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Tecnologia acelera e
reduz custos de estudos

COVID-19

INVESTIGADORES criaram tecnologia que permite maior rapidez de leitura
e poupança de armazenamento em dados de sequenciação de genomas.
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Crianças até 12 anos
não vão pagar viagem
de avião para os Açores
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O Governo dos Açores anunciou a
criação de uma campanha nacional e internacional para que
as crianças até 12 anos não paguem a viagem de avião para a
região, como forma de relançar o
turismo devido à Covid-19.
A proposta faz parte de um conjunto de 250 medidas presentes
na agenda para o relançamento
social e económico da região,
que foi apresentada pelo presidente e vice-presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.
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Investigador João Tiago Paulo da Universidade do Minho integra projecto

UMINHO
| Redacção |

Os investigadores João Tiago
Paulo (INESC TEC/Universidade do Minho), Vinicius Vielmo
Cogo e Alysson Neves Bessani
(ambos da Universidade de Lisboa) criaram uma tecnologia que
pode permitir estudos mais rápidos e baratos na sequenciação de
genomas e com menos 75% de
espaço de armazenamento em
dados. O estudo foi publicado na
IEEE, uma revista científica do
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Em comunicado de imprensa
informa-se que os investigadores “combinaram uma nova técnica de duplicação de dados baseados em semelhanças e padrões encontrados nos ficheiros
de sequenciação de genomas humanos e uma codificação das alterações para a recuperação desses dados”.
O inovação desta abordagem,
acrescenta o mesmo documento,
“é substituir a descrição completa dos dados genómicos sequenciados por pequenos apontado-

res descrevendo-se apenas alterações necessárias para a recuperação dos dados originais, reduzindo-se consequentemente o
espaço necessário e o custo de
armazenamento”.
Desta forma, os hospitais e
biobancos “conseguem assim
economizar no armazenamento
dos dados e, em paralelo, os investigadores podem ler os dados
de forma mais rápida”, lê-se ain-

lll
Hospitais e biobancos são
responsáveis por guardar
e distribuir milhões
de amostras biológicas
para investigadores de todo
o mundo e que estão
sob pressão para armazenar
também os dados
genómicos sequenciados
e a partir destas amostras
percebe-se melhor que
estas poupanças terão um
impacto significativo
no seu quotidiano.

da na mesma nota.
Estas instituições, refere ainda
o comunicado de imprensa, “são
responsáveis por guardar e distribuir milhões de amostras biológicas para investigadores de
todo o mundo e estão sob pressão para armazenar também dados genómicos sequenciados a
partir destas amostras, logo estas
poupanças terão um impacto
muito significativo no seu quotidiano”.
A aplicação em infra-estruturas
que já usam algoritmos de compressão genéricos nestes dados
“beneficiam de uma redução
adicional de custo e espaço de
armazenamento de cerca de 22%
e permite que os investigadores
acedam aos dados até cinco vezes mais rapidamente”, esclarece a nota.
No futuro próximo, os investigadores envolvidos pretendem
disponibilizar a solução em código aberto, melhorar os resultados através de estudos mais
aprofundados sobre os padrões e
adaptar as conclusões para a sequenciação de genomas de outras espécies.

MORTES
1,746 (+3)

121

170

MADEIRA

AÇORES

19,413,670

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 166,680 NOVOS CASOS

12,460,828

EUA
BRASIL
ÍNDIA
RÚSSIA
ÁFRICA DO SUL

720,517

CASOS

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

5,064,180
2,927,807
2,086,864
877,135
538,184

163,376
98,844
42,578
14,725
9,604

2,313,933
781,303
616,617
178,818
141,264

18,279
8,318
8,944
2,300
539

Mundo
Quase 2300 novos casos em 24 horas em França
Os indicadores da Covid-19 continuam a degradar-se em França, onde, nas
últimas 24 horas, 2.288 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus, aumento inédito desde Maio. França registou mais de 9.330 novos casos numa semana, depois de ultrapassada a barreira dos mil novos casos diários.
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Férias na Areia com muita segurança

JUNTA DE FREGUESIA de S. Victor está a promover mais uma edição das ‘Férias na Areia 2020’. Um ano de adaptação à Covid-19,
tendo a iniciativa ficado marcada pela redução de participantes e pelo redesenhar das actividades diárias.
lll
“Esta actividade acaba por
ser muito importante para
todos os participantes, mas
sobretudo para as crianças
e jovens cujos agregados
familiares não teriam
possibilidade de ir à praia
e também outros que têm
dificuldades financeiras,
que acabam por interferir
nas refeições.”

S. VICTOR
| Patrícia Sousa |

Terminou ontem o primeiro turno da edição deste ano das ‘Férias na Areia”, promovida pela
Junta de Freguesia de S. Victor.
Um ano de adaptação à Covid19, tendo a iniciativa ficado
marcada pela redução de participantes e pelo redesenhar das actividades diárias. “O feedback
está a ser muito positivo. Apesar
de tudo não deixamos de fazer a
actividade com todas as regras
de higiene e de segurança”, destacou o presidente de junta, Ricardo Silva, confirmando que “é
um investimento que vale a pena”.
Depois de 20 crianças e jovens,
acompanhados por cinco monitores, terem passado esta semana
na praia de Apúlia, no concelho
de Esposende, na próxima segunda-feira parte o segundo turno com mais 20 participantes e
cinco monitores. “Felizmente
está a correr muito bem. Foram
cinco dias fabulosos de bom
tempo e de actividades. O primeiro turno conseguiu cumprir o
nosso calendário de actividades
desde as construções na areia, a
recepção ao executivo com peças de teatro e de dança e o peddy paper pela Apúlia”, contou o
autarca, mostrando-se “feliz”
por ter sido possível “manter a
dinâmica da actividade”.
Ricardo Silva evidenciou ainda
o foco “mais importante” das
‘Férias na Areia’: a vertente so-

Ricardo Silva
Presidente da JF S. Victor

DR

Vinte crianças e jovens, acompanhados por cinco monitores, participaram no primeiro turno das ‘Férias na Areia’

cial. “Esta actividade acaba por
ser muito importante para todos
os participantes, mas sobretudo
para as crianças e jovens cujos
agregados familiares não teriam
possibilidade de ir à praia e também outros que têm dificuldades
financeiras, que acabam por interferir nas refeições”, contou.
Há cinco anos que a Junta de
Freguesia de S. Victor está a fazer um investimento superior a
300% com esta iniciativa, fruto
também dos cortes de apoio a
este tipo de actividades. “Este
ano, do ponto de vista proporcional vamos fazer um investi-

mento ligeiramente maior para
garantir as medidas de segurança e protocolo de higienização”,
informou Ricardo Silva, admitindo que “é um investimento
que vale a pena”.
O presidente da junta de freguesia enalteceu as “boas experiências” que se têm proporcionado, defendendo que o papel
social de uma autarquia “é ler as
necessidades e reinventar dadas
as circunstâncias”. “Como tem
corrido tudo muito bem também
nos dá estofo e bagagem em cenário idêntico no futuro, espero
que não aconteça, para dar res-

posta a todas as situações”, assumiu.
O primeiro turno das ‘Férias na
Areia’ começou no passado dia 3
de Agosto, prolongando-se até
ontem. “Esta iniciativa visa proporcionar cinco dias de férias a
estes participantes, enquadrando
actividades lúdicas à beira-mar,
com um ambiente de companheirismo, amizade e entreajuda”, referiu ainda o presidente,
admitindo que esta edição ficará
recordada na história da Junta de
Freguesia de S. Victor como o
ano da adaptação à Covid-19.
“Este ano, a aposta vai para mui-

tos banhos de sol e de mar, havendo lugar para jogos de matriz
individual ou onde seja possível
manter a distância”, referiu o autarca, desejando já aos próximos
participantes “uma semana muito feliz e de momentos alegres,
que tragam boas recordações na
sua construção social e humana”.
Entre banhos de sol, banhos de
mar e passeios na praia, o grupo
de participantes viveu esta semana “uma iniciativa inesquecível”. As construções na areia
primaram pela criatividade e
contaram para a competição entre equipas, já na Noite de Acolhimento do Executivo não faltaram a dança e o teatro. Antes de
regressarem a casa, os participantes realizaram um Peddy-Paper, como forma de descobrir os
encantos, as histórias e os ‘mistérios’ de Apúlia.
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Do Bira ao Samba: bailarico
luso-brasileiro faz-se online

GRUPO BOMBOÉMIA organizou este ano uma edição especial do festival que junta o ‘Bira’ português
aos ritmos brasileiros. Até amanhã há muito para ver e ouvir no site do festival.

DR

DR

Museu D. Diogo de Sousa acolhe até ao final do dia de hoje as únicas actividades presenciais

O projecto Porbatuka fez a sua actuação online esta quinta-feira

DO BIRA AO SAMBA

lll
Este ano foi também dada
uma atenção especial à
gastronomia dois dois
países, com dois chefes a
confeccionar pratos típicos
portugueses e brasileiros.

| Paula Maia |

É com um conjunto de iniciativas online que se vive este ano
‘Do Bira ao Samba’, um festival
de artes performativas que funde
as culturas e tradições portuguesas e brasileiras através da música e da dança, evento organizado
pelo Bomboémia - Grupo de
Percussão da Universidade do
Minho.
A pandemia da Covid-19 trouxe este ano muitas contingências

e, nesse sentido, a maioria das
actividades que por esta altura
do ano animavam o centro da cidade transitaram, na sua maioria, para o digital.
Nascido no âmbito da comemoração de Braga Capital IberoAmericana da Juventude, o festival tem servido também para
aproximar as duas culturas em
ambiente festivo.
“Esta era a sexta edição do festival, mas devido devido à situação que estamos a viver decidimos organizar uma edição

especial”, referiu ao CM Daniel
Silva, director dos Bomboémia,
dando conta que em vez dos habituais dois dias, o festival alar-

gou-se ano durante uma semana,
com actividade a decorrer online
até amanhã.
As únicas actividades presenciais decorreram durante o dia,
prologando-se até ao final do dia
de hoje, “com lugares limitados”, no Museu D. Diogo de
Sousa. “São workshops do Bira
e do Samba e entrevistas com os
artistas do projecto ‘Chulada da
Ponte Velha’ e Roda de Santos’,
seguindo-se, à noite, os concertos dos mesmos”, adianta Daniel
Silva.

Esta edição especial ‘Do Bira
ao Samba’ arrancou na passada
terça-feira com duas encenações
realizadas pelo grupo ‘Vanir
Teatro’. A primeira encenação
foi dedicada ao ‘Bira’, onde os
grupo envergou alguns trajes da
Rugas de S. Vicente, e, a segunda’ ao ‘Samba’, onde se retratou
a origem, o desenvolvimento e
até as roupas utilizadas por este
género de música e dança. A encenação foi sustentada por um
jogo de sombras e cor.
O segundo dia do festival foi
protagonizado pelo Grupo de Jogos do Pau de Bucos, através de
uma demonstração do Jogo do
Pau, um combate tradicional
português.
Este ano foi também dada uma
atenção especial à gastronomia
dois dois países, com dois chefes
a confeccionar pratos típicos
portugueses e brasileiros.
O chef Vinagre conduziu um
workshop onde ensinou como
fazer o tradicional ‘Bacahau à
Moda de Braga’ e o chefe do restaurante ‘Manauara’ ensinou como fazer a tradiconal ‘Feijoada à
Brasileira’ .
Na quinta-feira o grupo ‘Porbatuka’, que aposta na formação
gratuita dos jovens da zona de
Almada, animou os cibernautas.
Esta edição especial ‘Do Bira
ao Samba’ termina com a uma
demonstração online do ‘Carnaval Fora d’Época’, evento que
tem por hábito trazer cor e animação ao centro da cidade de
Braga em pleno Verão.
“Esta foi a forma de juntarmos
a cultura portuguesa e a brasileira porque esse era já o espírito
do nosso grupo que surgiu no
âmbito de uma formação de Zés
Pereiras, mas que em 2014 reformulou-se, integrando um
pouco dos ritmos brasileiros”,
diz responsável dos Bomboémia, destacando o êxito que o
festival ‘Do Bira ao Samba’ tem
acolhido.
Publicidade
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Enfermeiros enchem 168 balões
contra “exploração salarial”

SINDICATO dos Enfermeiros Portugueses reuniu com Conselho de Administração do Hospital de Braga,
que diz que “tudo tem sido feito” para resolver os processos de adesão aos acordos colectivos.
HOSPITAL DE BRAGA
| Redacção/Lusa |

O Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses (SEP) colocou ontem 168 balões à entrada do
Hospital de Braga, num protesto
contra a alegada “exploração”
salarial do igual número de profissionais que ali trabalham.
Nelson Pinto, dirigente do SEP,
explicou à Lusa que em causa
estão 168 enfermeiros que estão
a receber 1.060 euros em vez
dos 1.201 “previstos na lei”.
“São enfermeiros que já estavam no hospital no tempo da
PPP [parceria público-privada] .
A gestão do hospital passou, há
11 meses, para a esfera pública,
mas aqueles enfermeiros continuam a receber o mesmo salário.
Os que entraram de novo começaram logo a ganhar mais do que
eles, é uma situação inadmissível”, referiu.
Segundo Nelson Pinto, o Conselho de Administração, em reunião ontem realizada, “culpou”
os ministérios da Saúde e das Finanças pela manutenção daquela
“injustiça”.
“O hospital diz que fez tudo
para regularizar a situação e passou a bola para a tutela. Entretanto, os enfermeiros continuam
a ser prejudicados”, criticou.

