’Este.
O adiamento está relacionado com a pandemia causada
pela Covid-19, que não permitiu a realização do festival
este ano. O adiamento foi encarado pela direcção do grupo folclórico como uma atitude socialmente responsável.
O presidente da direcção, Adelino lopes Ribeiro, manifestou, em comunicado , o desejo de que “em 2021 possamos estar novamente juntos, com a vida e fulgor que nos
caracteriza.”
O festival decorreu, de forma ininterrupta, entre 1986 e
2019.

DR

Grupo Folclórico de Santa Maria de Aveleda

Publicidade
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Trabalhadores da hotelaria e restauração manifestaram-se no centro de Baga

SINDICALISMO
| Miguel Viana |

Cerca de duas dezenas de trabalhadores do ramo da hotelaria e
restauração participaram ontem
numa jornada de luta da FESHAT - Federação dos Sindicatos
de Agricultura, Alimentação,
Bebidas, Hotelaria e Turismo de
Portugal e pelo Sindicato dos
trabalhadores da Indústria de
Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte.
A acção de rua inseriu-se na
quinzena de luta que as duas estruturas sindicais estão a promover até amanhã, e serviu para
exigir a reabertura de todos os
restaurantes e bares. “Exigimos
a reabertura de todas empresas
do sector. Cafés, restaurantes,
pastelarias, mas também hoteis e
pousadas. O patronato está a
aproveitar-se da crise sanitária
(Covid-19) para pôr em causa os
direitos dos trabalhadores”, indicou Nuno Coelho, dirigente do
Sindicato de Hotelaria do Norte.
O mesmo responsável indicou
que “há muitos hoteis com trabalhadores em ‘Lay-off’ e que
registam perdas salariais significativas há cerca de cinco meses.
Achamos que é altura desses estabelecimentos reabrirem total-

mente, até porque já se nota um
certo regresso à normalidade. Há
muitos cafés e restaurantes com
clientela e funcionar quase normalmente.” O sindicato considera que o encerramento de cafés,
pastelarias, hotéis e pousadas e o
não pagamento de salários aos
trabalhadores é uma violação do
Código de Trabalho e, como tal,
“configura a prática de um crime”, salientou Nuno Coelho.
A acção de rua serviu, ainda,
para denunciar outras eventuais
ilegalidades cometidas por algumas empresas do sector no que
se refere aos horários de trabalho, ao pagamento do trabalho
suplementar prestado em dia útil
e em dias feriados, ao descanso
semanal, às férias e ao subsídio
de alimentação.
No distrito de Braga, o caso
mais grave é o da Pousada de
Santa Marinha da Costa, em
Guimarães, que se encontra de
portas fechadas, com dezenas de
trabalhadores em ‘lay-off’.
O assunto vai ser abordado na
próxima segunda-feira, no Porto, numa reunião entre o Sindicato de Hotelaria do Norte e a
Autoridade para as Condições
de Trabalho (ACT). O objectivo
é a comunicação ao Ministério
Público dos casos de encerramento ilícito.
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Autarquia oferece livros de fichas
a todos os alunos do 1.º ciclo
NO ARRANQUE DO ANO LECTIVO, todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho da Póvoa de Lanhoso vão receber,
a título gratuito, os livros de fichas, em mais uma medida do Município de apoio à educação.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A autarquia da Póvoa de Lanhoso vai entregar gratuitamente os
livros de fichas a todos os alunos
do 1.º ciclo do ensino básico,
desde o 1.º ao 4.º ano de escolaridade, no ano lectivo 2020/21.
Desta forma, no arranque do
próximo ano lectivo, os livros de
actividades de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês
serão entregues directamente
aos alunos nos diversos estabelecimentos de ensino.

Depois de um ano lectivo marcado pelas medidas de combate
à propagação da Covid-19, o
presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Lanhoso, Avelino
Silva, lembra que “a autarquia
tudo fez para minimizar os impactos da pandemia, desde a disponibilização de equipamento
informático para o ensino à distância até ao apoio ao ensino
presencial, passando pelos
apoios regulares às escolas, aos
estudantes e às famílias” e assegura que “a autarquia continuará
atenta às necessidades deste sec-

tor, que trará novas exigências"
assumindo que "a educação é
uma prioridade”.
A oferta dos livros de fichas e
outras medidas resultam do
apoio da autarquia às famílias,
de modo a que todos os alunos
possam dispor gratuitamente dos
manuais escolares e dos livros
de fichas e que possam aceder a
outros recursos sem prejuízo da
sua aprendizagem, realça o município em comunicado.
Nos anos lectivos passados, os
alunos 1.º ciclo foram abrangidos pelo regime de gratuitidade

dos manuais escolares, tendo a
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso complementado a medida do Ministério da Educação
com a distribuição de livros de
fichas/cadernos de actividades
das diferentes áreas curriculares,
atendendo aos escalões inerentes
à acção social escolar.
Ainda tendo em conta os princípios gerais da equidade, da
discriminação positiva e da solidariedade social, o Município da
Póvoa de Lanhoso assegura também, no âmbito das diferentes
modalidades da acção social es-

colar, as refeições escolares, as
actividades de animação e apoio
às famílias bem como o transporte escolar para todos os alunos, do pré-escolar ao secundário.
Consciente da importância da
fruta e de hortícolas para a saúde
das crianças e para a adopção de
hábitos alimentares saudáveis, o
m unicípio povoense anuncia a
continuidade, no próximo ano
lectivo, do Programa da Fruta
Escolar, que prevê a distribuição
semanal de fruta às crianças do
pré-escolar e 1.º ciclo.
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Actor João Reis apadrinha
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| Redacção |

O actor João Reis e o grupo
musical Zecadegas são, respetivamente, o padrinho e o embaixador musical da candidatura
da Filigrana da Póvoa de Lanhoso às 7 maravilhas da cultura popular.
“A filigrana é mais que um
património local, é um símbolo
do nosso país. Queremos que
este nosso património, único
em Portugal, seja reconhecido
como o vencedor das 7 maravi-

lhas da Cultura Popular”, reafirma o presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.
A Filigrana da Póvoa de Lanhoso é um dos finalistas regionais às 7 Maravilhas da Cultura
Popular®, num total de 7 Patrimónios por distrito ou região
autónoma. A votação decorre
até ao próximo dia 11 de Agosto, data em que se realiza a final distrital desta competição,
que decorrerá na Póvoa de Lanhoso. O número para votar é o
760 207 823.

§7 Maravilhas
Barcelos

Três semi-finalistas barcelenses
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A Banda Plástica, o Figurado de Barcelos e a Lenda do Galo de Barcelos
são semi-finalistas da edição 2020 das 7 Maravilhas da Cultura Popular.
Ainda é possível votar através dos contactos: Banda Plástica de Barcelos
(760207820); Figurado de Barcelos ( 760207822); Lenda do Galo de Barcelos (760207826). O concurso visa a valorização e reconhecimento daquilo que carateriza o país e assenta, nesta edição, no património cultural
material e imaterial.
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Município aproxima
famalicenses no mundo

Guimarães
Novo plano de
contingência vigora
na feira retalhista

ENTREGA dos primeiros ID Cards, no âmbito do projecto ‘Famalicenses
no mundo’ irá marcar cerimónia do Dia do Emigrante, este sábado.

DR

A partir de amanhã entra em vigor o novo plano de contingência
para a feira retalhista, em Guimarãess que fará aumentar a sua
capacidade para 700 clientes
e criará mais uma entrada com
acesso pela Rua da Liberdade.
O plano de contingência da feira
aplica-se aos comerciantes,
clientes, entidades fiscalizadoras
e aos trabalhadores que se encontrem nas suas instalações.
A elaboração do Plano de Contingência segue a informação disponibilizada pela Direção-Geral
da Saúde (DGS), bem como o enquadramento normativo e regulamentar aplicável, sendo a sua
execução acompanhada pelo
Serviço Municipal de Protecção
Civil e pela Polícia Municipal.
Toda a informação poderá ser
atualizada a qualquer momento,
tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da doença, bem como as orientações da
DGS e as alterações legislativas.
O município de Guimarães informa que continuará a ser obrigatório o uso de máscara, a desinfeção das mãos e o
distanciamento social.

Cerimónia do Dia do Emigrante irá decorrer no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de Seide

FAMALICÃO
| Redacção |

É com uma cerimónia dedicada
aos ‘Famalicenses no Mundo’
que a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão assinala, este sábado, o Dia do Emigrante
que ficará marcado pela entrega
dos primeiros ID Cards aos emigrantes famalicenses presentes
na iniciativa.
O ID card é um cartão de identificação que formaliza a pertença à rede Famalicenses no Mundo, “constituindo um importante
instrumento de dinamização e
divulgação da rede, fomentando
um sentimento de partilha e pertença entre todos os membros
que a integram e permitindo que
se deem a conhecer dentro, mas
também fora da rede” explica
o município em comunicado.
O município de Vila Nova de
Famalicão tem vindo a desenvolver o projecto Famalicenses
no Mundo, integrado na Agenda
de Diplomacia Urbana e na Estratégia Municipal de Internacionalização.
Este projecto tem vindo a con-

substanciar-se na criação de uma
Rede que integra já mais de uma
centena de concidadãos espalhados pelo mundo, da Ásia à América do Norte, passando pela Europa, África e América do Sul.
Estes famalicenses, embora envolvidos na execução dos seus
projectos pessoais e profissionais nos locais que escolheram
para viver e trabalhar, muitas vezes longínquos, não esquecem
as suas origens e os fortes laços
que os unem a Famalicão.
O objectivo do projecto Famalicenses no Mundo é o de conhe-

lll
O objectivo do projecto
Famalicenses no Mundo é o
de conhecer e manter
contacto com os cidadãos
de Famalicão que se
encontram espalhados pelo
Mundo, abrindo um canal
de comunicação e de
informação direta entre Vila
Nova de Famalicão e a
diáspora famalicense.

cer e manter contacto com os cidadãos de Famalicão que se encontram espalhados pelo Mundo, abrindo um canal de
comunicação e de informação
direta entre Vila Nova de Famalicão e a diáspora famalicense,
incentivando a que cada um dos
Famalicenses no Mundo possa
ser um ‘Embaixador’ informal
do nosso concelho na cidade ou
região onde reside.
A sessão que assinala o Dia do
Emigrante vai realizar-se a partir
das 11 horas, no auditório da Casa de Camilo – Centro de Estudos, em S. Miguel de Seide e será condicionada às regras de
seguranças estipuladas pela Direcção Geral de Saúde (DGS)
dada a situação de pandemia
em que vivemos, sendo transmitida em live streaming, na
página do Facebook dos Famalicenses no Mundo (https://www.facebook.com/FamalicensesNoMundo/). Muitos dos Famalicenses no Mundo, impossibilitados de participar, estarão nas suas cidades de acolhimento a partilhar o momento
anuncia o município.

Fafe
Este fim-de-semana
há animação de Verão
com Música na Arcada
A fadista fafense Cristina Lima
sobe amanhã ao palco do "Há
Música na Arcada", num espectáculo com início marcado para as
21.30 horas.
No sábado, à mesma hora, a Orquestra Aronis Show promete
animar todos que por lá passarem, dando, assim, continuidade
à programação de Verão do concelho de Fafe.
Os espectáculos do evento "Há
Música na Arcada" realizam-se
ao ar livre, num espaço devidamente delimitado, no estrito
cumprimento de todas as medidas de segurança definidas pela
Direção Geral de Saúde para este
tipo de iniciativas.
Com os lugares previamente sinalizados e com o respeito pelo
distanciamento físico obrigatório, este projecto dá palco aos artistas locais e envolve nos bastidores muitas equipas de trabalho
dedicadas profissionalmente à
música.

DR

Jardim Letal voltam a reunir-se

Famalicão

Sexta edição
do Laurus Nobilis
tem novas datas e
reconfirma bandas
A sexta edição do Laurus Nobilis tem novas datas e decorreá de 22 a 24 de Julho do próximo ano, com a organização
a reconfirmar todas as bandas
que estavam contratadas para
a edição de 2020.
O Laurus Nobilis continuará
a ter uma forte aposta em bandas do panorama nacional
através de nomes como Gaerea, Sacred Sin, Vella, Moonshade, Grindead, Prayers Of
Sanity, Pantano, Basalto, Sonneillon BM. Está prevista uma
reunião exclusiva dos Jardim
Letal, banda residente em Vila
Nova de Famalicão complementando o cardápio dos palcos principais do festival.
O Palco Faz a Tua Cena continua a ser uma aposta sólida
do festival dando prioridade a
projectos emergentes, iniciando-se, em brevem as inscrições para actuação no mesmo.
Mais dedicado a cultura tradicional e regional, o Laurus
continuará a ter o espaço Vitória Stage onde o artesanato e a
música tradicional são o foco,
dando ênfase ao que melhor se
faz na região do Minho.
O projecto Laurus Nobilis é
de cariz solidário com todas as
receitas a reverter em prol da
Casa do Artista Amador, um
dos principais projectos da Associação Ecos Culturais do
Louro.
Os passes adquiridos em
2020 continuam válidos para
2021, a venda de bilhetes continua e ainda está disponível
por mais algum tempo a fase
promocional do passe geral a
60€.
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Covid-19 causou “rombo terrível
nas contas” dos bombeiros
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amares assinalou ontem 111 anos de exitência.
A data não foi comemorada de forma festiva devido à pandemia da Covid-19.
m “rombo terrível”, foi
como o presidente da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Amares (AHBVA), José Antunes Gonçalves classifica os efeitos da pandemia da Covid-19,
nas contas da corporação.
A AHBVA assinalou ontem os
111 anos de existência, mas a situação provocada pela pandemia
não permitiu a realização dos
festejos.
“Este ano a Covid-19 não nos
permite fazer festa. Costumamos realizar uma missa e o desfile das viaturas pelas ruas da vila, mas como isso iria causar o
ajuntamento de pessoas, este
ano decidimos não fazer nenhuma acção comemorativa. Não
vamos fazer nenhum tipo de celebração”, apontou José Antunes
Gonçalves.
Além do cancelamento dos festejos, a pandemia teve ainda
efeitos no corpo activo, com seis
bombeiros infectados com a Covid-19, e nas contas da instituição.
“Esta pandemia causou-nos
muitos constrangimentos. Foi
um rombo financeiro terrível.
Estivemos praticamente parados
durante três meses e temos 23
funcionários, a quem temos de
pagar salários todos os meses.
Foi mesmo muito complicado”,
desabafou o presidente da direcção da AHBVA.
José Antunes Gonçalves notou,

4300 sócios pagantes

U

Associados
têm ajudado
a corporação

DR

Bombeiros Voluntários de Amares existem há 111 anos

no entanto, que “felizmente a situação está a retornar à normalidade”.
Ainda assim a direcção tem
preparada uma ‘prenda’ para a
associação. Trata-se de uma viatura de combate a incêndios florestais, “ É uma viatura usada
que nos foi cedida, no ano passado, pelo ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), que vai chegar em
breve”, afirmou José Antunes
Gonçalves. O responsável lembrou ainda a necessidade de serem adquiridos novos equipamentos de protecção individual,
porque estão sempre a ser admitidos bombeiros.

DR

A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Amares
(AHBVA) conta com cerca de 4300
sócios pagantes, o que tem ajudado
a equilibrar as contas da instituição.
As verbas arrecadadas vão praticamente na totalidade para a aquisição de viaturas, em particular ambulâncias de socorro.
“As nossas ambulâncias têm sido
todas renovadas com o dinheiro dos
nossos sócios, através das quotas
que pagam. Nós colocamos esse dinheiro numa conta à parte, onde
não mexemos a não ser para a
aquisição das viaturas. Não mexemos nesse dinheiro para financiar
outras acções dos bombeiros”, garantiu José Antunes Gonçalves, presidente da AHBVA.
A instituição espera chegar em breve aos cinco mil sócios.
“Nós temos uma nova campanha
de angariação de sócios para ver se
chegamos aos cinco mil. Essa campanha está a ser dinamizada, sobretudo, nas redes sociais (‘Facebook’ e ‘Instagram’)”, disse José
Antunes Gonçalves.
A instituição conta ainda com um
subsídio anual de 34.400 euros da
Câmara Municipal de Amares. “A câmara dá o que pode”, adiantou José
Antunes Gonçalves.

José Antunes Gonçalves, presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Amares
Publicidade

A União de Freguesias
de FERREIROS, PROZELO
e BESTEIROS

Apoia e incentiva os
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE AMARES
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“Novo comandante é prioridade”
Substituição do ex-comandante deverá ser autorizada em breve pela Autoridade Nacional de Emergência e
Protecção Civil. Comando está a ser assegurado interinamente pelo adjunto de comando, Domingos Ferreira.

DR

Alguns dos elementos do corpo activo dos Bombeiros Voluntários de Amares

ostava de ver a questão
do comandante resolvida. Essa é que era uma
boa prenda para a corporação”.
Quem o diz é Domingos Ferreira, comandante interino e adjunto de comando dos Bombeiros
Voluntários de Amares (BVA).
O responsável pelo corpo activo dos BVA explicou que a falta
de um comandante perturba “o
bom funcionamento da corporação, mas devido à boa vontade
de todos os que integram os
bombeiros, as coisas têm funcionado com alguma normalidade”.
Domingos Ferreira frisou ainda
que se tem sentido “um homem
sozinho” no comando e “isso
cansa”, desabafou.
A situação deverá ser resolvida
em breve, sendo essa a convic-

G
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Domingos Ferreira, comandante interino dos Bombeiros Voluntários de Amares

zzz
Os Bombeiros
Voluntários de Amares
vão receber em breve
uma viatura de combate
a incêndios florestais,
outra de comando e
equipamentos de
protecção individual.
ção da direcção. “O anterior comandante atingiu os 65 anos de
idade e o nosso advogado solicitou um parecer à Autoridade Nacional de Emergência. Os 65
anos é a idade limite para o cargo, pelo que em breve devemos
ter novo comandante”, disse José Antunes Gonçalves, presiden-

te da direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amares.
Em termos materiais, o comandante interino e adjunto de comando considera que a corporação está bem equipada e que em
breve o parque automóvel vai
ser reforçado. “Além do veículo
para combate a incêndios, vamos ter uma outra viatura de comando. Em breve teremos necessidade de uma ambulância de
socorro”, expressou Domingos
Ferreira.
No que diz respeito aos equipamentos de protecção individual
(EPI), o comandante interino e
adjunto de comando explicou
que “ está em fase final a compra
dos EPI’s” e devem estar disponíveis em breve.