DR

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses reuniu ontem com Conselho de Administração do Hospital de Braga

Contactado pela Lusa, o Conselho de Administração do hospital disse que “tudo tem sido
feito” para a resolução dos processos de adesão aos acordos colectivos de trabalho (ACT), nomeadamente nas actualizações
salariais e uniformização da carga horária semanal, que se encontram em curso.
“O Conselho de Administração
assumirá sempre os seus com-

promissos no exercício das suas
funções, continuando empenhado na resolução de todas as
questões que envolvam os trabalhadores deste hospital”, acrescenta.
Em 1 de Setembro de 2019, a
gestão do Hospital de Braga passou para a esfera pública, depois
de 10 anos nas mãos do Grupo
Mello Saúde, ao abrigo de uma
PPP.

O SEP garante que, no período
anterior à transição, alertou a administração e o Ministério da
Saúde para a obrigatoriedade de,
logo em Setembro, decorrer o
processo de adesão aos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho, para garantir
que os enfermeiros à data contratados pelo Grupo Mello com
um salário de 1.060 euros passassem para os 1.201.

“A verdade é que já passaram
11 meses e nada”, referiu Nelson
Pinto.
O hospital contrapõe que “assumiu, desde o primeiro momento, numa posição de total
dedicação e transparência, o assunto relativo ao processo de
adesão aos acordos colectivos de
trabalho (ACT) dos seus trabalhadores como uma matéria profissional de inquestionável relevância”.
O sindicato diz que “já bateu a
todas as portas”, incluindo a do
Presidente da República, mas
garante que “não vai baixar a
guarda” até à resolução do assunto.
O SEP denunciou ainda que há
enfermeiros do Hospital de Braga a cumprirem “horários ilegais” de 12 horas e meia consecutivas.
O hospital refere que os profissionais que cumprem esses horários o fazem “por vontade própria”, havendo até alguns que
assinam uma declaração dando
conta disso mesmo.

lll
O Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses diz que “já
bateu a todas as portas”,
incluindo a do Presidente da
República, mas garante que
“não vai baixar a guarda”
até à resolução do assunto.
O Conselho de
Administração do Hospital
de Braga reafirma que tudo
tem sido feito para
a resolução dos processos
de adesão aos Acordos
Colectivos de Trabalho.

Trabalho ‘O tempo das Mulheres’

Visita guiada de Alfredo Cunha marca próxima semana
FEIRA DO LIVRO
| Redacção |

O trabalho de Alfredo Cunha, ‘O
tempo das Mulheres’, é uma das
novidades da Feira do Livro de
Braga para a segunda semana de
Agosto, inserindo-se na programação cultural do dstgroup. O
certame, que conta já com cerca
de 60 mil acessos nas suas plataformas digitais, promoverá uma
visita guiada à obra do fotojornalista.

A par desta visita inteiramente
digital, a Feira do Livro de Braga contará também com entrevistas a autores e ilustradores de
literatura infanto-juvenil, bem
como com rubricas da programação cultural do dstgroup.
Em ‘Livros com RUM’ será
possível recordar as conversas
com Francisco Duarte Mangas,
autor de ‘Geometria do Medo’, e
Mário Cláudio, autor de ‘Astronomia’.
Já o Conservatório de Música

Calouste Gulbenkian Braga irá
apresentar uma performance dedicada a Zeca Afonso, intitulada
‘Venha quem vier por bem’.
A Companhia de Teatro de
Braga (CTB) continuará também a celebrar o seu 40.º aniversário com a iniciativa ‘40 anos,
40 Textos’.
Para hoje, destaque a partir das
11 horas, ‘Agora Pergunto Eu!
com Luísa Gomes & Manuela
Pimenta -zet gallery.
Entretanto, às 21 horas, é tem-

po de celebração. CTB: 40 anos
- 40 textos - Companhia de Teatro de Braga e meia hora depois
chegam as Residências Artísticas ‘Amar o Minho’ de Luís Canário Rocha - zet gallery.
Já amanhã, também às 11 horas, começa o Dentro do Baú:
‘Zé das Moscas’, de António
Torrado. A partir das 21 horas
prossegue o aniversário da CTB
e às 21.30 horas é a vez de ‘subir
ao palco, Libertango, Quarteto
de Saxofones - Conservatório de

Braga Calouste Gulbenkian
Recorde-se que a Feira do Livro de Braga 2020 termina no
próximo dia 3 de Setembro e dá
a possibilidade dos internautas
assistirem a uma programação
cultural diversificada através das
plataformas digitais.
É também possível visitar os
espaços de livrarias, alfarrabistas e editoras presentes na feira
do livro virtual e adquirir livros
aos expositores presentes na feira.
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Desafectação do terreno
atrasa início do novo quartel
CÂMARA de Braga vai ter de realizar novo processo de desafectação do
terreno da área de reserva agrícola e ecológica.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
| Miguel Viana |

A demora entre a doação do terreno e a fase de construção do
novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Baga implicou um
novo processo de desafectação
do terreno da àrea de reserva
agrícola e ecológica e consequentes atrasos no início da
obra.
António Ferreira, presidente da
direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Braga explicou que “a câmara informou-nos que como demorámos muito tempo, desde a
doação até à fase de poder construir (o quartel), estas desafecta-

lll
Obras do novo quartel
devem arrancar no início
do próximo ano.
ções têm prazo de validade e
que, passado tanto tempo, temos
que voltar a fazer novo processo
para voltar a desafectar a área e
poder voltar a construir o quartel. É um processo moroso e
complicado”.
Este novo processo implica um
atraso no início das obras, que
devem ter início no próximo
ano.
“Para o ano queremos ver se o
quartel está a ser construído. Isto
implica um atraso no início da

obra, mas nós vamos construir o
quartel dos bombeiros”, disse
António Ferreira. O responsável
máximo pelos Bombeiros Voluntários de Braga garantiu, no
entanto, que o projecto já está
concluído. “O projecto está
pronto e já está na Autoridade
Nacional de Emer- gência e Protecção Civil e agora está na fase
de validação, que é obrigatória
no caso dos quarteis dos bombeiros”. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte também já
conhece o projecto de construção do quartel dos Bombeiros
Voluntários de Braga. O mesmo
projecto vai ser enviado ao Ministério do Ambiente.

DR

António Ferreira, presidente da direcção, diz que o projecto já está concluído
RPublicidade
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Renata Faria está já de olhos postos nas próximas eleições para as autarquias

Eleições decorreram esta quarta-feira

Autárquicas de 2021 são a “prioridade” de Renata
Faria, a nova dirigente da Juventude Popular

Renata Faria foi eleita presidente da Juventude Popular (JP) de Braga nas eleições realizadas esta
quarta-feira. A nova líder da JP promete ser “a voz daqueles, que na cidade de Braga, projectam o
seu futuro”.
Com um programa político “desafiante”, Renata Faria afirma que “as eleições autárquicas de 2021
são uma prioridade. “Queremos auscultar as mais diferentes entidades, empresas e autarquias,
com vista a criar um projecto local para todos, respondendo a todos os anseios da comunidade”,
assume a dirigente que quer dar continuidade ao trabalho de cooperação com as organizações e
instituições locais, as visitas institucionais, auscultando a sociedade civil. “Seremos uma juventude envolvida em acções de sensibilização e participativa na implantação e dinamização de núcleos territoriais”, reitera a jovem. Renata Faria deixa uma palavra de agradecimento a todos os
militantes, amigos e simpatizantes da Juventude Popular, “seremos uma Geração por Braga e para Braga, ao serviço de Braga e dos Bracarenses”, conclui.
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Amares

Minho

Mosteiro de Rendufe vai alojar
unidade hoteleira turística

CONCURSO de concessão do imóvel foi lançado ontem pela secretária de Estado do Turismo. Privados
têm agora 126 dias para concorrer. Investimento previsto é de 5,5 milhões de euros.
AMARES
| Paula Maia |

O Mosteiro de Santo André de
Rendufe, em Amares, vai ser
transformado numa unidade hoteleira privada que deverá ser
uma realidade em 2023.
O concurso público de concessão do mosteiro - que terá duração de 126 dias - foi lançado ontem pela secretária de Estado do
Turismo, durante uma visita ao
imóvel. Através do programa
‘Revive Património, o Estado
abre este património ao investimento privado para o desenvolvimento de um projecto turístico, possibilitando não só a reabilitação de um dos principais
espaço dos monges beneditinos
a nível nacional - travando a sua
degradação - como valorizando
o património e dando possibilidade da sua usufruição comunitária.
A vice-presidente do Turismo
de Portugal, que participou no
lançamento do concurso, referiu
que este é um bom exemplo do
sucesso do ‘Revive Património’.
Apenas dois anos após a sua integração no programa, Teresa

ROSA SANTOS

Secretária de Estado do Turismo veio ontem a Amares para lançar publicamente o concurso cujo prazo de concessão é de 50 anos

Monteiro diz que foi finalmente
encontrado um caminho para o
futuro do mosteiro “e isso só foi
possível graças a um conjunto
de vontades”, referindo-se às várias entidades que estiveram envolvidas neste processo, onde se

inclui a arquidiocese e o município de Amares.
“Pretendeu-se um objectivo tripartido de reabilitação, sustentabilidade e valorização”, referiu a
dirigente, adiantando que o objectivo do projecto é preservar e

valorizar um património, “criando também um activo para uma
região”.
Admitindo que este é o resultado de “um caminho longo”, o
director Regional de Cultura
Norte admite que 2020 pode re-

velar-se “um ano fantástico” para o Mosteiro de Rendufe, lembrando o caminho trilhado desde
que o imóvel passou para as
mãos do Estado em 2012, com
as obras efectuadas para “estancar a degradação” do imóvel que
não é ocupado desde 1982 e o
ensaio de várias projectos estudados para aí serem instalados,
onde se incluiu uma unidade da
Universidade do Minho.
“2020 trouxe-nos dois marcos
muito relevantes. Por um lado, a
possibilidade de intervenção na
igreja, no valor de 600 mil euros, e agora esta porta que se
abre de concessão para a instalação de uma unidade hoteleira turística”, disse António Ponte, admitindo que “se não fosse este o
momento, dificilmente conseguiríamos uma possibilidade como esta para intervir neste mosteiro com a dimensão que
preconizámos”.
António Ponte avança que o
projecto prevê a recuperação da
área destruída pelo incêndio,
sendo que a área mais recente
nova será dedicada a serviços de
restauração.
A secretária de Estado do Turismo sublinhou também a importância do ‘Revive Património’ na reabilitação e valorização do património do Mosteiro
de Rendufe, permitindo que seja
usufruído pela comunidade,
“homenageando os nossos antepassados, os que cá viveram e
que continuamos a recordar”,
afirmou Rita Marques.
O valor de investimento previsto para a reabilitação do imóvel é de 5,5 ME.

Autarca diz que esta é “a única forma” do mosteiro ganhar nova vida

“Um momento histórico para Amares, o distrito e para o país”
AMARES
| Paula Maia |

O presidente da Câmara Municipal de Amares assume que o lançamento do concurso de concessão do Mosteiro de Rendufe
constitui “um marco histórico
para a freguesia de Rendufe, para o concelho de Amares, para o
distrito de Braga e para o país”.
Manuel Moreira agradeceu a
todas as entidades envolvidas no
processo que conduziu a esta
concessão que vai permitir a reabilitação e valorização do um

património valiosíssimo do concelho. “A história desta casa é
tremenda e está hoje entregue a
ela própria, num estado lastimoso”, referiu o autarca de Amares,
considerando que a sua integração no programa ‘Revive Património’ é “a única forma do mosteiro ganhar nova vida”, deixando a garantia de que o concelho está “disposto a abraçar este
projecto”.
Manuel Moreira diz que além
do Mosteiro de Rendufe, Amares dispõe ainda o Mosteiro de
Bouro onde será investido um

lll
“Dói-nos a alma ao ver a
degradação crescente. Não
temos por nós soluções,
sabemos que têm de ser de
todos”, referiu o cónego José
Paulo Abreu, mostrando-se
satisfeito pelo “contexto
favorável” que surgiu no
âmbito do programa
‘Revive’ e que vai permitir
homenagear a memória dos
antepassados

milhão e oitocentos e cinquenta
mil euros nos espaços exteriores
e no núcleo interpretativo, e ainda o Mosteiro da Abadia onde
será também investido meio milhão de euros para a requalificação do Terreiro e a Casa do Turismo.
Em representação da arquidiocese de Braga, o conégo José
Paulo Abreu admitiu que este
era “um desejo antigo” da arquidiocese. “Dói-nos a alma ao ver
a degradação crescente. Não temos por nós soluções, sabemos
que têm de ser de todos”, referiu

o cónego, mostrando-se satisfeito pelo “contexto favorável” que
surgiu no âmbito do programa
‘Revive’. Além de um rosto novo que surgirá do processo de
reabilitação, José Paulo Abreu
diz que a recuperação significa,
sobretudo, “o respeito pela memória, pela nossa história, pelo
nosso ADN”, destacando o papel que os mosteiros desempenharam nestes meios rurais. “Estas casas foram tudo na nossa
história. Foram defesa, medicina, farmácia, agricultura, bibliotecas, arte”, disse o prelado.
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Ecrã municipal ao serviço das empresas
APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA chega agora às empresas do concelho de Montalegre através da utilização do ecrã
publicitário municipal instalado na Avenida Nuno Álvares Pereira.
MONTALEGRE
| Redacção |

Enquadrado no conjunto de medidas de retoma da actividade
económica, o Município de
Montalegre decidiu disponibilizar o ecrã publicitário municipal, instalado na Avenida Nuno
Álvares Pereira, a todas as empresas sediadas no concelho por
um período de um ano.
“Esta medida representa estar
ao serviço da comunidade, da

actividade económica, da promoção do emprego, da fixação
das pessoas à terra e fomentar a
sustentabilidade do território”,
justifica o presidente da Câmara
Municipal de Montalegre, Orlando Alves, em comunicado enviado aos órgãos de comunicado
social.
O ecrã publicitário foi implantado para o Município de Montalegre divulgar os acontecimentos culturais que, ao longo do
ano, se vão promovendo no con-

celho.
“Agora que as actividades culturais estão reduzidas ao mínimo, em consequência das medidas profilácticas e de protecção
individual implementadas pela
Direcção Geral de Saúde no âmbito da Covid-19, faz todo o sentido que as empresas da terra
promovam e divulguem a sua
actividade”, explica ainda o presidente da autarquia na mesma
nota.
Neste sentido, o Município de

Montalegre vai colocar o ecrã ao
serviço da população, da actividade existe, bem como da promoção do emprego, da fixação
das pessoas à terra e da sustentabilidade do território. “Espero particularmente os comerciantes
- que adiram em força a esta iniciativa. É, também, uma outra
forma de mostrar dinâmica comercial e económica. Ficarei
muito satisfeito se todos aderirem”, refere ainda no mesmo comunicado o presidente da Câma-

ra Municipal de Montalegre.
Os interessados devem dirigirse ao Posto de Turismo de Montalegre a fim de fazerem a respectiva inscrição para a colocação da publicidade.
De destacar ainda que esta é
mais uma medida de apoio à
economia local por parte da Câmara Municipal de Montalegre.
Esta medida de apoio em particular é dirigida às empresas sediadas no concelho para um período de um ano de utilização.
Publicidade

§Vila Verde
Freguesia de Atiães

Isenção das tarifas na ligação de água
da rede pública na Rua da Cancela
O Município de Vila Verde assumiu como uma das prioridades levar o
abastecimento de água da rede pública a todas as habitações do concelho. Por isso, todos os proprietários das habitações da Rua da Cancela, na
freguesia de Atiães, têm “isenção total do pagamento dos encargos referentes aos ramais e tarifas de ligação para os consumidores que requeiram a contratação do serviço público de abastecimento de água, nos 30
dias úteis subsequentes à publicação de aviso, para a construção de novos
ramais de abastecimento de água, ou seja, até ao próximo dia 14 de Setembro.
Assim, no âmbito desta isenção, devem os proprietários da rua, abrangendo os números de polícia 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 24, 25 e 31, proceder à celebração de contrato, juntos dos balcões de atendimento geral da
Câmara Municipal de Vila Verde, devendo para o efeito fazer-se acompanhar de documento comprovativo da posse do imóvel (caderneta predial
actualizada).

Dia Internacional da Juventude

Jovens convidados a passar o dia
pelas piscinas municipais
O Município de Vila Verde convida os jovens vilaverdenses e da região a
assinalar o Dia Internacional da Juventude, no próximo dia 12 de Agosto,
nas Piscinas Municipais de Vila Verde e da Ribeira do Neiva.
Até aos 30 anos a entrada é gratuita e o único requisito é, como sempre, a
boa disposição. Das 10 às 20 horas, as piscinas estão abertas para acolher
os jovens.
Este ano, devido à situação pandémica, não haverá actividades e a lotação máxima é de 250 pessoas na Piscina Municipal de Vila Verde e de 150
pessoas na Piscina Municipal da Ribeira do Neiva. As regras a cumprir serão as mesmas estipuladas para esta época balnear, desde a abertura do
espaço.
Todos os anos é definido um tema para as comemorações desta data,
sendo que este ano o tema central é ‘Compromisso dos Jovens para a Acção Global’. Assim, mais uma vez o Município de Vila Verde associou-se ao
Instituto Português do Desporto e Juventude -IPDJ, na celebração desta
data, concedendo entrada gratuita para todos os jovens até aos 30 anos
(inclusive) nas Piscinas Municipais de Vila Verde e da Ribeira do Neiva.
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Cabeceiras de Basto

Estação Náutica promove aspectos
turísticos do concelho a partir de 2021
ESTRUTURA vai ficar localizada na Zona Fluvial do Poço do Frade e pretende contribuir
para a valorização do território e para a estruturação da oferta turística no concelho.
CABECEIRAS DE BASTO
| Miguel Viana |

DR

ºMiguelitos’

Cabeceiras de Basto

‘Miguelitos’ é doce
representativo
do concelho
Os ‘Miguelitos’ são o doce
que representa o concelho de
Cabeceiras de Basto.
O doce foi o vencedor de um
concurso realizado no ano
passado, pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto,
integrado no programa cultural ‘Mosteiro de Emoções’.
O processo de certificação
foi apresentado ontem, no âmbito da acção ‘Cabeceiras Turismo On’.
Os ‘Miguelitos’ são ‘enrolados’ de feijão amarelo, farinha
e vinho verde com recheio de
ovos e mel.
A receita é da autoria de Alice Alves.

O concelho de Cabeceiras de
Basto vai dispôr, a partir de
2021, de uma Estação Náutica.
Localizada na Zona Fluvial do
Poço do Frade, a nova estrutura,
cujo projecto foi apresentado
ontem, pretende contribuir para
o desenvolvimento turístico do
concelho.
“É fundamental para desenvolver o turismo náutico, o turismo
de natureza. Nós temos muitos
recursos hídricos e por isso faz
sentido uma Estação Náutica em
Cabeceiras de Basto. Tem tudo a
ver com o desenvolvimento dos
nossos recursos hídricos e, por
consequência, do nosso turismo,
através dos rios”, explicou Francisco Alves, presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto.
Sem especificar o valor do investimento, o autarca cabeceirense realçou que o “nunca será
muito. Todo o investimento que
a Câmara possa fazer nesta área,
para alavancar a economia local,
é um investimento bem realizado e que terá retorno no futuro”.
A Estação Náutica resultou de

DR

Autarca Francisco Alves e a Secretária de Estado do Turismo descerraram placa da Estação Náutica de Cabeceiras de Basto

uma proposta do Orçamento
Participativo Municipal, e implica a criação de uma Escola de
Canoagem, destinada essencialmente às escolas.
“Foi um cumpromisso que estabelecemos no âmbito da Estação Náutica, de formar uma Escola de Canoagem, para ajudar
as crianças dos nossos agrupa-

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo está em fase de revisão

Ajudas para dinamizar o Turismo
CABECEIRAS DE BASTO
| Miguel Viana |

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto esta a rever o
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo.
“O objectivo é melhorar e valorizar esse documento, para que
possamos ter mais visitantes na
área do Turismo, sobre tudo no
Turismo da natureza, porque nós
temos muita oferta. A elaboração deste Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Turismo de
foi o primeiro passo para a alavancagem do turismo que, enquanto processo vivo, permitiu

aproximar e capacitar os intervenientes envolvidos”, justificou
Francisco Alves, presidente da
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
Com este documento, a autarquia pretende aproximar-se mais
do sector empresarial, “que tem

lll
“O objectivo é melhorar e
valorizar esse documento,
para que possamos ter mais
visitantes na área do
Turismo.”

Francisco Alves
Pres. CM de Cabeceiras de Basto

como missão acrescentar valor à
oferta turística e estimular a economia local.”
O autarca fez notar que há cada
vez mais pessoas a procurar as
regiões do interior, sobretudo
devido à pandemia do Covid-19.
Francisco Alves mostrou-se
convicto de que “através da qualificação e competitividade da
oferta, da sustentabilidade ambiental e da valorização das tradições conseguiremos realizar
este nosso desígnio”.
O plano estratégico foi aprovado em 2016 e tem como horizonte temporal os anos de 2017
a 2020.

mentos de escolas a terem um
desporto diferente daqueles que
estão habituados, como o futebol ou o futsal”, especificou
Francisco Alves.
Além da escola (a ser criada
até 2023), a Estação Náutica de
Cabeceiras de Basto prevê tambem a realização de acções de
formação no âmbito do Despor-

to Escolar, a constituição de um
clube de canoagem, a certificação de três técnicos em primeiros socorros, a criação de um
Plano de Segurança para as
Praias Fluviais, a certificação de
mais uma praia fluvial (além da
de Cavez), e a realização de três
provas nacionais de canoagem e
uma de âmbito internacional.

§Cabeceiras de Basto
‘VisitCabeceiras’

Portal chama turistas através da Internet
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto procedeu ontem à apresentação
pública do portal ‘VisitCabeceiras’. O portal, que resulta de um projecto
aprovado no âmbito do Orçamento Participativo, tem como finalidade chamar mais turistas ao concelho.
“É um portal que está apelativo e esperamos que tenha muitos visitantes. É
uma forma de chegar mais longe, a muitos cabeceirenses que estão fora do
país, a muita gente que procura um território com boa gastronomia e com
muita cultura. Esse portal visa valorizar este território e levar Cabeceiras de
Basto mais longe”, declarou Francisco Alves, presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
Entretanto, amanhã, e devido à não realização da Festa do Emigrante (cancelada devido à pandemia da Covid-19, e que deveria decorrer este fim-desemana, o edil de Cabeceiras de Basto desloca-se a Lisboa na companhia de
12 produtores locais, precisamente para promover o concelho. “Vamos levar
aquilo que temos de melhor, que isso que sabemos fazer”.
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Autarquia apoia novo
CAO da Associação
de Paralisia Cerebral
DR

Município de Arcos de Valdevez cria Gabinete de Apoio ao Emigrante

Apoio à comunidade arcuense no mundo

CÂMARA MUNICIPAL rubricou um protocolo de cooperação e apoio com a
Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo para criação do CAO.

Arcos cria Gabinete
de Apoio ao Emigrante
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

O Município de Arcos de Valdevez, que se mostra empenhado em intensificar o envolvimento dos emigrantes no
desenvolvimento do concelho,
criou o GAE - Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
Para a autarquia assume particular relevância a relação com
a comunidade de emigrantes
arcuenses, este gabinete surge
para prestar apoio no regresso e
reinserção dos emigrantes.
Dirigido aos emigrantes,
àqueles que já regressaram, assim como todos os cidadãos e
empresas que pretendam iniciar
um processo migratório, com o
GAE, o município pretende
oferecer um atendimento de

proximidade e dar apoio em várias áreas, fomentando a interrelação.
O GAE está capacitado para
responder a questões inerentes
ao regresso dos cidadãos e reinserção em todas as suas vertentes, seja social, jurídica, económica, investimento, emprego,
estudos, entre outras. Para além
disso, o serviço encontra-se apto a apoiar os emigrantes em
matérias da competência da
Câmara Municipal, nomeadamente nos Licenciamentos, Alvarás, Projectos e Acção Social, assim como prestar apoio
junto de organismos públicos.
Com a criação deste gabinete, o
Município pretende congregar
os talentos das comunidades arcuenses, o seu dinamismo, o
seu apego às raízes e valores.

§Arcos de Valdevez
Intervenção rodoviária e pedonal

Decorre a bom ritmo a reabilitação
da Rua Padre Manuel Himalaya
Decorre a bom ritmo a empreitada de ‘Reabilitação do Espaço Público do
Centro Histórico – 4º fase (Rua Padre Manuel Himalaya)’, a qual tem como
objectivo aumentar a atractividade do centro urbano, através da melhoria
na acessibilidade e mobilidade rodoviária e pedonal.
Esta operação, adjudicada por 313 mil euros, à empresa Martins & Filhos,
S.A., pretende melhorar as condições de circulação e fluidez viária e de
segurança pedonal da zona, tornando o centro histórico cada vez mais
acessível e atractivo, bem como melhorar a área envolvente da Oficina de
Criatividade Himalaya.
A intervenção, visa o redimensionamento do arruamento, uniformizandose, o perfil da faixa de circulação automóvel, e o revestimento dos
diferentes pavimentos. Prevê ainda a consolidação e reforço dos passeios,
assegurando percursos contínuos, seguros e desobstruídos, a
uniformização do mobiliário urbano, a renovação de infraestruturas
públicas e redimensionamento de infraestruturas urbanas existentes.