DR

Os soldados da paz’ de Amares são chamados para as mais diversas acções de socorro
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População está reconhecida
pelo trabalho dos bombeiros
O presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, enalteceu esforço dos Bombeiros Voluntários
de Amares no apoio à população e destacou os vários contributos dados pela autarquia aos ‘Soldados da Paz’.
mais de um século de vida
e de dedicação. Trata-se
de uma instituição muito
querida da população”. A afirmação foi transmitida pelo presidente da Câmara Municipal de
Amares, Manuel Moreira, ao
Correio do Minho, a propósito
dos 111 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amares.
Manuel Moreira destacou o
trabalho meritório realizado por
todos aqueles que compõem os
Bombeiros Voluntários de Amares, desde a direcção ao corpo
activo e realçou que a população
está sempre ao lado dos ‘soldados da paz’.
“A população está muito reconhecida pelo trabalho que os
bombeiros têm realizado ao longo dos anos, especialmente no
que se refere ao socorro de
emergência e aos incêndios, que
são mais do que muitos nesta altura do ano. Sempre que é preciso, a população corresponde às
necessidades dos bombeiros e
valoriza o trabalho desses homens e mulheres”, disse Manuel
Moreira.
O autarca deu como exemplo a
participação popular sempre que
são realizados peditórios.
Se pudesse dar uma prenda aos
bombeiros, por celebrarem os
111 anos, o autarca amarense desejaria colocar um fim na actual
pandemia.
“Os nossos bombeiros têm passado por momentos muito difí-

É
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Presidente da Câmara Municipal de Amares. Manuel Moreira, saudou o bom desempenho dos Bombeiros Voluntários

ceis, fruto da actual pandemia
(Covid-19). Têm sido muito solicitados e estiveram sempre ao
lado da população. A melhor
prenda seria acabar com a pandemia para eles poderem ter um
pouco mais de descanso”, afirmou Manuel Moreira.
O edil de Amares garantiu,
também, que a autarquia tem estado sempre ao lado da corporação de bombeiros do concelho.
“A Câmara Municipal tem ajudado no que pode. Damos um
subsídio anual de cerca de
34.400 euros, mas também na

aquisição de diverso material.
Contribuímos com 36 mil euros
para a Equipa de Intervenção
Permanente (EIP) e este ano já
demos um subsídio extra de
mais de 10 mil euros. Só este
ano já demos mais de 80 mil euros aos Bombeiros Voluntários
de Amares para fazer face às várias necessidades”, apontou Manuel Moreira.
O autarca amarense aproveitou
para desejar as maiores felicidades à Associação Humanitária
dos Bombeiros Municipais de
Amares.

DR

Parte da frota dos Bombeiros Voluntários de Amares
Publicidade
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Os novos bombeiros que vão integrar os Voluntários de Amares

Uma das viaturas do Museu dos Bombeiros Voluntários de Amares

Escola de Bombeiros com reinício
marcado para o mês de Outubro
Voluntários de Amares vão reiniciar a Escola de Bombeiros no próximo mês de Outubro. Corpos activo actual
conta com 63 elementos, mas vai ser reforçado com mais setre bombeiros de terceira classe.

A

Escola de Bombeiros da
Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Amares (AHBVA) vai
reiniciar no próximo mês de Outubro. A novidade foi avançada
pelo comandante interino e adjunto de comando da corporação, Domingos Ferreira, em declarações ao ‘Correio do
Minho’, no âmbito dos 111 anos
da corporação.
“Posso informar que teremos
uma nova escola de bombeiros
já em Outubro. Quem quiser vir
a ser bombeiro já se pode inscrever na nossa escola”, anunciou
Domingos Ferreira.
Um facto que leva o coman-

dante operacional a assegurar
que a corporação não tem “razões de queixa” no que diz respeito ao voluntariado nos bombeiros.
Já o presidente da direcção da
AHBVA, José Antunes Gonçalves, revelou que o corpo activo,
composto por 63 elementos, vai
ser reforçado.
“Temos sete elementos que saíram da nossa Escola de Bombeiros e que vão ingressar nas nossas fileiras. Receberam as
insígnias de bombeiros de terceira classe há cerca de três semanas”.
José Antunes Gonçalves defendeu que “faz todo o sentido rea-
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“Temos sete elementos
que saíram da nossa
Escola de Bombeiros e
que vão ingressar nas
nossas fileiras.
Receberam as insígnias
de bombeiros de terceira
classe há cerca de três
semanas.”
José Antunes Gonçalves
Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Amares

lizar as Escolas” de aspirantes a
bombeiros por diversas razões.
“É sempre necessário renovar
o corpo activo. Há sempre pessoas que se inscrevem nos bombeiros como voluntários, mas
depois começam a namorar, ou
casam e saem daqui. Outros vão
para fora, emigram ou vão para
outras localidades morar e há
ainda aqueles que por causa do
emprego deixam de ter disponibilidade para serem bombeiros
voluntários. Por isso há sempre
necessidade de se formar novos
bombeiros”, referiu o presidente
da AHBVA.
O presidente da Câmara Municipal de Amares considerou que

Publicidade
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a Escola de Bombeiros dos Voluntários de Amares é, também,
de extrema importância para o
concelho.
“A formação dos bombeiros
voluntários é de extrema importância, na medida em que transmite mais segurança. Este é um
tipo de formação que valoriza
muito o nosso concelho. Os
Bombeiros Voluntários de Amares têm feito um trabalho excelente. É muito bom poder contar
com os nossos bombeiros, que
estáo sempre prontos para intervir nas mais variadas situações e
a população de Amares sabe que
pode contar com eles”, disse
Manuel Moreira.
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Viana “rasga horizonte
através da inovação”
TENDO NO HORIZONTE a Agenda da Inovação 2030, Viana do Castelo
acolheu o primeiro fórum de preparação para os novos desafios.

§ notas
Em supermercados e mercearias do concelho

Campanha ‘Ajudar Viana’ recolhe
donativos para o Banco Alimentar
A campanha ‘Ajudar Viana’, promovida pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo e Associação Empresarial de Viana do Castelo já está nos pequenos supermercados e mercearias do concelho de Viana do Castelo. O
objectivo é recolher donativos que serão entregues ao Banco Alimentar
local, que os distribuirá pelas instituições de solidariedade social.
Esta iniciativa tem como finalidade a angariação de alimentos a favor das
famílias carenciadas e, através dela, o incremento das vendas no comércio tradicional. A vereadora da Coesão Social na Câmara Municipal, Carlota Borges, refere que a autarquia implementou ao longo dos últimos meses várias medidas de âmbito social que visam, sobretudo, atenuar as
dificuldades resultantes desta crise social provocada pela pandemia associada à Covid-19. Também o presidente da Associação Empresarial, Manuel Cunha Júnior, refere que “é doloroso saber que em Portugal 12 mil
famílias debatem-se com necessidades alimentares nesta fase pandémica”, daí a importância desta iniciativa, que se insere numa vertente de
responsabilidade empresarial e social”.

Arcos de Valdevez

Município investe na reabilitação
do Jardim-de-Infância de Giela

DR

Presidente da câmara de Viana do Castelo na abertura do primeiro de seis fóruns temáticos que teve como orador António Cunha

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

É objectivo do Município de
Viana do Castelo “rasgar o horizonte” através da inovação, para
que Viana possa “vencer a batalha do desenvolvimento”, disse
anteontem o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José
Maria Costa, aquando da abertura do primeiro de seis fóruns temáticos que visam preparar a
Agenda para a Inovação 2030.
O autarca definiu esta como
sendo “a reunião zero” da Agenda da Inovação, naquele que é
“um processo de preparação para os novos desafios que temos
pela frente”. O encontro serviu
para apresentar institucionalmente a intenção do Município
de discutir uma agenda de desenvolvimento para os próximos
anos, tendo a inovação como
mote.
“Temos de inovar em muitas
áreas, no domínio da educação,
no domínio da governança, no
domínio industrial, e para isso
temos de promover um conjunto
de metodologias de participação, como este fórum onde vamos apresentar o projecto à Câmara Municipal, à Assembleia

Municipal, a entidades que connosco cooperam institucionalmente e alguns empresários”, referiu.

lll
“Temos de inovar em muitas
áreas, no domínio da
educação, no domínio da
governança, no domínio
industrial, e para isso temos
de promover um conjunto
de metodologias de
participação, como este
fórum”, disse o presidente
da Câmara Municipal de
Viana do Castelo.
O segundo fórum será a 18 de
Setembro e terá como orador o
eurodeputado José Manuel Fernandes, decorrendo os restantes
até Janeiro de 2021. O edil refere que os próximos fóruns irão
olhar para as grandes linhas da
União Europeia e financiamentos previstos, o conhecimento e
a economia do mar, educação,
cultura e identidade, entre outros
temas.
António Cunha, orador convi-

dado, referiu que a tecnologia
que entra na dimensão industrial, agrícola, de saúde pública,
de cidadania e de educação terá
de ser uma das fortes apostas.
“Viana do Castelo é conhecida
por ter uma agenda muito lúcida
e equilibrada, nomeadamente
num balanço entre uma actividade industrial que tem crescido
significativamente nos últimos
anos, mas num respeito muito
grande pelas questões de sustentabilidade, de qualidade de vida
dos que aqui moram e aqui vêm
de visita”, indicou.
A economia do mar e o cluster
automóvel são, para António
Cunha, “vantagens que Viana
tem e que certamente continuará
a aproveitar, mas terá de fazer o
salto tecnológico”.
Tendo por base uma metodologia participativa, Viana do Castelo começou assim a preparar a
Agenda para a Inovação 2030,
que deverá estar concluída dentro de seis meses. O objectivo da
Agenda para a Inovação dar coerência e interligar grandes investimentos que estão assegurados
e ainda identificar e projetar novos investimentos, no Quadro de
Inovação e Desenvolvimento
Sustentado.