DR

Presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, visitou as obras do futuro CAO

VIANA DO CASTELO
| Redacção |

A Câmara Municipal assinou
esta semana um protocolo de
cooperação e apoio financeiro
com a Associação de Paralisia
Cerebral de Viana do Castelo
(APCVC) para a implementação
de um Centro de Actividades
Ocupacionais (CAO) para pessoas com paralisia cerebral ou
situações neurológicas afins,
com mais de 18 anos, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
Esta necessidade surge das solicitações das famílias de pessoas com paralisia cerebral
(multideficiência) que não encontram um CAO específico para os seus filhos no distrito, devendo a obra de instalação da
valência estar concluída no mês
de outubro.
O espaço onde vai funcionar o
centro encontra-se já arrendado
na Rua de Santa Martinha, em
Santa Marta de Portuzelo, por
um período de 20 anos, e as
obras estão em fase de arranque.
Nesta nova resposta da APCVC

lll
Este protocolo acontece
no âmbito do apoio às
Instituições Particulares
de Solidariedade Social do
concelho que o Município
tem vindo a promover. A
APCVC é uma IPSS sem fins
lucrativos cuja missão é dar
resposta às necessidades da
pessoa com paralisia
cerebral e outras situações
neurológicas do distrito.
prevê-se criar pelo menos 12 novos postos de trabalho.
O protocolo, assinado pelo
Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, e pelo
Presidente da Direcção da
APCVC, João Meira, tem por
objecto o estabelecimento de
uma plataforma de cooperação
entre o Município de Viana do
Castelo e a Associação de Paralisia Cerebral na realização das
obras de adaptação do espaço ar-

rendado pela APCVC, tendo a
empreitada sido adjudicada pelo
valor de 252 mil euros. O Município atribui à APCVC um apoio
financeiro de 75 mil euros para a
primeira fase da obra, sendo a
instituição a suportar a restante
verba.
Este protocolo acontece no âmbito do apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social
do concelho que o Município
tem vindo a promover. A
APCVC é uma IPSS sem fins lucrativos cuja missão é dar resposta às necessidades da pessoa
com paralisia cerebral e
outras situações neurológicas do
distrito de Viana do Castelo. Está em actividade desde Outubro
de 2005 e presta atendimento a
cerca de 230 utentes do distrito.
Tem como objectivo optimizar
a qualidade do serviço prestado
com vista a melhoria da qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral, visando ser uma
organização de referência na habilitação e integração da pessoa
com paralisia cerebral e situações neurológicas afins.
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§Viana do Castelo

Alto Minho aposta
no turismo equestre

Com périplo pelo Casino Afifense

Executivo visita obras na freguesia de Afife
O autarca de Viana do Castelo promoveu esta
quinta-feira uma visita de trabalho à freguesia de Afife, que incluiu uma reunião de trabalho com o executivo da Junta de Freguesia.
O executivo municipal e o executivo da Junta
de Freguesia tiveram oportunidade de averiguar o desenvolvimento das obras em curso,
nomeadamente na Estrada de Cabanas.
Na sequência da reunião, foi ainda promovida
uma visita ao Casino Afifense, que está a comemorar 135 anos de existência, tendo o executivo camarário e da junta de freguesia visitado as obras de requalificação em curso na
sala de espectáculos, nomeadamente no palco e teia. No final da visita, foi ainda promovi- Visita ao Casino Afifense
do um encontro entre dirigentes do Casino
Afifense e a autarquia , onde ficou definida a programação dos trabalhos de novas fases de intervenção na requalificação e valorização do Casino Afifense.

PROJECTO de 268 mil euros que une os municípios de Viana,
Caminha e Ponte de Lima vai valorizar o turismo na Serra d’Arga.

DR

Publicidade
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Municípios acreditam que o turismo equestre constitui uma oportunidade de diferenciação da oferta

PROMOÇÃO DE 23 DE JULHO A 12 DE AGOSTO

3,99€
Cerveja 3 Monts
75 cl.

1,99€
Cerveja Erdinger
Dunkel/Weibbier
TP 50 cl.

Loja de Ferreiros e Campo da Vinha

VIANA DO CASTELO
| Paula Maia |

A secretária de Estado do Turismo presidiu ontem à assinatura do contrato-projecto Vilas e Aldeias equestres entre Arga e
Lima, que vai permitir um investimento de
268 mil euros na valorização do turismo
equestre e Serra d’Arga.
O projecto que une Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima e é apoiado pelo
Turismo de Portugal no âmbito do Programa ‘Valorizar’ com uma verba de 95 mil
euros.
O presidente da câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, referiu que “a belíssima jóia que é a Serra d’Arga” une os três
Municípios “num projecto que faz todo o
sentido”, já que o turismo equestre “tem
um impacto muito positivo nos concelhos”.
A governante, Rita Marques, defendeu
que o Programa Valorizar “pretende valorizar o que de melhor temos nos territórios”, assegurando que esta dinamização
de rotas na Serra d’Arga à volta dos garranos vai permitir sensibilizar a população e
promover o turismo equestre.
A estratégia intermunicipal de consolidação da oferta de turismo equestre no território-alvo pretende a articulação e exploração de sinergias entre o turismo equestre
e outros produtos turísticos estratégicos à
escala regional, especialmente com o turismo rural, o turismo de natureza e o ‘touring’ cultural e paisagístico.
No âmbito do projecto, será criada uma
rede intermunicipal de percursos equestres

sinalizados e interpretados entre a Serra de
Arga e o vale do Lima, conectando com os
percursos já existentes.
A primeira necessidade diagnosticada foi
o alargamento e conectividade da rede de
percursos equestres, criando dois grandes
itinerários intermunicipais: 1.º Itinerário
circular de montanha na Serra de Arga,
passando por Montaria, Quartéis de Santa
Justa, Cerquido, Arga de Cima, Arga de
Baixo, Dem, Orbacém, Amonde, regressando à Montaria; e 2.º Itinerário circular
entre a veiga do rio Lima e a Serra de Arga, ligando Lanheses a Bertiandos pela
veiga do Lima, atravessa em São Pedro de
Arcos a Área de Paisagem Protegida das
Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, sobe à Serra de Arga através de um
caminho florestal até à freguesia da Montaria, onde encontra o Percurso Equestre
Lanheses - Montaria, já existente.
Os percursos propostos irão promover a
visitação de um conjunto de aldeias serranas integradas em territórios de baixa densidade.
Será ainda promovida uma rede certificada, sinalizada e divulgada de prestadores
de serviços turísticos com características
adequadas ao acolhimento do turista
equestre, incluindo unidades de alojamento, especialmente TER (Turismo em Espaço Rural), estabelecimentos de restauração, aldeias serranas, empresas de animação turística, entre outros.
O projecto prevê ainda a promoção da
valorização turística do garrano enquanto
espécie autóctone e do seu habitat natural,
bem como da sua dimensão cultural.
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Casos do dia
§apreensões
Viana do Castelo

GNR apreende cerca de dez toneladas de
espécies de tubarão por captura ilegal
A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu, em Viana do
Castelo, cerca de dez toneladas de espécies de tubarão com o valor estimado de 11.300 euros, tendo identificado dois armadores, revelou ontenaquela força.
Em comunicado enviado à imprensa, a GNR explica que os "militares da
Guarda apuraram que dois navios de pesca estavam a capturar tintureira
ou tubarão-azul, 'Prionace glauca', e tubarão anequim, 'Isurus oxyrinchus', sem estarem licenciadas para tal”.
“Por se encontrarem com as autorizações de pesca suspensas, estas embarcações incorrem em infracções puníveis com coimas máximas de
37.500 euros.
No total, foram apreendidos 9.021 quilos de tintureira e 911 quilos de tubarão anequim", especifica a nota sobre a apreensão daquele pescado,
realizada na quinta-feira.
Além da identificação dos mestres das duas embarcações, de 48 e 58
anos, os militares da GNR elaboraram dois autos por contraordenação,
por pesca destas espécies sem licença, sendo posteriormente vendido em
lota. A operação decorreu numa acção conjunta da Direcção-Geral de Recursos Naturais Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).
Já na quarta-feira, também em Viana do Castelo, a UCC da GNR apreendeu 3.213 quilogramas de tintureira, com o valor estimado de 6.426 euros e identificou o mestre da embarcação por pesca sem licença.

PJ deteve suspeito de
tentar matar dois homens
AGRESSÕES com navalha e uma barra de ferro ocorreram em Vieira do Minho
e tiveram como vítimas dois homens. Agressor fugiu mas foi detido pela PJ.
VIEIRA DO MINHO
| Redacção/Lusa |

A Polícia Judiciária (PJ) através
do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve
um homem de 22 anos suspeito
de agredir outros dois homens
com uma navalha e uma barra de
ferro, em Vieira do Minho, após
desentendimentos que começaram numa casa de diversão nocturna, anunciou aquela força.
Em comunicado divulgado ontem, a Polícia Judiciária refere
que as agressões aconteceram na
madrugada de quarta-feira, na
via pública e por “motivos fúteis”.

Uma das vítimas sofreu vários
golpes corto-perfurantes nas zonas da cabeça, pescoço e tórax,
que lhe provocaram “graves lesões”.
A outra vítima foi agredida na

lll
O autor das agressões
pôs-se em fuga do local,
mas acabou por ser detido
na quinta-feira, pela Polícia
Judiciária, que também
apreendeu os objecitos
utilizados nas agressões.

cabeça com a barra de ferro, ficando inconsciente.
“Dado haver perigo para a vida, foram evacuadas para o Hospital de Braga”, acrescenta o comunicado.
O autor pôs-se em fuga do local, mas acabou por ser detido
na quinta-feira, pela Polícia Judiciária, que também apreendeu
os objectos utilizados nas agressões.
O arguido vai ser presente às
autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de
coação. Está indiciado por dois
crimes de homicídio qualificado, na forma tentada.
Publicidade
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Desporto
§Gil Vicente

SC BRAGA ‘ARRUMA’ A CASA E JÁ
TEM DESTINO PARA SETE ATLETAS
VÁRIOS EMPRÉSTIMOS são a forma do SC Braga começar a ‘arrumar’ a casa, tendo definido o destino
de alguns dos atletas que não fazem parte das contas de Carlos Carvalhal para a nova temporada.
SC BRAGA

+ pré-época

| Carlos Costinha Sousa |

Carlos Carvalhal já começou a
dar o seu aval para a estrutura do
SC Braga encontrar soluções para vários jogadores que pertencem aos quadros do clube, mas
que não fazem parte das contas
do treinador para a temporada
2020/2021.
Neste momento são já sete os
jogadores que sabem que não
vão ter oportunidade para jogar
em Braga na próxima época,
saindo por empréstimo, como
forma de rodarem, ganharem experiência e mostrarem-se ao treinador, para que tentem depois
impor-se em Braga.
Com destino certo, o médio
Makouta vai continuar emprestado ao Beroé, da Bulgária, enquanto o brasileiro Ricardo Ryller se mantém por mais uma
época ao serviço do Red Bull
Brigantino. O mesmo destino
(Brasil) vai ter o avançado
Erick, que se mantém por mais
uma temporada ao serviço do
Náutico.
Quanto a Caju, que está emprestado aos brasileiros do Goiás,

DR

À margem das movimentações do mercado de
transferências, o SC Braga
está a estruturar a nova
temporada e anunciou
que vai realizar o habitual
estágio de pré-época em
casa, na Cidade Desportiva, com início já no próximo dia 13, que será dedicado aos exames de rastreio de Covid-19.
Seguem-se dois dias (14 e
15) de testes/exames médicos e o regresso aos trabalhos acontece no dia 17
de Agosto.

Pedro Amador, que se revelou em Braga na última época, vai ser emprestado

é um jogador que tem mercado
para sair a título definitivo dos
Guerreiros do Minho, mas só no
final do ano, quando terminar o
empréstimo actual, é que os bracarenses vão avançar com uma
qualquer situação.

§breves
Internacional sub-23 argentino

Fernando Valenzuela é reforço
famalicense por uma temporada
O Famalicão anunciou, ontem, a contratação do argentino Fernando Valenzuela por uma temporada, para reforço do plantel que na temporada
2020/2021 se vai manter sob o comando de João Pedro Sousa. O extremo,
internacional sub-23 pela Argentina, vai estrear-se a jogar na Europa, depois de ter representado a equipa do Barracas Central nas duas últimas temporadas, tendo jogado ainda no Racing Club e no Nueva Chicago.

Liga dos Campeões

Juventus e Real Madrid fora da Champions
Cristiano Ronaldo não vem a Portugal disputar a fase final da Liga dos Campeões, depois da Juventus ter sido eliminada pelo Lyon, apesar de ter ganho
ontem por 2-1. Também o Real Madrid foi eliminado, pelo Man. City (2-1).

Yvan Neyo, que está emprestado ao St. Étienne, por lá vai continuar, com os franceses a terem
uma cláusula de opção de compra do jogador.
Nas saídas, duas novidades.
Bruno Xadas, que esteve em-

prestado ao Marítimo, vai continuar a ser emprestado na nova
época, sendo que o destino mais
certo é o Championship inglês.
De saída por empréstimo está
também o lateral Pedro Amador,
mas ainda sem destino certo.

Assinou por duas épocas
Talocha regressa
a Portugal
pelas mãos dos galos
O defesa Talocha assinou por
duas temporadas com o Gil Vicente, regressando ao futebol
português um ano após ter deixado o Boavista para jogar na
Grécia e na Letónia, anunciou
ontem o clube da I Liga.
“Existiram vários factores para
ter aceitado esta proposta. Desde logo, o Gil Vicente é um bom
clube, que passou por uma fase
má, mas está outra vez na elite e
vem de uma boa época. Depois,
por trabalhar com gente que já
conhecia e de quem gostei muito”, frisou o lateral esquerdo, numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.
João Carlos Araújo Fonseca Silva,
conhecido no mundo do futebol
por Talocha, formou-se em Famalicão, despontou no Vizela e
ingressou no Boavista, pelo qual
somou três golos em 93 aparições na I Liga, antes de assinar
pelos gregos do Atromitos, de
onde transitou em fevereiro para
o bicampeão letão Riga FC.