O Município de Arcos de Valdevez encontra-se a reabilitar as fachadas e a
cobertura do Jardim-de-Infância de Giela, as quais se encontram bastante danificadas devido às infiltrações.
Com um custo global cerca de 24 mil euros, a presente empreitada tem
como objectivo melhorar o conforto e qualidade das infraestruturas, proporcionando melhores condições à comunidade escolar, nomeadamente
a alunos e professores.
Esta obra está inserida num conjunto de intervenções na área da educação, de cerca de 650 mil euros.

Programa Cultural Verão 2020 na vila de Caminha

Percursos temáticos propõem viagem
pela história da vila de Caminha
Percursos temáticos são as propostas do programa cultural de Verão da
vila de Caminha.
A primeira ‘viagem’ pela História & Património mostrou ‘As casas de Caminha – casas inteiras e meias-casas’, mas também andou pelo centro
histórico, percorrendo as suas ruas mais características, detendo-se sobre
os diferentes tipos de casa que resistem ainda com o pitoresco medieval.
Este percurso decorrerá novamente no próximo dia 10.
Para poder participar nos percursos temáticos História & Património e Fotografia, as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ocorrer
até dois dias antes da actividade.

Projecto prevê a passagem pela freguesia de Penso

Melgaço contra instalação da
linha dupla Ponte de Lima- Fonte Fria
O executivo melgacense deliberou, por unanimidade, a discordância da
instalação da Linha Dupla Ponte de Lima – Fonte Fria troço português no
concelho de Melgaço. O projecto visa a construção de uma nova linha dupla trifásica, de muito alta tensão, entre a subestação de ‘Vila Fria’, em
Ponte de Lima e a rede eléctrica de Espanha. A área de implantação
abrange em Portugal sete concelhos: Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da
Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Monção e Melgaço e um total
de 60 freguesias. Em Melgaço o projecto conjectura a passagem numa
determinada área da freguesia de Penso.
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Bienal de arte expõe
em quatro pólos
QUATRO EXPOSIÇÕES gratuitas descentralizam a XXI Bienal
Internacional de Arte de Cerveira por quatro pólos.
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

DR

Bienal Internacional de Arte de Cerveira volta a apostar na descentralização
Publicidade

PROMOÇÃO DE 23 DE JULHO A 12 DE AGOSTO

0,99€
Água Tónica Schweppes
1Lt

A XXI Bienal Internacional de Arte de
Cerveira volta a expandir-se pelo Norte
de Portugal com exposições gratuitas em
Monção, Vila Praia de Âncora, Alfândega
da Fé e Viana do Castelo.
“A singularidade estética da Bienal Internacional de Arte de Cerveira reside
também na diversidade de narrativas e interpretações, apresentadas em diferentes
contextos”, afirma o director artístico do
evento, Cabral Pinto.
Reafirmando o seu papel como agente
de descentralização cultural, a Fundação
Bienal de Arte de Cerveira apresenta quatro pólos expositivos fora de Vila Nova
de Cerveira: a Galeria de Arte do Cine
Teatro João Verde, em Monção, o Centro
Cultural de Vila Praia de Âncora, a Casa
da Cultura Mestre José Rodrigues, em Alfândega da Fé, e a Galeria Noroeste Fundação Caixa Agrícola do Noroeste,
em Viana do Castelo.
Com curadoria de Ricardo de Campos,
a Galeria de Arte CTJV em Monção é o
primeiro espaço a abrir, hoje, com a exposição "Território Pintura".
A partir de amanhã e até 4 de Setembro
a mostra apresenta 16 artistas portugueses e espanhóis, cuja problemática de trabalho possui como centro discursivo as
questões vinculadas à pintura.
Já a exposição "Poéticas e imaginários –
Travessias com múltiplas conexões" abre
portas esta sexta-feira no Centro Cultural
de Vila Praia de Âncora e permanece
aberta ao público até 13 de Setembro.
A partir de 19 artistas, a curadora Isabel

Lima propõe um olhar sobre a arte como
uma arena de ideias e sentidos que oferece novas possibilidades e significados,
num espaço e num tempo que se carateriza pela complexidade e diversidade.
No sábado, a Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues, em Alfândega da Fé,
inaugura a mostra "Uma Cereja na génese
de Eugénio e Zé Rodrigues", comissariada por Ágata Rodrigues e António Oliveira para visitar até 30 de Setembro.
O último polo expositivo a abrir será o
de Viana do Castelo. De 28 de Agosto a
16 de Outubro 2020 a Galeria da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, apresenta a exposição “Livro de Artista, Diversidade de Espaços", comissariada por
Fernanda Boas.

lll
De recordar que a XXI Bienal
Internacional de Arte de Cerveira
permanece de portas abertas até 31
de Dezembro de 2020, para
apresentar mais de 350 obras de
cerca de 370 artistas de 38 países.
A partir de livros de 19 criadores, apresenta-se uma diversidade de narrativas,
de novas presenças e identidades que
abrem portas a um entendimento individual e para a complexidade das interpretações.
A XXI Bienal Internacional de Arte de
Cerveira permanece de portas abertas até
31 de Dezembro de 2020, para apresentar
mais de 350 obras de cerca de 370 artistas
de 38 países.

A preparar evento anual

Plataforma Berán no Caminho

10,99€
Gin Bombay Original
70cl

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

A recém-criada Plataforma Berán no Caminho, que defende o “traçado original”
do itinerário jacobeu que liga Braga a
Santiago de Compostela, anunciou ontem, a realização de um encontro de “carácter internacional e transfronteiriço”
dedicado aos peregrinos.
“Uma comissão permanente está a organizar um evento anual chamado 'O Caminho em nós', que promoverá o encontro
internacional de peregrinos do Caminho
da Geira e dos Arrieiros (ou Minhoto Ri-

beiro)”, explica Abdón Fernández, portavoz da plataforma e presidente da Associação do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro (ACJMR).
“O evento, ainda sem data marcada,
consistirá num programa cultural, assente
num projecto de carácter transfronteiriço
com Portugal e pondo em relevo a situação privilegiada de Berán como um ponto
de partida, pois está a 102 quilómetros de
Santiago”, a distância mínima para os peregrinos a pé obterem a Compostela.
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FAMALICÃO CONTRATA CAMPEÃO
EUROPEU SUB-19 PELA SÉRVIA
ANDRIJA LUKOVIC é o primeiro reforço da equipa de João Pedro Sousa. Marcou golo decisivo
no Europeu em 2013, ajudando a bater a França na final. Aos 25 anos, assinou até ao final de 2022/23.
FC FAMALICÃO

| Ricardo Anselmo |

O Futebol Clube de Famalicão
anunciou a contratação do médio sérvio de 25 anos Andrija
Lukovic, que assinou um contrato válido por três temporadas.
Formado na equipa sérvia do
Rad Beograd, Lukovic conta
ainda com uma passagem pela
equipa B do PSV antes de voltar
ao seu país de origem, em 2016,
para alinhar no Estrela Vermelha.
Depois, seguiram-se dois anos
no Vozdovac, onde realizou as
melhores épocas da carreira do

ponto de vista individual (58 jogos e 16 golos marcados).
Na temporada passada alinhou
nos polacos do Raków, tendo
realizado apenas nove partidas.
Agora, chega a Famalicão para
colmatar a mais do que provável
saída de um ou vários elementos
do meio-campo, conhecido que
é o interesse de muitos clubes
em Pedro Gonçalves e o regresso de Uros Racic ao Valência.
Lukovic tem no currículo a
conquista de um europeu pela
selecção Sub-19 da Sérvia, tendo marcado, inclusive, o golo
decisivo, na final com a França,
que valeu o triunfo (1-0).

23 de Dezembro
Supertaça entre Porto
e Benfica joga-se dois
dias antes do Natal
É o troféu que, normalmente, dá
o pontapé de saída em cada temporada desportiva, mas em 2020
a Supertaça, disputada entre
Porto e Benfica, vai jogar-se, por
acordo dos clubes, a 23 de Dezembro, indicou a FPF, que ainda
não definiu hora nem local.

I Liga
Proença crente de que
campeonato possa
começar com público

UEFA

O presidente da Liga, Pedro
Proença, disse não compreender
o facto de o futebol ser tratado
de forma diferente em relação a
outros eventos desportivos.
“Não compreendemos, nem iremos admitir, e por isso é nossa
convicção que a próxima época
comece com público nos estádios”.

Andrija Lukovic jogou nos polacos do Rákow na última temporada
Publicidade
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Liga Europa
Shakhtar de Luís
Castro garante lugar
nos quartos-de-final
O Shakhtar, do técnico português
Luís Castro, garantiu ontem o
acesso aos quartos-de-final da
Liga Europa, depois de bater em
casa o Wolfsburgo por 3-0. Na
primeira-mão os ucranianos haviam vencido já por 2-1. Hoje,
entra em campo mais três técnicos lusos (Nuno Espírito Santo,
Pedro Martins e Paulo Fonseca).
ONTEM:
Copenhaga-Basaksehir, 3-0 (3-1)
Shakhtar-Wolfsburgo, 3-0 (5-1)
Inter-Getafe, 2-0 (2-0)
Man. United-LASK, 2-1 (7-1)
HOJE:
Leverkusen-Rangers (17.55h)
Sevilha-Roma (17.55h)
Basileia-Frankfurt (20h)
Wolves-Olympiacos (20h)

Almeida quer solidificar
Gil Vicente na I Liga
NOVO TÉCNICO rejeita ideia de lutar apenas pela manutenção, mas antes
de capitalizar o que foi bem feito na última época, procurando estabilidade.