Avançado português
Boubacar Hanne
assina por três épocas
O avançado português Boubacar
Hanne assinou por três temporadas com o Gil Vicente, abandonando assim a equipa do escalão
sub-23 dos ingleses do Wolverhampton.

Contratado aos franceses do Rennes

Vitória de Guimarães assegura Dénis Poha
a título definitivo até ao fim do ano 2024
VITÓRIA SC
| Redacção/Lusa |

O Vitória Sport Clube assegurou
a transferência de Dénis Poha
aos franceses do Rennes por 300
mil euros e assinou contrato com
o médio até Junho de 2024.
O francês, de 23 anos, realizou
32 jogos oficiais pela turma de
Guimarães na época 2019/20, ao
abrigo de um empréstimo pelo
clube da Bretanha, e a SAD vitoriana, presidida por Miguel Pinto Lisboa, avançou para a con-

tratação do atleta a título definitivo. Além de ter garantido os
“direitos económicos e desportivos do atleta por 300 mil euros”,
o Vitória de Guimarães pode
ainda ter de pagar outros 300 mil
euros ao clube francês, onde Poha foi formado, consoante a concretização de “objectivos relacionados com o apuramento
para as competições europeias”,
informa a nota publicada no site
oficial dos minhotos.
Apurado para a próxima edição
da Liga dos Campeões após o

terceiro lugar alcançado na I Liga francesa, o Rennes tem ainda
direito a “receber 25% das mais-valias realizadas pelo numa futura transferência", refere ainda
o comunicado dos minhotos.
Poha estava vinculado ao Rennes desde 2011 e jogou ainda,
por empréstimo, em dois no US
Orleães (2017/2018) e Nancy, na
da época 2018/2019.
Internacional pelas selecções
jovens gaulesas, o futebolista sagrou-se campeão europeu de
sub-19 em 2016.
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AF Braga

Executivo de Ponte de Lima visita
construção do campo da Facha
INVESTIMENTO de perto de 1,2 milhões de euros nas obras de construção do novo campo de jogos
municipal com relvado sintético. Obra tem data de conclusão prevista para Março de 2021.
PONTE DE LIMA
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor
Mendes, e os vereadores do executivo visitaram as obras do novo Campo de Jogos Municipal
da Facha. A freguesia vai contar
com um novo campo de futebol
sintético com data de conclusão
prevista para Março de 2021.
Este novo equipamento desportivo permitirá uma aposta
forte na formação desportiva,
“este é um equipamento municipal, tem como objectivo principal apoiar as actividades da Associação Desportiva Fachense,
bem como os cidadãos que pretendam praticar desporto, sendo
necessário criar horários de utilização onde todos possam usufruir deste novo equipamento”,
disse o presidente da autarquia
durante a visita à obra.
A construir junto ao Centro
Educativo, o futuro campo municipal da facha tem ainda outra
prioridade, servir a comunidade
escolar “o que significa que ao
longo do dia fica ao dispor da escola e das suas actividades desportivas”, reforçou o autarca.

DR

Victor Mendes e o executivo do município de Ponte de Lima visitaram as obras de construção do novo Campo de Jogos da Facha

lll
Para além da construção do novo Campo de Jogos Municipal
da Facha, a Câmara Municipal de Ponte de Lima vai ainda avançar, no presente mandato, com a amplicação do edifício sede
do Clube Náutico de Ponte de Lima, prevendo ainda a construção de uma pista de atletismo para a inicação à modalidade,
como forma de promover a igualdade de oportunidades e permitir a concretização de projectos desportivos/educativos.

Para além do campo sintético
de 100m x 60m, está a ser construída uma bancada preparada
para receber 162 espectadores.
Na parte inferior da mesma irão
encontrar-se os respectivos balneários, um gabinete técnico, os
gabinetes administrativos e um
posto médico. Para o público irá
também estar disponível um bar,

duas casas de banho e uma bilheteira. O espaço contará ainda
com um parque de estacionamento. As obras a serem realizadas representam um investimento do Orçamento Municipal no
valor de 1.163.880 euros.
A construção do campo visa
trazer uma nova e melhor dinâmica ao clube da freguesia além
de oferecer óptimas condições
para os seus adeptos e restantes
espectadores elevando assim o
nome da freguesia e impulsionando ainda mais o desporto da
região.
Enquanto componente social
de valor inegável, o sector desportivo tem sido alvo de várias
intervenções em prol da coesão
social e territorial. De referir que
o Município de Ponte de Lima
está a criar uma rede de equipamentos desportivos, de preferência junto dos Centros Educativos, disponibilizando a estes
infraestruturas de qualidade para
a prática desportiva. Ainda para
este mandato, o autarca relembrou que recentemente foi aprovado o projecto de ampliação do
edifício sede do Clube Náutico
de Ponte de Lima, com o objectivo de dotar o clube de melhores condições bem como acolher
outras equipas a realizar estágios
no clube náutico de Ponte de Lima. O presidente da câmara
adiantou que se prevê ainda neste mandato a construção de uma
pista de atletismo para a iniciação à modalidade, como forma
de apostar e promover a igualdade de oportunidades e permitir a
concretização de projectos desportivos/educativos que respondam à comunidade.

Melhorar as condições para a prática desportiva

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
apoia ARC Paçô com subsídio de 85 mil euros
ARCOS DE VALDEVEZ
| Redacção |

A Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez, com o objectivo de
proporcionar à população local
condições de acesso à prática de
desporto e ocupação dos tempos
livres, celebrou um protocolo
com a Associação Recreativa e
Cultural de Paçô.
Nesse sentido, o referido protocolo tem como finalidade
apoiar a Associação Recreativa e
Cultural de Paçô, no montante
de 85 mil euros, com a realiza-

ção das obras de requalificação
das suas instalações desportivas.
O projecto deste protocolo prevê a criação de um campo de futebol de 7, a requalificação dos
balneários existentes, arranjos
envolventes e iluminação do recinto superior.
Desta forma, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez pretende criar uma nova área para a
formação das equipas, e em simultâneo, com a requalificação
dos balneários, aumentar o espaço disponível, permitindo receber ainda mais equipas no recin-

to desportivo, assegurando também todas as condições ideais
necessárias para a prática do
desporto.
Uma vez que as actividades recreativas e culturais contribuem
para o desenvolvimento harmonioso da condição física, intelectual e moral da sociedade, o Município de Arcos de Valdevez
pretende, através deste tipo de
apoios, contribuir para a melhoria dos espaços, promovendo actividades assentes em padrões
formativos, desportivos, sociais
e culturais.
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Município de Arcos de Valdevez está a requalificar o campo de jogos da ARC Paç
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Darque Kayak Clube apadrinha Ínsuas
CLUBE VIANENSE é guardião das Ínsuas do Rio Lima, que protege através de protocolo de reabilitação com a Câmara Municipal
de Viana do Castelo. Há 26 anos que a colectividade tem sido percursora deste comportamento de defesa do ambiente.
CANOAGEM
| Redacção |

O Darque Kayak Clube (DKC)
tem sido percursor, desde há 26
anos, de um comportamento de
defesa do ambiente com inúmeras acções de limpeza e preservação das margens do Rio Lima
tendo chegado, em campos de
trabalho apoiados pelo IPDJ e
pelo Município de Viana do Castelo, a retirar 26 toneladas de
inertes acumulados.
Também os seus atletas praticam, desdeessa altura, a recolha
de plásticos e outros detritos que
encontram a boiar no Rio Lima.
Nas actividades de canoagem
com os seus atletas, sobretudo
com os mais novos, costumam ir
muitas vezes ‘explorar ilhas’ como parte lúdica do treino, aproveitando para recolher resíduos,

especialmente plásticos, que são
muito nefastos ao meio ambiente. Agora acresce-lhe uma nova
tarefa, protocolada com o Município de Viana do Castelo: O
Programa de reabilitação de
Áreas Classificadas do concelho
de Viana do Castelo, nomeadamente o Monumento Natural das
Falhas das Ínsuas do Lima.
A associação darquense compromete-se com os seus muitos
sócios, atletas, dirigentes e amigos a contribuir para a irradicação de espécies invasoras tais
como as acácias, canas, penachos e chorão, entre outras, de
plantação de espécies autóctones, de limpeza de vegetação, de
limpeza de resíduos e de monitorização da área quanto ao crescimento vegetativo e à sinalética
de interpretação, apoio e visitação.

Assim o DKC vai realizar acções durante o ano com a disponibilização dos seus meios humanos, garantindo a utilização
de equipamento de protecção individual adequado para estas actividades, garantindo também
um seguro para os participantes
e garantindo a deslocação para
os locais de intervenção.
Esta empreitada assumida pela
colectividade vianense já se iniciou no dia 1 de Julho, com a tarefa de ir repovoando os espaços
com vegetação autóctone e continuamente eliminar os focos invasores.
Nesta actividade específica o
Darque Kayak Clube vai estar
acompanhado com um dos seus
‘companheiros’ do Centro de
Mar, nomeadamente o Viana Remadores do Lima e uma empresa privada.
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Darque Kayak Clube reforçou a sua faceta de defensor do meio ambiente
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Corrida dos Quatro Castelos
parte de Melgaço a 2 de Outubro
PROVA com distância de 100 milhas foi apresentada quinta-feira pela organização, a cargo do ultramaratonista Carlos Sá.
TRAIL
| Redacção |
DR

Rúben Veloso está na organização

Dia 16 de Agosto

Porta do Mezio
é ponto de partida
para corrida
de 18 quilómetros
No próximo dia 16 de Agosto,
a ARDAL-Porta do Mezio, em
parceria com o com o atleta
Rúben Veloso, leva a efeito
uma prova de 18 km com partida às 8.45 horas, na Porta do
Mezio. Programa:
Local de encontro: Porta do
Mezio – Arcos de Valdevez
Distância: cerca de 18 km
8:45 – Encontro na Porta do
Mezio. Mezio, Arcos de Valdevez
9:00 – Início da Corrida
13:00 – Almoço no Centro
Gastronómico do Mezio (opcional)
Inscrições: www.portadomezio.com.

O ultramaratonista Carlos Sá
apresentou na passada quintafeira, no Castelo de Melgaço, a
‘Corrida dos Quatro Castelos’.
A prova , com distância de 100
milhas TransPeneda-Gerês, tem
partida prevista para o Castelo
de Melgaço, no dia 2 de Outubro
e meta no Castelo de Montalegre, 160 quilómetros depois, no
dia 4 de Outubro. Os atletas passarão ainda pelo castelo de Castro Laboreiro e pelo castelo de
Lindoso.
Os participantes poderão optar
pela versão Trans Peneda-Gerês
160 Km Non-stop (a solo) ou
pela versão TPG 160 Km Relay
(em estafetas) para equipas de 3
elementos.
Relativamente à participação
em equipas de estafetas na versão Relay, a estratégia da equipa
será um aliciante à participação,
já que cada equipa poderá definir quantos e quais quilómetros
cada um dos seus elementos vai
cumprir. Por exemplo, se um dos
três elementos se lesionar no início da prova, os outros dois cole-
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Carlos Sá em Melgaço na apresentação da prova, que passa por Castro Laboreiro, Lindoso e Montalegre

gas podem cumprir todo o restante percurso e a equipa ficará
qualificada. Ou até definir qual
dos elementos é o melhor a subir
ou a descer e atribuir essas partes do percurso a esses mesmos
atletas para conseguir mais vantagens.
As inscrições e toda a informa-

ção sobre o evento já estão disponíveis na internet através da
página https://www.carlossanatureevents.com
Para 2021 a organização já tem
data marcada: será realizada entre os dias 4 e 6 de Junho e os
participantes poderão usufruir,
para além da prova de 160 km,

também das distâncias de 100
km, 55 km e 27 km.
A prova é organizada pela Carlos Sá Nature Events, em parceria com os municípios de Melgaço, Montalegre, Arcos de
Valdevez, Ponte da Barca e Terras de Bouro e ainda com a
ADERE Peneda Gerês.
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§andebol
Equipa feminina

Xico Andebol anunciou quatro renovações
para a nova temporada 2020/2021

O Xico Andebol anunciou para a sua equipa feminina quatro renovações.
A colectividade renova na ponta direita com Emília Oliveira e Margarida
Giesta.
Para o lugar de ponta esquerda o clube renova com as atletas Sofia Oliveira
e Ana Duarte.