Moreirense
Guarda-redes Kewin
Silva vai concorrer
com Pasinato
O guardião brasileiro Kewin Silva
vai ser anunciado como reforço
do Moreirense nos próximos
dias. O atleta confirmou a mudança para Moreira de Cónegos à
imprensa brasileira. “Vou fazer
tudo para que as coisas corram
bem no Moreirense, para que
possa manter a minha carreira lá
fora. Isso foi sempre um objectivo”, afirmou o ainda guarda-redes do Mirassol, que vai lutar
com Pasinato por um lugar no
onze inicial de Ricardo Soares.

Vieira SC
Renovações
de contrato para João
Castro e Bruno Gabriel
O Vieira Sport Clube assegurou a
continuidade de mais dois atletas para a temporada 2020/21.
Trata-se do capitão Bruno Gabriel e do jovem produto da cantera João Castro.

Ex-Famalicão
Rafael Defendi
é reforço do Farense
no regresso à I Liga
O Farense assegurou a contratação do experiente guarda-redes
Rafael Defendi, de 36 anos, que
deixou o Famalicão na última
temporada. O brasileiro é um
importante reforço para a turma
orientada por Sérgio Vieira.

GIL VICENTE

Rui Almeida vai assumir o primeiro desafio como técnico principal na I Liga portuguesa

GIL VICENTE FC

| Ricardo Anselmo |

De regresso ao futebol português, depois de cinco anos nos
dois principais escalões franceses, o técnico Rui Almeida, de
50 anos, mostrou-se orgulhoso
por poder abraçar a primeira experiência como técnico principal
no primeiro escalão do futebol
luso. Atraído pelo projecto do
Gil Vicente, Rui Almeida manifestou vontade, em entrevista ao
canal do clube, de estabilizar a
equipa na I Liga, preparando-a
para “disputar sempre a vitória”.
“Depois de uma época fantástica, tenho essa responsabilidade.
O objectivo primário é consolidar a estabilidade do clube e não
andar apenas a lutar pela manutenção. Vamos ser competitivos
e disciplinados, mas com grande
coração, para emocionar e atrair
o adepto”, frisou o técnico, explicando que muito do seu trabalho em Barcelos passará por
aproveitar as boas bases deixadas pelo antecessor Vítor Oliveira.
“Há que aproveitar essa base
feita de pessoas competentes e

acrescentar alguma coisa. Importa que todos os jogadores encaixem e percebam as definições
de família deste clube. As questões técnicas são fundamentais,
mas a expressão individual vai
assentar sempre numa dimensão
colectiva”.
Antecipando uma temporada
de “emoções fortes” em Barcelos, Rui Almeida espera seduzir
do adeptos do Gil Vicente, sobretudo pela apreciação da entrega que, espera, os jogadores
possam demonstrar em campo.
“Acima de tudo, vou tentar que
os adeptos saiam do estádio no
final de um jogo e estejam geralmente ansiosos pelo próximo.
Se conseguirmos fazer isso, fico

lll
“Acima de tudo, vou tentar
que os adeptos saiam do
estádio no final de um jogo
e estejam geralmente
ansiosos pelo próximo.
Se conseguirmos isso, fico
imensamente feliz e significa que fizemos bem
o nosso trabalho.”

imensamente feliz e significa
que fizemos bem o nosso trabalho. Ninguém foge à parte racional da vitória, mas muitos adoram o futebol pela forma
emocional como estamos em
campo”, sublinho o técnico, que
perspectivou as dificuldades da
próxima temporada na I Liga.
“É uma prova competitiva e
com um nível elevado de treinadores e jogadores. É preciso estarmos preparados para essa dificuldade, sabendo que temos
valor. Quando saem alguns jogadores, naturalmente precisamos
de qualidade. Buscamos sempre
qualidade no perfil humano,
sendo que uma das obrigações é
valorizar os atletas”, disse, sem
deixar de abordar a possibilidade de jogos à porta fechada.
“Espero que isto seja ultrapassado rapidamente, mas não depende só de nós. Tenho alguma
experiência de jogos à porta fechada. No Zamalek, vivi muito
essa realidade em virtude da situação no Egipto. Sei bem que
não é fácil para ninguém. Na ausência de adeptos, os jogadores e
os treinadores têm de ser o gatilho da emoção do jogo”.

Proveniente do Tokyo Verdy

Kanya Fujimoto
chega a Barcelos
por empréstimo
de uma temporada
O médio japonês de 21 anos
Kanya Fujimoto vai ser reforço do Gil Vicente na temporada 2020/21. O jogador vai
chegar a Barcelos por empréstimo do Tokyo Verdy, emblema da II Liga japonesa, que
fez o anúncio oficial nas redes
sociais.
O jogador é esperado em
Barcelos no início da próxima
semana para efectuar exames
médicos e ser oficializado pelos ‘galos’, que vão ter em Fujimoto uma espécie de Kraev
que, isto porque o nipónico pisa as mesmas zonas no terreno
de jogo que o homólogo búlgaro, que esteve emprestado
ao Gil Vicente na última temporada, proveniente dos dinamarqueses do Midtjylland.
Fujimoto é então um médio
de características mais fensivas, que no ano passado fez
dois jogos pela selecção do Japão no Mundial de Sub-20,
que acabou eliminada nos oitavos-de-final.
Nos últimos três anos, Fujimoto tem sido um dos elementos em destaque do emblema
nipónico, contabilizando 49
jogos e quatro golos marcados
desde 2018.
Para além de Fujimoto, o Gil
terá, também, já assegurados o
guardião Daniel Fuzato e o lateral Souleymane Aw.

+ saída
Depois de duas épocas ao
serviço do Gil Vicente, o
guarda-redes Wellington
Luís deixou o emblema
barcelense. Na última
temporada, o guardião de
25 anos participou em
apenas dois jogos, ambos
para a Taça da Liga.
Formado no Internacional
e no Novo Hamburgo,
Wellington foi um dos
quatro elementos do
plantel que sobrou da
transicção do Campeonato
de Portugal para a I Liga.
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Rodrigo Fernandes
disputa a meia-final
OPEN JUVENIL continua a decorrer nos courts do CT Braga, com o jovem
Rodrigo Fernandes a destacar-se, ao garantir a presença na semifinal.
TÉNIS

| Redacção |

O Open Juvenil de Braga Sub-14 entra hoje na reta final, disputadas que foram as primeiras
rondas tanto dos quadros de singulares como de pares. Com Helena Bueno a ficar pelo caminho
no quadro de singulares, Rodrigo Fernandes confirmou ser um
dos candidatos à vitória e segue
em frente rumo às meias-finais,
que se disputam hoje.
O dia de ontem serviu para a
realização dos oitos jogos dos
quartos-de-final (quatro em
masculinos e outros tantos em
femininos) e a consequente definição dos semi-finalistas.

No sector masculino, Rodrigo
Fernandes, do Clube de Ténis de
Braga, continua a justificar porque é considerado um dos favoritos à conquista do troféu. Ontem, defrontou um adversário
difícil, Diogo Pipa, da Escola de
Ténis Jaime Caldeira, mas acabou por superar o obstáculo sem
grandes dificuldades, vencendo
por 6-2 e 6-0.
No outro jogo dos quartos-de-final que definia o adversário
do jogador de Braga nas meias-finais de hoje, Tiago Abreu, da
Escola de Ténis Jaime Caldeira,
venceu com relativo à vontade
(6-1 e 6-0) o seu colega de clube, João Morgado. Refira-se que
Tiago Abreu chega às meias-fi-

nais de hoje sem ter perdido
qualquer ‘set’ no torneio, o que
dá conta do interesse que rodeia
o duelo de hoje entre Rodrigo
Fernandes, a jogar em casa, e o
invicto Tiago Abreu, partida
agendada para o campo número
1 (a partir das 11 horas).
Nos outros jogos dos quartos-de-final do quadro de singulares masculinos, Dino Molokova
(Viseu Royal TC) venceu Rodrigo Cruz (SC Porto) por 6-2 e 6-0
e João Dinis da Silva (ET Maia)
derrotou Tiago Esculcas (Class
Academy) por 6-3 e 6-4.
No quadro de singulares femininos, azar para a vimaranense
Analu Freitas (CT Guimarães)
que por lesão foi obrigada a de-
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Rodrigo Fernandes disputa hoje as meias-finais do Open Juvenil de Braga Sub-14

sistir, permitindo o apuramento
para as meias-finais de Maria
Inês Pereira (CT Porto). Helena
Bueno, do CT Braga, também
não conseguiu visar o passaporte
para as meias, já que perdeu com
Mafalda Almeida (LCT Foz) por
6-0 e 6-1, ficando assim o clube
organizador sem representantes

no quadro de femininos.
Sara Borkop (CT Estoril), com
vitória (6-2 e 6-0) sobre Diana
Filipa Fernandes (6-2 e 6-0) e
Jessica Para (CT Portimão Rocha) com vitória (6-2 e 6-0) sobre Catarina Garcia (Ginásio St.
Tirso) são as outras finalistas do
quadro de singulares femininos.
Publicidade
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§ Pevidém

Clube de Caçadores de Braga
quer campeonato do mundo

Americanos impedidos

Pandemia anula
Mundial 2020
O Campeonato do Mundo 2020 que
estava previsto para os dias 27 a 30
de Agosto, em Pevidém, teve de ser
anulado devido à pandemia, que
impede a realização de voos e a
presença de concorrentes do continente americano. Segundo o Conselho Mundial das Federações Desportivas de Caça e Tiro, a situação
impede viagens aos atiradores de
Argentina, do Brasil, do México e
dos Estados Unidos. A competição
estava prevista para as instalações
do Clube Industrial de Pevidém. O
campo de tiro foi inaugurado em
1974 e tem cerca de 300 associados. Dispõe de cinco campos de tiro
e um armeiro com capacidade para
600 armas.

CAMPEÃO NACIONAL em 2020 quer Mundial no ano 2022, revelou José Peixoto, presidente do Clube
de Caçadores de Braga.
TIRO

| Rui Serapicos |

“Nós contamos em 2022 ter aqui
o campeonato do mundo de tiro
às hélices. Vamos esperar que a
situação da pandemia evolua no
sentido positivo; uns trezentos e
cinquenta dos melhores de todo
o mundo virão a Braga”, disse
ontem, em declarações que nos
prestou ao telefone José Peixoto,
presidente do Clube de Caçadores de Braga.
Aquele responsável fez-nos a
revelação ao ser contactado para
um comentário aos títulos nacionais que o clube conquistou no
fim-de-semana, em Elvas.
A equipa bracarense sagrou-se
pela primeira vez na sua história
campeã nacional de tiro às hélices e a título individual o atirador Paulo Barbosa conquistou a
Taça de Portugal.
Foi no Clube de Caça e Pesca
de Elvas, que no fim-de-semana
se disputou a sexta e última
contagem do Campeonato Nacional de Tiro às Hélices e da
Taça Federação.
Os atiradores do Clube de Caçadores de Braga (CCB) , Ricardo André, Paulo Marques, Vítor
Soares e Pedro Campos, bateram
a concorrência sagrando-se campeões nacionais.
“Nós já sabíamos que temos
bons atiradores. Foi a primeira
vez que tivemos condições,
campos para poder entrar em
competição oficial. Com as no-
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Equipa do Clube de Caçadores de Braga que conquistou em Elvas o seu primeiro título de campeã nacional

vas instalações, já no ano passado ficamos em segundo e este
ano em primeiro”, comentou José Peixoto, apontando como
uma explicação destes triunfos
as melhorias das condições materiais que o clube tem vindo a
alcançar.
“Queremos assumir a nível
mundial como capital do tiro a
hélice”, vincou, explicando que
“agora nós estamos a equipar o
campo com máquinas automáti-

cas, o que agrada muito aos atiradores. Em vez de irem os gaiatos, os jovens que e vão lá carregar as hélices”.
Além disso, adiantou, está também a avançar a impermeabilização nos taludes para recolha
de chumbo. Além da qualidade
competitiva dos atiradores, evidenciada com os títulos conquistados em Elvas e das tais melhorias visíveis no plano material,
José Peixoto faz ainda questão

de destacar que na área da organização também o Clube de Caçadores de Braga tem vindo a
evoluir. “No ano passado fomos
tivemos dois campeonatps da
Europa e fomos bastante elogiados na maneira como organizámos Campeonato da Europa de
Tiro à Hélices”. No plano desportivo, realça ainda assim o valor que tem para Paulo Barbosa
a conquista da Taça de Portugal,
pois “fica o nome do atirador

gravado para sempre”.
José Peixoto destaca também
as facilidades que o clube tem
vindo a proporcionar às forças
policiais, como a PSP e a PJ, ou
a Protecção Civil, que podem
usar as estruturas do campo de
tiro para treino de precisão.
Segundo um comunicado do
CCB, o nacional de tiro às hélices “foi sem dúvida um campeonato disputado até ao último
minuto, com os vários clubes a
apresentarem atiradores de muita qualidade , o que tornou esta
vitória com mais sabor, porque
para além de ser a primeira vez
que o CCB se torna campeão nacional, depois de ter as novas
instalações para poder competir,
conta com mais este magnífico grupo de atiradores, que fizeram parte das várias equipas durante esta época, formado por
Alcino Magalhães, Carlos Marques Rodrigues, Gilberto Faria, Ricardo Faria, André Veiga, Paulo Costa e Paulo Barbosa”.

Equipas masculina e feminina de seniores treinam no Pavilhão de Santa Maria Maior

VC Viana já prepara a próxima época
VOLEIBOL

| Redacção |

Os escalões seniores, feminino e
masculino do Voleibol Clube de
Viana (VCV) já se encontram a
preparar a época que se avizinha, informou fonte da colectivi-

dade.
As equipas já iniciaram os treinos no Pavilhão Municipal de
Santa Maria Maior, treinos estes
que estão devidamente autorizados e que respeitam todas as
normas impostas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), adian-

tou a mesma fonte.
A equipa sénior feminina dará
continuidade à sua preparação
para o play-off de apuramento
da equipa campeã nacional e de
subida à II Divisão, que se disputará em Setembro.
A equipa sénior masculina ini-

ciará a sua preparação para a
quinta época consecutiva no
campeonato nacional da II Divisão que iniciará com a realização de uma jornada dupla em casa (Pavilhão Municipal de Santa
Maria Maior) nos dias 26 e 27 de
Setembro.
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Equipa masculina continua na I Divisão
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§andebol

Recorde regional nos nacionais sub-18
RODRIGO ARAÚJO, dos Amigos da Montanha, estabeleceu no campeonato nacional sub-18
de atletismo novo recorde regional de marcha. Outro ponto alto é o terceiro lugar de João Simões.
ATLETISMO
| Redacção |

No dia 1 de agosto, A equipa de
formação de atletismo dos Amigos da Montanha/ E.Leclerc de
Barcelos participou nos campeonatos nacionais de atletismo em
Sub-18. A pista do Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, que recebeu o
evento para atletas do Norte,
contou com a participaç ã o de
cinco atletas dos AM. Entre eles,
destacaram-se João Simões que
conquistou a medalha de bronze
nos 300 metros barreiras, finalizando a prova com o registo de
40,44 segundos, e Rodrigo
Araújo que agarrou a quarta posição nacional nos 3.000 metros
em marcha atlé tica, fazendo
marca (15:19,81 minutos) que
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Rodrigo Araújo bate recorde regional

DR

João Simões, medalha de bronze

valeu recorde regional da distâ ncia, batendo o anterior melhor registo, que tinha mais de
34 anos, em 56 segundos. Nos
nacionais ainda participaram
Luís Cardoso no lançamento do
peso conseguindo a 14.a posição
nacional, Vasco Martins que alcançou o 10.º lugar nos 100 metros e Margarida Araújo que participou nos 300 metros barreiras
sofrendo uma queda que a impediu de atravessar a meta. No domingo, 2 de Agosto, e na mesma
pista, disputaram-se os campeonatos nacionais de Sub-20. A
participaç ã o dos Amigos da
Montanhateve representação
através de Pedro Sá, no salto em
altura, que com um salto de 1,79
metros garantiu a 6.ª posição e
de Margarida Araú jo, nos 400
metros barreiras.

No Sá Leite

ABC/UMinho
começou
a preparar
época 2020/21
A equipa principal de andebol
sénior masculina do ABC/UMinho
começou esta semana, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, a preparar a próxima temporada. Sob orientação dos
treinadores Jorge Rito e Carlos Ferreira, a equipa apresenta como
maiores alterações as ausências do
pivot Hugo Rocha, que colocou
ponto final na carreira como jogador, e do guarda-redes Humberto
Gomes, que preferiu o desafio do
Póvoa Andebol Clube, do escalão
secundário que aposta na subida à
divisão maior. Em sentido inverso,
regista-se o regresso do guarda-redes Cláudio Silva. Em Junho, o clube bracarense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Pedrag
Rodic, sérvio de 24 anos com 2,04
metros.
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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Segunda 03/08/20

QUEBRA
CABEÇAS
Desafio do Cigarro
Depois de fumar 27 cigarros,
Ana Carolina juntou os tocos
de cigarro necessários para
fazer 9 cigarros mais.
Estes 9 cigarros deixaram tocos
para fazer outros 3.
Então com os utlimos 3 tocos
de cigarro, fez um ultimo
cigarro.

4

Solução:Total: 40 cigarros

***

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1- suficiente; toalhas. 2 - haja. 3 - sinhá;
balança; disposição. 4 - encrespado. 5 - prata; gosto.
6 - bar; impelir. 7 - salario; ligas. 8 - azedume. 9 - afinal; caminhada; estes. 10 - enfureca. 11 - areias;
cadeira.

1-Posição das letras “ZZZ” 2-Falta o aro do candeeiro 3-Falta o bigode do homem 4-Flôr na jarra da
direita 5-Falta a coleira do cão 6-Falta a gola do homem 7-Côr das linhas dos tijolos da lareira

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1- casal; palco. 2 - amacaca. 3 - pé; amage; ir. 4 - açafate. 5 - zaga;
otis. 6 - giro; usar. 7 - pato; ipes. 8 - acatada. 9 - nu; amata; fe. 10 - adorado.
11 - soror; sesta. Verticais: 1 - capaz; panos. 2 - aga. 3 - sa; agita; ar. 4 - amaçarocado. 5 - lama; amor. 6 - café; atar. 7 - paga; atas. 8 - acetosidade. 9 - la; etapa; os.
10 - ire. 11 - ouros; sieda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1- aldeola; cenário. 2 - copia. 3 - calcante; figura; quadrar. 4 - condessa. 5 - zagueiro;
abetarda. 6 - comércio; exercer. 7 - tanso; peúvas.
8 - seguida. 9 - pobre; amortiza; fiúza. 10 - querido.
11 - freira; descanso.