A disputar no Egipto

Portugal colocado no Pote 1
do Campeonato do Mundo de 2021

A selecção nacional de Portugal que vai disputar o Campeonato do Mundo
de Andebol, a realizar no Egipto, foi colocada no Pote 1 do sorteio, juntamente com as selecções nacionais da Dinamarca, Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia, Alemanha e Suécia.
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Hugo Maia vence Cidade de Águeda

TENISTA BRACARENSE prossegue registo vitorioso em prova pontuável para o Circuito Absoluto da Federação Portuguesa de
Ténis com prémio de 3.000€. Em pares, fez equipa com Manuel Gonçalves e saiu nos quartos-de-final.
TÉNIS
| Redacção |

O jogador do Clube de Ténis de
Braga, Hugo Maia, venceu o
XVI Open Cidade de Águeda,
do Circuito Absoluto da Federação Portuguesa de Ténis, uma
das primeiras provas da região
norte dotada de prémio monetário (3.000€) após o desconfinamento.
O bracarense bateu na final de
forma clara (6-2 e 6-1) uma das
grandes surpresas do ténis nacional deste ano, o jovem Pedro
Araújo, da ET Jaime Caldeira.
Até chegar à final, Hugo Maia
afastou Bernardo Balancho
(LCT Foz); Martim Marujo (CT
Faro); Luís Miguel Saraiva (CT
Porto) e André Rodeia (CIF), naquele que foi o jogo mais difícil
até chegar à final que disputou
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No quadro de pares, Hugo Maia fez equipa com Manuel Gonçalves, do Clube de Ténis do Porto

com Pedro Araújo.
Já no quadro feminino, onde
participaram oito jogadoras nortenhas mas não houve represen-

§atletismo
Campeã do Mundo da Maratona há 25 anos

Câmara de Viana do Castelo felicita
Manuela Machado por ouro de 1995
A Câmara Municipal de Viana do Castelo saudou Manuela Machado pelos
25 anos da medalha de ouro na prova feminina da maratona nos Campeonatos do Mundo, conquistada em Gotemburgo, na Suécia.
Em 5 de agosto de 1995, a atleta da freguesia de Cardielos que conta actualmente com 56 anos venceu a prova feminina da maratona sagrandose campeã mundial pela única vez na sua carreira.
Manuela Machado, que vinha de conquistar o ouro nos Campeonatos da
Europa no ano anterior (Helsínquia) e a prata nos Mundiais de 1993 (Estugarda), entrou na prova com grande confiança na conquista do título
de campeã do mundo. Fundista portuguesa nascida em 9 de Agosto de
1963, destacou-se internacionalmente na prova da maratona. Iniciou a
sua carreira aos 18 anos e as suas participações em Campeonatos do
Mundo de Atletismo saldam-se por um sétimo lugar em 1991, a medalha
de prata em 1993, a medalha de ouro em 1995 e de novo, a medalha de
prata em 1997, após um período de preparação particularmente difícil.
Sagrou-se bicampeã europeia na Maratona, em 1998, no Campeonato
Europeu de Budapeste.
Manuela Machado, para além de ter sido campeã do mundo, foi duas vezes vice-campeã e, em outras duas, campeã da Europa. Manuela Machado participou 13 vezes na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Cortamato, nos quais se sagrou, sempre, campeã da Europa por equipas.
Participou, também, 13 vezes na Taça dos Clubes Campeões Europeus de
Estrada, onde, mais uma vez, foi campeã da Europa.
Actualmente, é o rosto do Projecto “Atletismo nas Escolas” desenvolvido
pelo Município de Viana do Castelo junto das Escolas do 1º Ciclo, que assim pretende fomentar a importância da prática de desporto na saúde e
na qualidade de vida da população e ciente que os estilos de vida saudáveis devem ser promovidos desde a infância.

tação do Clube de Ténis de Braga, Beatriz Paciletti (CIF) bateu
na final (7/5 e 6/1), Carolina
Azadinho (ET Jaime Caldeira)

por 7-5 e 6-1. Luís Pelayo (TL
Boavista) foi quem conseguiu
chegar mais longe de entre a comitiva nortenha, cedendo apenas

nas meias-finais perante aquela
que se viria a sagrar campeã da
prova, Beatriz Paciletti.
Entretanto, Hugo Maia participou no apuramento para o Campeonato Nacional Absoluto – Taça Guilherme Pinto Basto, que
se disputou no Complexo do
Monte Aventino.
No quadro de pares, fazendo
equipa com Manuel Gonçalves,
do Clube de Ténis do Porto, o
jogador bracarense chegou aos
quartos-de-final, onde foi afastado pela dupla sulista constituída
por Francisco Faria/Francisco
Oliveira. No quadro de singulares, depois de passar com êxito a
qualificação, foi afastado na primeira ronda do quadro principal
por Daniel Batista (CIF), com
quem perdeu por 6/3; 4/6 e 6/3,
numa partida extremamente disputada.

Na Quinta das Tulipas, em Silveiros

“Nocturna Moto Galos 2020” assinalou
regresso da competição após confinamento
RADIOMODELISMO
| Redacção |

A secção de Radiomodelismo da
Moto Galos promoveu, no passado fim-de-semana, na pista da
“Quinta das Tulipas”, em Silveiros, Barcelos, a primeira prova
da já chamada era pós-Covid-19.
A “Nocturna Moto Galos 2020”
contou com meia centena de pilotos.
A noite foi animada pelo regresso à competição, como pelo
impacto face à nova realidade, a
exigir o cumprimento de normas
como o distanciamento social e
o uso de máscara. O evento decorreu de acordo com as directivas e as orientações emanadas
pela Direção-Geral da Saúde.
Após desafios bastante competitivos e animados, bem ao gosto
dos amantes da modalidade, o
balanço da participação da equipa da “casa” nas contas finais foi
muito positivo.
Na classe “Expert”, a equipa da
“casa” colocou dois pilotos no
pódio: Ricardo Monteiro e João
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Classe Expert: um dos pódios da noite

Figueiredo foram primeiro e segundo classificados, respectivamente, acompanhados pelo leiriense Gonçalo Melo.
Em Promoção, mais dois pilotos do team Moto Galos premiados. Humberto Vieira venceu,
David Silva foi terceiro.
Pelo meio ficou Luís Reis,
oriundo da Suíç a. Entre os
“Elé tricos”, o barcelense João

Figueiredo assinou a vitória, a
segunda posição ficou ocupada
por Gonçalo Melo, em terceiro
ficou o estreante Fábio Alves.
A pista da “Quinta das Tulipas”, em Silveiros, volta a ter os
pilotos em açã o de 20 a 23 de
Agosto, com a IBC – International Buggy Challange.
Mais informações: motogaloscomunicacao@gmail.com
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Rodrigo Fernandes com dupla vitória
SINGULARES E PARES. Tudo o jovem Rodrigo Fernandes venceu. À terceira foi mesmo de vez e o tenista do Clube de Ténis de Braga conquistou o triunfo no Open Juvenil de Braga Sub-14 A, que decorreu esta semana, nos courts do clube bracarense.
TÉNIS
| Redacção |

Rodrigo Fernandes, do Clube de
Ténis de Braga, confirmou o favoritismo que o estatuto de cabeça de série número um e o percurso ao longo da semana lhe
atribuíam, e venceu em toda a linha o Open Juvenil de Braga Sub-14, chamando a si o triunfo
nos quadros de singulares e de
pares masculinos.
E bem pode dizer-se que à terceira foi mesmo de vez já que,
nas duas finais anteriormente
disputadas a jogar em casa, o jogador do Clube de Ténis de Braga não venceu nenhuma.
Ontem, tudo foi diferente. De
forma categórica, Rodrigo começou por disputar de manhã a
final de singulares frente a João
Dinis da Silva (ET Maia) ven-

cendo por 6-2 e 6-3, depois de
ultrapassar um curto período de
desconcentração, após estar a
vencer por 5-0 no primeiro ‘set’.
Mas o domínio durante quase todo o tempo de jogo foi bem patente e Rodrigo Fernandes acabou por rubricar o primeiro
triunfo num torneio disputado
em Braga.
“Nas duas últimas vezes que tinha jogado aqui em Braga as finais de sub-12 e sub-14 tinha
perdido e agora, à terceira foi de
vez e estou muito feliz”, referiu
Rodrigo Fernandes.
Numa apreciação à final que
lhe deu o triunfo no torneio, o
jogador do Clube de Ténis de
Braga, reconheceu que “joguei
bem, a um bom nível, estive
com 5-0, nos momentos para fecha o ‘set’ penso que relaxei um
bocado mas lá acabei por me fo-

car e ganhar o jogo”. De todos
os jogos que fez, percorrendo o
caminho que o levou à final, Rodrigo Fernandes considera que
“o mais difícil foi o da meia-final, frente ao Tiago Abreu, uma
partida em três ‘sets’. Acho que
também senti uma responsabilidade maior por ele estar lesionado, e sentir que tinha mais obrigação de ganhar. Sim, esse foi o
jogo mais difícil”.
Na final feminina defrontaram-

lll
Em femininos não houve repetição de vencedor. Desta
vez, o triunfo sorriu a Sara
Borkop, tenista de origem
dinamarquesa do Clube de
Ténis do Estoril, que vingou
a derrota do ano passado.

-se as mesmas jogadoras que na
edição anterior tinham marcado
presença na final. Só que desta
vez o triunfo sorriu a Sara Borkop, a tenista de origem dinamarquesa do Clube de Ténis do
Estoril, que vingou a derrota infligida por Mafalda Almeida na
final do ano passado, aplicando
pesados 6-2 e 6-0 à tenista portuense do Lawn Tennis Club da
Foz.
Na variante de pares, Rodrigo
Fernandes e Tiago Abreu (ET
Jaime Caldeira) levantaram o
troféu de campeões, depois de
superarem o par composto por
Gonçalo Quintela (CIF) e João
Lopes (ET Jaime Caldeira), por
6-4 e 6-2. Foi uma semana em
cheio para o jovem jogador Rodrigo Fernandes que, além de
praticar a modalidade a um nível
elevado, é igualmente um exce-

lente exemplo na vida académica, onde é um excelente aluno.
O título de pares femininos foi
para a dupla Mafalda Almeida
(LTC Foz) e Jéssica Para (CT
Portimão Rocha), que bateram
no derradeiro embate Maria Inês
Pereira (CT Porto) e Sara Borkop
(CT Estoril), pelos equilibrados
parciais de 6-4, 3-6 e 10-8.
A cerimónia da entrega dos troféus aos vencedores e finalistas
contou com a presença da vicepresidente do Município de Braga, Sameiro Araújo; do presidente da Associação de Ténis do
Porto, Pais Faria; do presidente
do Clube de Ténis de Braga,
João Mota; do director do CTB,
António Peixoto; Ângela Cardoso, selecionadora nacional de
sub-14 (femininos); Hélder
Araújo, diretor técnico; do Juiz
Árbitro Hernâni Valente.
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Rodrigo Fernandes recebeu o troféu das mãos de Sameiro Araújo

§mais
Nível C

Prova sub-12 e sub-16 já começou
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Entretanto, arrancou ontem uma outra competição oficial, nível C, organizada igualmente pelo Clube de Ténis de Braga, e destinada aos escalões de
sub-12 e sub-16. Participam um total de 53 jogadores, 38 no quadro masculino e 15 no feminino. A representação do Clube de Ténis de Braga está
entregue a Pedro Mano e José Miguel Ferreira, em masculinos (sub-12);
Bernardo Macedo Barbosa; Diogo Lopes da Silva; Inês Rodrigues; Helena
Bueno; Carolina Correia e Raquel Rodrigues (sub-16). Ontem disputaram-se
as primeiras rondas e para hoje está agendada uma verdadeira maratona,
com a realização dos quartos-de-final; meias-finais e as quatro finais.
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AC Vermoim apresenta mais dois reforços
JUNTAM-SE a onze atletas que já renovaram contrato e a seis juniores que também já foram anunciados como reforços
para a nova temporada, depois de subirem de escalão etário.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A Associação Cultural de Vermoim anunciou a aquisição de
dois atletas esquerdinos para reforço da sua equipa de andebol.
José Andrade, que actua nas
posições de lateral-direito e ponta-direita, cumpriu a sua formação no Callidas Club e também
no Desportivo Francisco de Holanda. Chegou a integrar a selecção regional da Associação de
Andebol de Braga e, já como
atleta sénior, jogou na III e na II
Divisões nacionais em representação do Callidas Club.
Já José Miguel Silva é um atlta
que actua na ponta-direita. Cumpriu toda a sua formação ao serviço do Callidas.