HUMOR

Sorteio 31/2020

20401
2.º Prémio 21138
3.º Prémio 55453
1.º Prémio

Dois bêbados estão sentados
num banco num parque,
quando um par de freiras se
aproximava. Uma das freiras
vinha de muletas e com a
maior parte de sua perna
engessada. Um dos bêbados
pergunta:
- Desculpe, mas o que
aconteceu?
A freira a mancar responde:
- Eu escorreguei, caí na
banheira e quebrei a tíbia.
O médico disse que eu vou
ter que ficar com o gesso por
mais duas semanas.
Diz o bêbado:
- Deve ter sido forte…
Deus a abençoe!
Responde a freira:
- Obrigado, meu filho
E lá continuam no seu
caminho. Quando elas estão
fora do alcance da voz, o
primeiro bêbado pergunta ao
outro:
- O que é uma banheira?
Responde o segundo:
- Como eu posso saber?
Eu não sou católico…

Terça 04/08/20

Sorteio 62/2020

1 2 5 15 42
*5 *8
Quarta 05/08/20

Sorteio 63/2020

4 16 25 42 45
+12
Quinta 30/07/20

Sorteio 30/2020
A mulher entra no bar nua e
pede uma cerveja. O dono do
bar olha-a dos pés à cabeça,
depois vai ao frigorífico e
pega uma cerveja geladíssima.
Ela toma rapidamente e pede
outra. O dono do bar olha
para a mulher, olha, olha,
olha, fica a olhar, olha e olha
de novo, até que a mulher diz:
- O senhor nunca viu uma
mulher nua, não?!
E o dono do bar tranquilo
responde:
- Ver eu já vi, só estou a tentar perceber de onde você vai
tirar dinheiro pra pagar as
cervejas…

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

Um homem decide desabafar
com um amigo:
- Eu tinha tudo! Dinheiro,
uma casa bonita, um carro
desportivo, o amor de uma
linda mulher, e então… tudo
acabou.
- O que aconteceu?
– perguntou intrigado o
amigo.
Explica o homem:
- A minha mulher descobriu…

WRS 00778
Sábado 01/08/20

Sorteio 62/2020

13 15 19 35 38
+10
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Cultura
Anima-te traz Edu Mundo
e Circo Contemporâneo

Vamos
ao circo
A

damastor é um exercício de Circo
Contemporâneo, dirigido artisticamente por António Franco de Oliveira e interpretado pelos alunos do primeiro ano do INAC (Instituto Nacional de
Artes do Circo). Esta performance é um ato
criativo que pretende refletir sobre os riscos do mundo presente, mergulhando no
passado… para melhor interpretar o futuro!
A peça artística é apresentada no domingo,
9 de agosto pelas 19h00, no Parque da Devesa (junto ao lago).
Antes disso, há Devesa Sunset esta sextafeira, dia 7 a partir das 19h00, com Edu
Mundo, Márcio Silva no BI, o cantautor
português que, desde cedo, leva na bagagem incursões por vários géneros musicais.
Participou ativamente em projetos como
Terrakota, Souls of Fire, Diabo na Cruz e,
atualmente, dedica-se a dois projetos de
música de raíz: Cordel e Fogo Fogo.
A dedicação à composição e à escrita de
canções é o que move o universo de Edu
Mundo na busca de oásis que lhe sequem a
sede. Ana Moura, António Zambujo, Omara Portuondo ou Sara Tavares, são apenas
alguns nomes de grandes músicos para os
quais Edu Mundo já teve a honra de compor.
Por entre trovas, cumbias, viras, a ginga do
funaná e as canções que lhe saem da algibeira, Edu Mundo vai traçando um caminho sem mapa. A arte é infinita na redondeza da Terra.
Nesta incursão pelos trilhos do Mundo, o
cantautor propõe-se ao trapézio sem rede,
que é levar a palco um concerto intimista
de voz e guitarra. Neste concerto, Edu
Mundo levará o público numa viagem pelas suas canções, sem mapa ou guião.
É do Mundo.
A entrada nos espetáculos só será permitida
mediante a apresentação de bilhete. Os ingressos são gratuitos e poderão ser levantados na bilheteira instalada no local do
evento (Parque da Devesa), no período das
3 horas que antecede o espetáculo e uma
pessoa poderá levantar até 6 ingressos.
Mais informações sobre o Anima-te em
www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao.
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MAXIMINOS, SÉ E CIVIDADE
LOJA

PALMEIRA
APARTAMENTO T3

Referência: 260 200 163

185.000€

Referência: 260 200 164

MERELIM (S.PEDRO) E FROSSOS

PALMEIRA

APARTAMENTO T3+1

MORADIA RÚSTICA

Referência:260 200 162

115. 500€

Referência: 260 190 096

MAXIMINOS
85.000€

TRESPASSEPADARIA/PASTELARIA

Referência: 260 200 141

70.000€

120.000€

IMÓVEL NOVO

TADIM
MORADIA EM BANDA V3 Referência: 314200228

TADIM
208,000€

LOTE

Referência: 314200176

47.500€

IMÓVEL NOVO

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
MORADIA EM BANDA V4 Referência: 314200223

290,000€

FERREIROS E GONDIZALVES
APARTAMENTO T3

Referência: 314200177

NOGUEIRA, FRAIÃO E LAMAÇÃES
102.000€

ANDAR MORADIA V4

Referência: 314200100

169,900€

SÃO JOSÉ DE S. LÁZARO E S. JOÃO DO SOUTO
Referência: 314200139
116.000€

DÚPLEX T2
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ID:124391034-46 -

129.900 €

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

ID:124391047-29 -

89.000 €

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

ID:124391032-58 -

1.070.000 €

C.E.:(E) Quinta em Nogueira.
Composta por 4 artigos (2 urbanos e 2 rústicos),
com cerca de 80.000 m2 na totalidade.

ID:124391034-42 -

169.900 €

C.E.:(A) Excelente moradia rústica,
inserida em lote de 2.200 m2.
Com aquecimento central, situada a 2 min.
do centro da Póvoa de Lanhoso.
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Publicidade 27
Agrupamento
de Escolas Alberto
Sampaio | 150976

Aviso
Abertura de Concurso para Assistentes
Operacionais tendo em vista a constituição
de uma reserva de recrutamento, para assegurar
necessidades transitórias.

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

1. O Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio torna público que
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso em Diário da
República, o procedimento concursal comum para a constituição
de uma reserva de recrutamento para assegurar necessidades
transitórias de trabalho para as funções corres-pondentes à carreira e categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas Alberto Sampaio na modalidade de contrato a termo
resolutivo para a carreira e categoria de assistente operacional,
tendo em vista a constituição de reserva de recrutamento, para
assegurar necessidades transitórias, nos termos do artigo 32 da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
2. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, rua Álvaro Carneiro, 4715-086 Braga.
3. Caracterização do posto de trabalho - Os postos de trabalho a ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções na categoria de assistente operacional, tal como descrito no Anexo
referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, e de acordo com as atividades inerentes às de auxiliar de ação educativa.
4. Posicionamento remuneratório - 4.ª posição remuneratória
da carreira e categoria de assistente operacional, nível 4 da tabela remuneratória única, à qual corresponde o montante pecuniário de EUR: 645,07€ (base remuneratória na Administração
Pública).
O presente anúncio não dispensa a consulta do Aviso Integral,
com indicação das condições e termos da candidatura, que pode
ser consultado no Diário da República nº 151 – 2ª série de 05 de
agosto 2020 ou na Página da In-ternet da Escola, em
www.aesas.pt.
05 de agosto de 2020
O diretor,
João Manuel Esteves Dias de Andrade.

Agrupamento
de Escolas Alberto
Sampaio | 150976

Aviso
Abertura de Concurso para Assistentes Técnicos
tendo em vista a constituição de uma reserva
de recrutamento, para assegurar necessidades
transitórias.
O Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio torna público que se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do
dia seguinte ao da publicação do presente Aviso em Diário da
República, o procedimento concursal comum para a constituição
de uma reserva de recrutamento para assegurar necessidades
transitórias de trabalho para as funções correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional deste Agrupamento de
Escolas Alberto Sampaio na modalidade de contrato a termo resolutivo para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo
em vista a constituição de reserva de recrutamento, para assegurar necessidades transitórias, nos termos do artigo 32 da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
1. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio,
rua Álvaro Carneiro, 4715-086 Braga.
2. Caracterização do posto de trabalho - Caracterização do
posto de trabalho - Os postos de trabalho a ocupar caracterizamse pelo exercício de funções na categoria de assistente técnico, tal
como descrito no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP,
para os serviços administrativos dos agrupamentos de escolas ou
escolas não agrupadas, compreendendo designadamente as atividades inerentes à gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente.
3. Posicionamento remuneratório - 1.ª posição remuneratória da
carreira e categoria de assistente técnico, nível 5 da tabela remuneratória única, à qual corresponde o montante pecuniário de
EUR: 693.13€.
O presente anúncio não dispensa a consulta do Aviso Integral,
com indicação das condições e termos da candidatura, que pode
ser consultado no Diário da República nº 151 – 2ª série de 05 de
agosto 2020 ou na Página da Internet da Escola, em
www.aesas.pt.
05 de agosto de 2020
O diretor,
João Manuel Esteves Dias de Andrade.

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

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

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

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

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Tem 1 vaga
para idoso(a).
Tlm. 932 429 685

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

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

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

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Eleitoral
De acordo com o preceituado no Artigo 46º. dos Estatutos e nos termos
da Lei, convoco a Assembleia Geral Eleitoral, para reunir, no próximo
dia 13 de outubro de 2020, pelas 18,00 horas, na sede da Associação
Comercial e Industrial do Concelho de Esposende (ACICE), no Largo
Comandante Carlos Oliveira Martins, n.º12 na cidade de Esposende,
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único – Eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção
e do Conselho Fiscal para o Quadriénio 2020/2024.
Observações:
1- A Assembleia funcionará sem interrupção das 18,00h às 22,00h do
dia 13 de outubro de 2020, hora a que se dará por terminada a votação,
seguindo-se o apuramento dos votos e trabalhos complementares,
considerando-se eleita a lista que obtiver mais votos que qualquer uma
das outras.
2 - As candidaturas são apresentadas até trinta dias antes da data designada para realização das eleições.
Esposende, 29 de julho de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Fernando Gil Marques Pinheiro

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
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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

Opel Astra GTC Van 1.2 Cdti
2007 - Diesel - €4.750 ou €89/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Citroen C5 1.6 Hdi Exclusive
2008 - Diesel - €7.400 ou €134/mês

Apenas 16.900€ - 12 meses garantia

Skoda Roomster 1.2 Htp Sport
2008 - Gasolina - €5.350 ou €99/mês

Peugeot 307 Sw 1.4 Exec.
2007 - Gasolina - €4.999 ou €93/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
06:30
10:00
13:00
14:29
17:30
19:08
19:59
21:00
21:30
22:33
00:31
00:13
01:43
02:26
03:09

RTP 2

Bom Dia Portugal
Rota N2
Jornal da Tarde
Rota N2
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Portugueses Pelo Mundo
Joker
Conta-Me omo Foi
Patrulha Da Noite
Em Casa D’Amália
Crimes Graves
Longmire
O Sábio

17:04
17:43
17:55
18:02
18:37
19:36
19:47
19:57
20:10
20:33
20:45
20:54
20:59
21:30
22:04
22:13
00:54
00:49
01:43
02:45

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
Os Fantasmas de Portopalo
Ícones do Século Xx
Acredita, Faith
Reforma Agrária
Euronews

SIC
06:00
09:00
10:00
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
21:45
22:45
00:45
00:45
01:45
02:30

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
Amor de Mãe
Linha Aberta
À Descoberta Com?
Levanta-te e Ri
- Novos Talentos

06:00
06:30
10:13
13:00
14:55
16:15
18:15
19:57
21:45
00:00
01:45
02:45

Os Batanetes
Diário da Manhã
Você na Tv!
Jornal da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde é Sua
Santa Bárbara
Jornal das 8
Quer o Destino
Big Brother - Extra
Autores - Carlos Avilez
A Purga: Ano de Eleições

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
MODERNA T. 253 834 450

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
MOURA T. 253 599 473

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
S. JOÃO T. 258 941 197

R. Montenegro, 191

R. Cerqueira Gomes, 66

Largo de São João 4-8

VILA NOVA DE FAMALICÃO
BARBOSA T. 252 302 120

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
ABELHEIRA T. 258 821 777

R. Barão de Trovisqueira, 71

Praça Conselheiro Silva Torres

Avenida Abelheira, 71

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

Lg. da Porta Nova, 27

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

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

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

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

Av. Dom João IV, 593

Rua de Galvão s/n

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

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, 47
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

Publicidade

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

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

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

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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Lara

Publicidade 31

Massagista
Profissional

18 aninhos
Ola meus
amores estou
de volta.
+ loiraça
40Tona.

964 131 762

Chocolatinha
de volta

Corpinho
Danone

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

Faço pk gosto
e preciso,
especialista em
O. Até o fim, bundinha boa para anal.
Beijo de língua.

914 219 521

913 163 286

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

910 259 744

1.ª VEZ
EM BRAGA

Colombiana

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

Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.

919 093 218
967 449 761

Das 8 às 20 horas

Peludinha, meiga,
peito XL, oral perfeito,
adoro minete + acessórios,
sem pressas.

Cantinho
do prazer

911 923 312

Duas amigas

Novidades, morenas juntas ou
separadas, 24 horas fogosas.
Temos acessórios, realizámos
todas as suas fantasias.
.

913 841 798
913 154 077

Super novidade

Índia

Estou de volta
Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local Discreto

964 458 054

Experiente na arte de dar prazer,
vem até ao meu cantinho, convivio
com oral ao natural até ao fim.

920 280 772

912 376 357

Insólito
Inglaterra
Família encontra gata
desaparecida há 12 anos
Uma família reencontrou a sua gata, desaparecida há 12 anos, devido à pandemia
do novo coronavírus. O caso da gata ‘Geor-

A cantora revelou
finalmente as fotos que
tirou nas suas férias
pré-Covid e deixou
muitos fans com água
na boca.

Clitóris avantajado,
adoro uma boa
chupada, faço anal sem
restrições, beijo grego,
beijo na boca, oral sem
camisinha com finalização fica na sua imaginação.. inversão, chuva
dourada e aces

936 182 840

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

913 948 370

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

Olá sou uma
portuguesa

Trintona gostosa, peito XXL,
boca gulosa, oral natural,
69 butão de rosa,
massagens com acessórios.
24 horas

Dua
Lipa

913 639 564

Novidade
em Braga

gie’, que era procurada pela família Davies
desde 2008, está a dar que falar na no Reino Unido. Numas final de umas férias em
outubro, no parque de campismo de Loch
Lomond, na Escócia, os Davies estavam a
preparar tudo para voltar a casa quando
Georgie, na altura com três anos, desapareceu. Apesar de procurarem vários dias
pelo animal, não o voltaram a encontrar.

Até agora.
A gata ficou naquela zona do Parque Florestal Rainha Isabel II e acabou por ser
‘adotada’ e alimentada por funcionários do
parque e turistas, tornando-se mascote do
local. Acreditado que se tratava de um animal abandonado, o staff do parque descobriu a identidade da gata depois dos efeitos da pandemia de Covid-19.

S

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

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt

Publicidade

C
m

Braga

Apreensão de cinco armas e 113 munições
pelo crime de violência doméstica
O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial do Sameiro, apreendeu cinco armas e 113 munições, pelo crime de violência
doméstica, em Tenões - Braga. Na sequência de uma ocorrência por
violência doméstica, em que foi possível apurar que o suspeito, um
homem de 51 anos, exercia violência física e psicológica sobre os seus
progenitores, há cerca de três anos, os militares da Guarda efectuaram uma busca domiciliária por suspeita da posse de armas de fogo,
o que culminou na apreensão do seguinte material: 3 caçadeiras;2
armas de ar comprimido;113 munições.

Valença

Detido por tráfico de estupefacientes

JÉSSICA DOMINGUES/FACEBOOK MOINA NA ESTRADA

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença, deteve um homem de 52 anos,
por tráfico de estupefacientes.
Na sequência de uma denúncia sobre o cultivo de plantas de cannabis localizadas numa moradia, os militares apuraram que havia uma
plantação dissimulada no terreno exterior da propriedade. No decorrer das diligências policiais, foram apreendidas cinco plantas de
cannabis que, após secagem e transformação, corresponderiam a
mais de 3 300 doses de droga. O proprietário do terreno foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Valença.

FERIDO GRAVE foi transportado de helicóptero para Coimbra.

QUINTA, 6 AGOSTO 2020
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Póvoa de Lanhoso

Ferido grave em pedreira
resgatado de helicóptero

Uma alegada explosão numa pedreira, no concelho de Vieira
do Minho, provocou, na tarde de ontem, ferimentos graves a
um homem, de 46 anos, residente na freguesia de Santo Emilião, no concelho da Póvoa de Lanhoso. A vítima foi resgatada
de helicóptero, da Póvoa de Lanhoso, e conduzida ao Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Durante cerca de duas horas, a EN103 esteve cortada ao trânsito, junto à Rotunda do Ouro, na Póvoa de Lanhoso, para que
o socorro fosse prestado à vítima, que apresentava queimaduras graves na parte superior do corpo, resultantes, alegadamente, da explosão que aconteceu numa pedreira, localizada na freguesia de Anissó.
Ao que foi possível apurar, a pedreira encontra-se num local
isolado e de difícil acesso, pelo que a vítima foi retirada de
imediato em viatura particular todo-o-terreno. O socorro foi
pedido via 112 e dada a indisponibilidade das viaturas médicas, foi accionado o helicóptero do INEM, sediado em Macedo
de Cavaleiros. Ao encontro da vítima, na Rotunda do Ouro, foram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, que fizeram a primeira abordagem e estabilização do ferido até à
chegada da equipa médica do helicóptero do INEM. O pedido
de socorro foi realizado pelas 13.50 horas e só pelas 15.55 horas é que o helicóptero
partiu da Póvoa de Lanhoso.
Durante este tempo, a estrada esteve cortada ao
trânsito, o que gerou filas
de alguns quilómetros. No
local, estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com 12
operacionais e seis viaturas, assim como a GNR da
Póvoa de Lanhoso.
Segundo dados recolhidos, prosseguem as diligências no local da alegada explosão, com vista a
apurar-se as causas e os
contornos do acontecimento, visto tratar-se de
um acidente de trabalho.

Portugal

Governo decreta Situação de Alerta
até amanhã devido ao risco de incêndio

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural,
os Ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura determinaram esta quarta-feira a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do
Continente.
A Situação de Alerta abrange o período compreendido entre as zero
horas de hoje e as 23.59 horas do dia 7 de Agosto.
A Declaração surge na sequência da activação do Estado de Alerta
Especial de Nível Vermelho para os distritos de Bragança, Guarda,
Vila Real, Beja, Castelo Branco, Faro e Viseu.
Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo estarão em Estado de Alerta Especial de Nível Laranja.
Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar em Alerta Especial de Nível
Amarelo.
Esta Declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito
elevado previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente
nos próximos dias.
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