Estes são dois novos reforços
que se juntam a onze atletas que
já tinham acertado a renovação
de contrato com o clube famalicense. Da temporada anterior
para se manterem no plantel que
vai atacar a época 2020/2021
transitam os guarda-redes Jerónimo Júnior e João Alves. Rui
Araújo, Tiago Silva, Luís Braga
- um jogador que traz experiência da I Divisão Nacional, João
Correia, João Ferreira, Luís
Abreu, Carlos Rodrigo (Dygo),
Francisco Antunes e Nélson
Teixeira são outros dos elementos que transitam. Acresce ainda
a promoção de juniores à equipa
principal. Diogo Silva, José Carlos Silva, Rodrigo Lacá, Rui
Cunha, Simão Abreu e Tiago
Carvalho.
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José Andrade e José Miguel Silva são caras novas no plantel do AC Vermoim
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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cerejeira do Zé Boieiro, enxertada com as melhores cerejas das
redondezas, era o mimo da povoação. Tratava-a com dedicação e esmero, regava-a e estrumava-a como se fosse
um manjerico de estufa. Ainda o maio estava a dar os primeiros ais e já as cerejas
estavam a arruçar. Era um cerejal temporão, o primeiro a dar cerejas em toda a aldeia e arredores.
Mas, como não há bela sem senão, estes
mimos temporões pagavam-se caros. Os
melros, pardais e outros esvoaçantes, mal
as cerejas começavam a ruborizar, caiam-lhes em cima e levavam-nas a eito. Era
um fartote, um manjar dos deuses para os
bicos da passarada.
- Ó Zé, não porbamos as cereijas. Tens
que fazer qualquer coisa! – Azucrinavalhe a mulher os ouvidos.
- Ó mulher e que culpa tenho eu que os
melros comam as cerejas – respondeu o
Boieiro com cara de poucos amigos.
O Boieiro remexia o chapéu, coçava a
cabeça, como que rebolando uma ideia,
que não lhe surgia, para evitar aquela calamidade.
A passarada continuava a tirar a barriga
de misérias e o Zé Boieiro não podia estar
de plantão à cerejeira todos os dias. Estava de mãos e pés atados para evitar aquela calamidade, até que, um dia, uma ideia
passou-lhe à frente dos olhos - brilhantes
e fisgados - criar um espantalho.
- Se fizer um espantalho parecido comigo, os atrevidos não virão mais comer as
cerejas. – Cogitou o Boieiro, confiante.
Pôs mãos à obra:
Foi buscar umas ripas e pregou-as em
forma de cruz, tal qual uma grande cruzeta.
- O arcabouço já está!
Foi procurar uma meia velha, encheu-a
de trapos e fez a cabeça. Foi buscar uma
camisa e uma jaqueta, já no açafate para a
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Na pequena aldeia islandesa de Siglufjördur, o jovem polícia Ari Thór Arason procura refúgio do
seu passado e dos horrores que nele se escondem. Apesar do isolamento da aldeia, acessível
apenas por um pequeno túnel nas montanhas, mantém uma relação difícil com os aldeões, que
o acham estranho. Exausto, e com a sua vida privada a intrometer-se no trabalho, Ari Thór mete
baixa. Com Ari Thór ausente, o polícia que o substitui, e seu único colega, é assassinado à queima-roupa, a meio da noite, numa casa deserta. Cabe agora a Ari Thór deslindar um caso que rapidamente se torna muito mais complicado do que parecia: a comunidade fecha-se, a política
local dificulta tudo, e o novo presidente da Câmara envolve-se no caso muito além da sua função...

O espantalho
Texto Luiz Saragoça

manta farrapeira, e umas calças onde os
remendos já eram mais que o pano. Colocou, cuidadosamente, os trapos velhos na
cruzeta e foi só encher de palha colmo,
dando volume e consistência ao arcabouço. Umas barbas de milho, a fazer de bigode, e a cara do espantalho ficou um assombro.
Olhou para a obra-prima e sorriu encantado.
- Só falta o chapéu. – Lembrou-se entretanto.
Levou a mão à cabeça, tirou o chapéu,
olhou demoradamente para ele, hesitante,
e colocou-o no espantalho.
- Já fica este – tamém já estou a precisar de um chapéu novo.
Com a obra concluída sorriu e o espantalho, como que por magia ou por magia
mesmo, retribui-lhe o sorriso.
- Ó m’esta estás a rir-te p´ra mim! – Indignou-se o Zé Boieiro.
- Eu não quero gracinhas para a passarada. Vê lá se guardas as cereijas senão
ponho-te no lume. Estás a oubir-me?!
O espantalho mudou de feições, pondo
uma cara carrancuda que até metia medo
ao susto.
- Assim está melhor!
O Zé dirigiu-se à cerejeira, subiu o tron-

co e num ramo mais forte, bem visível,
atou o espantalho com um cordel.
- Já está! Já posso dormir descansado
com estes malfazejos.- Pensou para os
seus botões.
De facto, quem olhasse de longe, parecia o Boieiro encarrapitado na cerejeira –
nem mais nem menos.
Os pássaros, ao primeiro impacto viam
aquela figura medonha, davam meia volta
e pousavam noutras árvores menos apetecidas.
As cerejas cresceram e ganharam cores
ruborizadas sem qualquer bicada.
O Zé Boieiro por detrás das vidraças
sorria satisfeito.
Aos poucos, os pássaros foram-se aproximando cada vez mais, pé ante pé, ou
melhor asa ante asa, e aquela figura continuava impávida e serena.
Os esvoaçantes cada vez tinham mais
fome e o Zé não havia maneira de largar a
cerejeira. Nem de noite nem de dia.
- Aqui há coisa!... - Cogitavam os espertalhões.
Às tantas, um pássaro, por sinal um pardal mais atrevido, aventurou-se a medo e
pousou no ramo mais distante que conseguiu do espantalho.
A figura lá continuava impávida e sere-
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na. Nem tugia nem mugia. Olhou com
mais atenção, com olhos de pardal, e reparou que era um espantalho que ali estava só para os amedrontar. Vai daí, passou
o chilreio, e então é que foram elas, o
bando caiu em cima da cerejeira e, bicada
aqui bicada ali, as cerejas iam todas a eito.
O espantalho bem via a roubalheira mas,
preso de pés e mãos àquele pau, nada podia fazer.
Os pássaros, esses desavergonhados,
pousavam nos seus braços e chilreavam,
como que a rir na sua cara.
- Que humilhação! Já não me respeitam
e já não sirvo para nada. Por este andar
vou parar ao lume. – Desabafava o espantalho para os seus adentros.
O Zé Boieiro, vendo aquela pouca vergonha, ficou possesso. Deu voltas à cabeça e outra ideia atravessou-se-lhe à frente.
- Vou fazer uma ventoinha e quero ver se
algum pássaro tem o atrevimento de se
aproximar das minhas cerejas.
Pôs mãos à obra e, numa tardica, fez
uma ventoinha, que colocou ao lado do
espantalho. As hélices, com uns chocalhos, faziam um barulho infernal, com
qualquer aragem que aparecesse por
aqueles lados.
O espantalho sentiu-se novamente feliz.
- Agora, só com uma leve brisa, abano
os braços e vai ser um barulho tal que os
desavergonhados vão fugir a sete asas –
regozijou-se o espantalho.
E assim foi!
Estavam todos refestelados, atirados às
cerejas, quando uma lufada de vento fez
rodar as hélices junto ao espantalho, fazendo-o mexer, e o barulho foi tanto e tal
que os pássaros voaram, com quantas
asas tinham, assustados.
As cerejas estavam salvas, pelo menos
enquanto fizesse vento.

Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
NOTICIÁRIO: Lusa.
Estatuto editorial disponível na página da internet em www.correiodominho.pt
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Segunda 03/08/20

QUEBRA
CABEÇAS
Desafio da Rã
Buscando água, uma rã caiu
em um poço de 30 metros
de profundidade. Na sua busca
por sobrevivência, a obstinada
rã conseguia subir 3 metros
cada dia, sendo que a noite
resbalava e descia 2 metros.
Quantos dias a rã demorou
para sair do poço?

Solução:Quando a rã chegar ao 27º
dia, já terá subido 27m. No 28º dia,
ela sobe mais 3m, e alcança os 30m,
antes que desça os 2m.

SUDOKU

JOGOS

PALAVRAS CRUZADAS

Soluções:

7 DIFERENÇAS

VERTICAIS: 1 – enovelado; sonso. 2 - adoece; estanques. 3 - abasteça; opressor. 4 - suportara; espírito.
5 - deseja ardentemente; sua. 6 - amaciais. 7 - ele;
tremeis com frio. 8 - nada; lancetas. 9 - coisas excessivamente pequenas; papão. 10 - que outorga; vasilha
com asas. 11 - levantar; calores intensos.

1-Côr dos sapatos do homem 2-Falta uma nuvem do lado direito 3-Falta uma gota a sair da
mangueira 4-Falta um tufo de erva à porta da casa 5-Falta o bigode do homem 6-Falta um tufo de
folhas na copa da árvore da direita 7-Janela da casa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - dama; gerada. 2 - ocupa; letal. 3 - banana; moda. 4 - amarelo; mor.
5 - da; ali; cor. 6 - trastes. 7 - via; ais; ar. 8 - ser; sinuosa. 9 - idas; sirgas. 10 - renas;
sarda. 11 - isolar; soas. Verticais: 1 - dobado; siri. 2 - acama; vedes. 3 - nuca;
tirano. 4 - aparara; sal. 5 - anela; sa. 6 - alisais. 7 - el; tinis. 8 - rem; cesuras. 9 - atomos; ogro. 10 - dador; asada. 11 - alar; brasas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – senhora nobre; causada.
2 - preenche; mortal. 3 - pessoa sem energia; uso corrente. 4 - descorado; amor. 5 - cede; acolá; rubor das
faces. 6 - a mobília. 7 - mensageiro; queixas; araça.
8 - achar-se; ondulante. 9 - partidas; cabos de reboque.
10 - rangíferos; cavala. 11 - insular; celebras.

HUMOR

Sorteio 31/2020

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

Um homem colocou
nos classificados:
- Procura-se esposa.
No dia seguinte ele recebeu
centenas de cartas. Todas
diziam a mesma coisa:
- Pode ficar com a minha!!

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…

Sabes qual é o lugar onde
o gato se pode sentar mas
tu não?
- No teu colo!

Todos os dias o papagaio
metia-se com a vizinha:
- Hei sua chata, totó e feia!
E a mulher lá ia respondendo,
mas cada vez mais a perder
a paciência:
- Se eu te apanho deixo-te
careca!
Num dia o papagaio vê
um careca a sair da casa
da vizinha e diz:
- Ahh não me digas que
andaste a chatear a mulher…

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 06/08/20

Sorteio 32/2020

50.762
2.º Prémio 70.108
3.º Prémio 84.260
4.º Prémio 12.163
Terminação 2
Série sorteada 2.ª
1.º Prémio

Sexta 07/08/20
Um explorador estava a conversa com outro cientista:
- Um dia, estava com tanta
fome que tive que comer o
meu papagaio.
- E o papagaio sabia a quê?
– perguntou o outro
interessado.
E diz o primeiro:
- Olha, sabia a peru, a ganso,
a tordo… Aquele papagaio
era capaz de imitar tudo.

Entre amigos:
- O que é que a Zebra diz para
a mosca?
- Não sei. – responde o outro.
Diz o primeiro:
- Estás na minha lista
negra…

Sorteio 63/2020

5 20 21 36 41
*6 *11
Sorteio 32/2020

XCB 34341
Sábado 01/08/20

Sorteio 62/2020
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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:124391014-112 -

87.000€

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

D:124391032-47 -

225.000 €

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

ID:124391005-485 -

715.000 €

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

ID:124391052-12 -

214.900 €

C.E.:(C) Fantástica moradia T4,
no centro de Tadim. Constituída por R/C com
garagem, loja para comércio no 1º andar,
habitação no piso superior
e sótão com amplas áreas.
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FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.
Construção Civil e Obras Públicas

VENDE-SE ou ALUGA-SE

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

PRECISA-SE DE TRABALHADORES
PARA SUÍÇA
PARA OBRAS A TEMPO INTEIRO OU POR TEMPORADAS
Pedreiros, trolhas, calceteiros, assim como carpinteiro de cofragem
de primeira, maquinistas para máquinas escavadoras e giratórias
(gruas e caterpillars).

PAGAMOS ENTRE 3.680€ E 5.520€
DESDE 4000 ATÉ 6000 FRANCOS SUÍÇOS

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

LICENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL

1

Licença n.° 04 | 2020
Ano

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

Tlm. 925 457 371
Tlm. 0033 611 3410 04

2

OURIVESARIA ORION

3

PAGAMOS O MELHOR PREÇO DO MERCADO
NÃO VENDA SEM NOS CONSULTAR !!!

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

COMPRO!!!

4

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

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

RESPOSTA SOCIAL A DESENVOLVER NO ESTABELECIMENTO

Estrutura Residencial para pessoas idosas

5

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

CAPACIDADE MÁXIMA

O estabelecimento pode abranger o número máximo de 60 (sessenta) utentes

6

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

2020/07/13
(1)

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!!

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome completo: Turavotel, Lda.
Morada: Avenida da República, 259
Localidade: Póvoa de Lanhoso
Código Postal: 4830-551 Póvoa de Lanhoso

Rua do Souto n.º 2 - 4700-329 BRAGA
Tlf. 253 272 638 • Tlm. 919 519 028 • www.orion.com.pt

FINANCIAMENTOS / INVESTIMENTOS

Serviço de Segurança Social

Denominação do estabelecimento: Hotel Sénior Póvoa de Lanhoso
Localização do estabelecimento: Avenida da República, 259
Localidade: Póvoa de Lanhoso
Código Postal: 4830-551 Póvoa de Lanhoso
Distrito: Braga • Concelho: Póvoa de Lanhoso • Freguesia: Póvoa de Lanhoso
Telemóvel /Telefone: 966768119 • Fax
E-mail: turavotel@gmail.com

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

CENTRO DISTRITAL DE BRAGA (1)

Substituir a licença, n.º

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

Favor ligar: 927 562 704

EMPRESA FRANCESA
PRECISA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

EMISSÃO
O Diretor do Centro Distrial de Braga, João Ferreira

Emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.° 64/2007, de 14 março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 33/ 2014, de 4 de março.

Os dados constantes deste documento serão objeto de registo informático na base de dados da
Segurança Social. Poderá consultar pessoalmente a informação que lhe diz respeito, bem como
solicitar a sua correção. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
Mod. AS 62/2016 - DGSS (Página 1 de 1) versão www.seg-social.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

correiodominho.pt 8 de Agosto 2020

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 17.500€ - 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

TELEVISÃO
RTP 1
07:00
07:05
07:15
07:45
07:50
07:55
08:00
10:00
11:00
13:00
14:15
19:00
19:59
21:15
23:30
00:15
02:00

RTP 2

As Aventuras do Xavier
Zig Zag
Gawayn
Histórias Estapafúrdias
Hora do Conto
Radar Xs - Extra
Bom Dia Portugal
Fim de Semana
A Defesa do Paraíso
Rota N2
Jornal da Tarde
Rota N2
O Preço Certo
Telejornal
Quem Quer Ser Milionário
- Alta Pressão
Alta Fidelidade
Noites De Verão 2020
Zaia: Encontro de Culturas
em Macau

14:20
14:55
15:00
15:50
16:45
17:50
18:30
19:00
19:30
20:40
21:30
21:50
21:55
00:25
00:55
01:25
01:55
02:45

Campo Lakebottom
Folha de Sala
O Coro
Inesquecíveis Viagens
de Comboio
As Mais Famosas
Estações da Europa
Irresponsável
Faça Chuva Faça Sol
O Verão dos Segredos
O Castelo Samurai
Fora do Baralho
Jornal 2
Folha de Sala
Sonho de Uma Noite De Verão
Verão Danado
Armário
Faça Chuva Faça Sol
Fora Do Baralho
Euronews

SIC

TVI

06:00
07:15
07:45
09:00
12:00
13:00
14:15
15:00
15:45
17:30
20:00
21:45
00:15

Etnias
Marvel Avengers
Uma Aventura
Olhó Baião!
Nosso Mundo
Primeiro Jornal
Alta Definição
E-Especial
Cinema Paraíso
Cinema
Jornal da Noite
Terra Nossa
Quem Quer Namorar
Com o Agricultor? - A Semana
01:45 Cinema

05:45 Os Batanetes
06:15 Campeões e Detectives
07:00 O Bando dos Quatro
07:45 Detective Maravilhas
08:45 Morangos com Açúcar
09:45 Inspetor Max
11:15 Cabelo Pantene - O Sonho
12:00 Querido, Mudei a Casa!
13:00 Jornal da Uma
14:30 Pesadelo na Cozinha
16:00 Big Brother - A Grande Final
20:00 Jornal das 8
21:45 Quer o Destino
00:00 Mental Samurai
01:30 Warcraft: O Primeiro Encontro
De Dois Mundos
03:30 Gti
03:45 Mar de Paixão

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS
AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MINHA FARMÁCIA T. 253 814 220

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
CAMPANTE T. 253 481 272

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1168

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
CUMEIRA T. 253 503 310

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DA VILA T. 258 948 251

R. da Cumieira, 32

Largo da Lapa

Av. António Feijó, Loja M

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CALENDÁRIO T. 252 378 400

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Av. de França, 1361

R. da Corredoura, 50

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
LOBO T. 253 412 124

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 220

BRAGA
BRITO T. 253 262 685
Av. da Liberdade, 777

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

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

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

Av. de Londres, 284

Rua de Galvão s/n

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Quinta Andorinhas Loja 9/10

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Carneiro
Carta do Dia: A Força, que significa
Força, Domínio.
Amor: O amor e a aventura podem
estar presentes na sua relação.
Saúde: Possíveis problemas de coluna.
Faça natação.
Dinheiro: Terá força perante uma
situação difícil. A verdade virá ao de
cima.
Números da Sorte: 3, 9, 10, 25, 39, 43

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Surpreenda a sua cara-metade
com uma viagem inesperada. Saúde:
Diminua o consumo de sal. Tempere
com alho, cebola e orégãos.
Dinheiro: Terá muita energia.
O trabalho sairá favorecido.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 34, 39, 41

Touro
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Procure conhecer as pessoas
antes de dar-lhes confiança. Assim não
se desilude.
Saúde: Podem surgir problemas a nível
respiratório. Tome chá de tomilho com
limão e mel.
Dinheiro: Terá poder para passar as
suas ideias a quem a rodeia.
Números da Sorte: 7, 18, 26, 30, 38, 41

Escorpião
Carta do Dia: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso.
Amor: A família pode andar a exigir
muito de si. Aprenda a dizer não.
Saúde: Um longo passeio ao ar livre
pode ajudá-lo a recuperar o ânimo.
Dinheiro: Evite o colapso profissional
investindo em novos projetos.
Números da Sorte: 6, 9, 14, 25, 29, 31

Gémeos
Carta do Dia: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação.
Amor: Evite confrontos diretos com o
seu par. Afaste uma possível
separação.
Saúde: Pode procurar repousar mais. A
sua saúde não é de ferro.
Dinheiro: O excesso de confiança pode
prejudicá-lo. Aceite as críticas dos
outros e aprenda com elas.
Números da Sorte: 2, 12, 16, 25, 41, 49
Caranguejo
Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa
Generosidade.
Amor: Seja mais compreensiva com o
seu par. A confiança trabalha-se.
Saúde: Evite tomar bebidas alcoólicas.
Dê descanso ao fígado.
Dinheiro: Gaste dinheiro em algo que a
deixe feliz. Seja generosa consigo.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 22, 36, 45
Leão
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Clima de harmonia familiar e
amorosa. Entregue-se ao amor.
Saúde: Poderá sofrer de algum stress.
Recupere a calma tomando um chá de
valeriana.
Dinheiro: Controle o espírito
consumista. Se poupar moedas vai
amealhar notas.
Números da Sorte: 8, 21, 24, 33, 34, 47
Virgem
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Entregue-se de corpo e alma ao
amor. Viva o presente com confiança.
Saúde: Modere o consumo de doces.
Substitua-os por fruta.
Dinheiro: Poderá concretizar um
objetivo a nível profissional. Parabéns!
Números da Sorte: 1, 19, 24, 26, 45, 48

Sagitário
Carta do Dia: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: Um amigo pode precisar de
desabafar. Saber ouvir é uma virtude.
Saúde: Dê mais importância às dores
que sente. Se necessário vá ao
médico.
Dinheiro: Pode ter uma surpresa a nível
profissional.
Números da Sorte: 9, 14, 15, 32, 35, 42
Capricórnio
Carta do Dia: O Louco, que significa
Excentricidade.
Amor: Poderá encontrar um novo amor
ou assumir um compromisso.
Saúde: Mantenha a boa disposição
comendo frutos secos.
Dinheiro: Boas oportunidades a nível
profissional. Esteja atenta.
Números da Sorte: 1, 6, 18, 20, 36, 45
Aquário
Carta do Dia: O Sol, que significa
Glória, Honra.
Amor: Cuide da sua cara-metade com
carinho. Torne a relação mais forte.
Saúde: Possível infeção urinária. Beba
água com bicarbonato de sódio.
Dinheiro: O trabalho pode dar-lhe
grandes alegrias. Dedique-se e
conheça dias de glória.
Números da Sorte: 7, 9, 16, 20, 26, 35
Peixes
Carta do Dia: A Temperança, que
significa Equilíbrio.
Amor: Combata os medos e entreguese ao amor. A felicidade espera por si!
Saúde: Tendência para problemas de
vesícula. Tome um chá verde.
Dinheiro: As suas finanças estão
equilibradas. Continue a amealhar.
Números da Sorte: 2, 17, 21, 28, 34, 39
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Massagista
Profissional

Lara
18 aninhos
Ola meus
amores estou
de volta.

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

964 131 762

914 219 521

Duas amigas

Índia

Estou de volta
Mulher diferente
com massagem relaxante.
Local Discreto

964 458 054

961 654 280

Menina só

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

1.ª VEZ
EM BRAGA

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

Cabo-Verdiana
22 anos reais
e mais amiga.
24 horas.

936 182 840

925 751 527

911 923 312

Super novidade

Chocolatinha
de volta

A doce juvenil, rabinho guloso,
xoxota peluda que pode tudo, adoro língua
com língua, e língua no grelo,
oral até ao fim. Vem adoro tudo.

.

913 841 798
913 154 077
Sou especialista em
massagem tântrica,
sensual, relaxante
e para quem gosta
de prostática, venha
sem medo, tenho
vários brinquedos.

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

913 163 286

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

920 280 772

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

Olá sou uma
portuguesa
experiente na arte
de dar prazer, convívio
com oral natural intenso
até ao fim.

.

.

910 259 744

912 376 357

Travesti Paula PEITO XXL,
corpo escultural, sem pressas
obs a dor iniciantes.

911 155 103

Insólito
Alemanha

Homem nu persegue javali que
lhe roubou computador portátil
As imagens são dignas de um qualquer filme de comédia, ou de um programa de

Sophie
Mudd
A modelo norte-americana aproveitou
o bom tempo para
mostrar os seus
atributos num bikini
colorido.

‘apanhados’ e mostram um homem, completamente nu, a correr atrás de um javali
e suas duas crias. O insólito momento foi
fotografado junto ao lago Teufelssee, em
Berlim, na Alemanha.
A fotografa do momento revela que o homem estava na zona florestal envolvente
ao lado a praticar nudismo (algo que é legal e bastante popular na capital alemã) e

a apanhar sol quando um javali selvagem
lhe roubou o saco que o nudista tinha consigo, contendo um computador portátil, a
roupa que tinha levado vestida e outros
bens pessoais.
Imediatamente, o homem irrompeu pelas
árvores e surpreendeu dezenas de pessoas
que estavam numa zona de clareira a apanhar sol, a correr atrás do animal.

S

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

Envie para
contaoleitor@correiodominho.pt
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Monção

Braga

Casos do Dia

Detido por ameaçar de morte o pai

PSP deteve dois suspeitos de furto

Prisão preventiva para coautor
de roubo em supermercado de Braga

A GNR deteve em Monção, em flagrante delito, um homem de 43 anos
por violência doméstica, tendo ameaçado o pai de morte e manifestado “comportamentos agressivos” para com os progenitores. Em comunicado enviado às redacções, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, explicou que a detenção ocorreu na sequência de uma
denúncia, e que “o comportamento do agressor já tinha levado os militares da Guarda a intervir duas vezes nos últimos dois dias, encontrando-se sempre alcoolizado e com comportamentos agressivos para com os seus pais, procurando coagir as vítimas a cederem dinheiro
para seu proveito pessoal”. O detido foi constituído arguido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Monção.

Valença

Homem detido por violência doméstica

Um homem foi detido em Valença por exercer “violência psicológica e
física sobre a mulher, de 63 anos, nos últimos 20 anos de casamento,
em alguns dos casos com necessidade de tratamento hospitalar. Em
comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, através Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE),
adianta que, durante aquele período, o homem de 65 anos “chegou a
estar sujeito a medidas de afastamento da vítima, que nunca cumpriu, acabando por ser absolvido em julgamento em dois processos
nos anos de 2017 e 2019”. Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Valença, ficou sujeito às medidas
de coação de proibição de contactos e afastamento da vítima.
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A PSP deteve dois jovens, ambos de 18 anos, suspeitos do furto
de uma viatura na cidade de Braga, anunciou aquela força. Em
comunicado, a PSP refere que os jovens foram detidos de madrugada, quando andavam a circular na viatura. Segundo a PSP,
um dos suspeitos não é possuidor de qualquer documento de
habilitação legal para o exercício da condução. Os detidos vão
ser notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Universidade do Minho

Embalagens biodegradáveis com mão
portuguesa distinguidas na Europa

Um consórcio internacional que engloba cinco parceiros portugueses criou embalagens biodegradáveis e à base de desperdícios alimentares, como casca de amêndoa e soro de
queijo, distinguidas pelo Radar de Inovação da Comissão Europeia, anunciou ontem a Universidade do Minho.
Em comunicado, a Universidade do Minho (UMinho) refere
que em causa está o projecto YPACK, que conta com 7,2 milhões de euros da União Europeia e reúne 21 parceiros de 10
países, incluindo Portugal. Os parceiros portugueses são a
UMinho, através do Centro de Engenharia Biológica (CEB) e
do Instituto de Polímeros e
Compósitos, o Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a Biotrend, a
Nova ID e a Sonae. O Radar da
Inovação considerou as novas
embalagens “notáveis” e
“prontas para o mercado”.
Citado no comunicado, António Vicente, investigador do
CEB e vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, refere
que as novas embalagens, já
produzidas em quantidades
pré-industriais, serão testadas em breve pelos parceiros
do projeto ligados à grande
distribuição, em produtos de
carne e de lasanha pronta a
comer, entre outros.

UMINHO participa no projecto YPACK, que foi distinguido pela Comissão Europeia.

O Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a um homem de
35 anos suspeito da coautoria de um roubo num supermercado na
cidade de Braga, registado em Abril, disse fonte da Polícia Judiciária. Segundo a fonte, o suspeito foi detido na quarta-feira, numa localidade do centro do país. O crime ocorreu no dia 17 de Abril, num
supermercado de Braga, e o arguido terá actuado “em conjugação
de esforços e vontades” com um outro homem, entretanto também
já detido pela PJ. “Utilizando uma arma de fogo, lograram apropriar-se de uma quantia em dinheiro que se encontrava na caixa dessa
superfície comercial”, refere um comunicado da Judiciária. Terão
efectuado um disparo de intimidação, sem atingir ninguém. O suspeito, já com antecedentes criminais, encontrava-se em parte incerta desde a ocorrência do roubo.

Vizela

Populares vão protestar junto a ETAR

Um grupo de adeptos do Futebol Clube de Vizela informou que vai
organizar, hoje, uma manifestação junto à Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Serzedo, no concelho de Guimarães,
para protestar contra a poluição do rio Vizela.
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