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Braga

COVID-19
59,051

MORTES
1,829 (+2)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

42,427 (+194)

CASOS ACTIVOS

+ 418 NOVOS CASOS

14,795 (+222)

CONTAS da InvestBraga devem ficar no vermelho no final do ano. Actividade
da empresa municipal foi fortemente afectada pelo confinamento.

Portugal
Alunos em grupos de
risco vão poder
manter aulas à
distância

21 302
NORTE

Os alunos que integrem grupos
de risco para a covid-19 vão ter
acompanhamento não presencial durante o próximo ano lectivo, à semelhança do que já
acontecia com doentes oncológicos, segundo um despacho emitido pelo Ministério da Educação.
O documento consiste numa extensão a uma portaria de 2017
que estabelece as medidas de
apoio para alunos com doenças
do foro oncológico.
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870,276

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 185,444 NOVOS CASOS

18,562,497
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Pandemia com “impacto
drástico” na InvestBraga

6,310,196
4,007,502
3,933,124
1,009,995
663,437

MORTES

ACTIVOS

CRÍTICOS

190,447
124,057
68,569
17,528
29,259

3,555,933
673,040
831,639
165,532
480,177

15,092
8,318
8,944
2,300
1,500

Espanha
Quase 9.000 novos casos e 40 mortos registados
A Espanha contabilizou ontem 8.959 novos casos de covid-19, um aumento
de quase 400 em relação a quarta-feira, elevando para 488.513 o número
de infetados desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo
Ministério da Saúde espanhol. O país tem mais 40 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, menos dois do que na quinta-feira, aumentando o total de óbitos para 29.234.

DR

Ricardo Rio tem esperança numa retoma controlada da actividade do Altice Forum Braga

ECONOMIA

| José Paulo Silva |

O Altice Forum Braga deverá registar, no final do ano, uma quebra de actividade na ordem dos
70% face a 2019, facto com
“impacto drástico” nas contas da
empresa municipal InvestBraga,
responsável pela gestão daquele
equipamento.
Por força da pandemia da covid 19, “muita da actividade que
estava planeada para o ano de
2020 foi adiada ou suspensa e,
por esse motivo, existiu uma redução drástica da dinâmica habitual do Altice Forum Braga”, assumiu ontem o presidente da
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, na apresentação do
programa comemorativo do
2.ºaniversário de abertura do Forum, após as obras de reabilitação do ex-Parque de Exposições
de Braga.
A programação regular de feiras, exposições, congressos e
espectáculos no Altice Forum
Braga foi fortemente condicionada no primeiro semestre do
ano, sendo que a retoma de actividade decorre ainda condicionada por um cenário de incerteza relativamente à evolução da
pandemia nos próximos meses.

De acordo com o edil, a programação do Altice Forum Braga, siujeita às normas impostas
pela Direcção Geral da Saúde
para a realização de eventos com
público, terá de “evoluir de forma controlada”.
O ano passado, o Altice Forum
Braga recebeu, nos variados
eventos que organizou e acolheu, cerca de 400 mil pessoas,
estimando os seus responsáveis
que o ano 2020 encerrará com
apenas 30% desse número de espectadores.
Nesta fase, a aposta da administração da InvestBraga, assumida por Ricardo Rio, que é
também presidente do conselho
de administração da empresa, é
“garantir o máximo de condições de segurança possíveis para
todos os promotores, espectadores, participantes e visitantes do
nosso espaço”.
Depois de a InvestBraga ter tido uma receita recorde de 1,8
milhões de euros em 2019 com
feiras, congressos e outros eventos, o administrador executivo,
Carlos Silva, espera que o impacto não seja correspondente
ao da anulação e adiamento da
actividade programada para este
ano.
Nos últimos meses, a adminis-

lll
Muita da actividade que
estava planeada para o ano
de 2020 foi adiada ou
suspensa e, por esse motivo,
existiu uma redução
drástica da dinâmica
habitual do Altice Forum
Braga.
Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal
de Braga

tração da InvestBraga apostou
na cedência de espaços do Altice
Forum Braga para acções de formação promovidas pela Câmara
Municipal de Braga, Segurança
Social, escolas e outras entidades, aposta que apenas atenuará
os prejuízos decorrentes do confinamento forçado que só agora
começa a ser contrariado.
Nos últimos tempos, o Altice
Forum Braga acolheu cerca de
20 eventos, entre os quais um
concerto, um espectáculo de humor e, mais significativo, um
congresso ibérico de medicina
interna com centenas de participantes.
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Forum Braga celebra turismo
de negócios com ‘Minutos Mágicos’
ANIVERSÁRIO do Altice Forum Braga é assinalado com um debate sobre o futuro do turismo de negócios. A festa, ainda
condicionada, conta com um espectáculo de magia e a inauguração de uma exposição de fotografia.
ANIVERSÁRIO

“canais de comunicação directa
com o público”.
“O Altice Forum Braga tem
apostado na inovação e interactividade, que se traduzem actualmente no lançamento da nova
app”, declarou Carlos Silva.

|José Paulo Silva |

Um fórum de turismo de negócios, um espectáculo de magia e
uma exposição de fotografia assinalam, dias 11 e 12 de Setembro, o 2.º aniversário do Altice
Forum Braga, num programa
feito à medida de uma nova realidade que afectou fortemente a
actividade deste equipamento,
após a grande dinâmica registada em 2018 e 2019.
Com a perspectiva de retoma
da actividade de uma das suas
áreas do negócio, a administração da InvestBraga promove, no
dia 11, o Fórum Turimo de Negócios, encontro em que marcarão presença o presidente da Câmara Municipal de Braga e da
InvestBraga, Ricardo Rio, a par
de Lídia Monteiro, directora
coordenadora do Turismo de
Portugal, e vários oradores nacionais e internacionais divididos por três painéis. Os especialistas são convidados a reflectir
sobre a normalidade pós covid19, os eventos híbridos como
uma alternativa para o sector e
os desafios dos destinos na
aguardada retoma.
No 12 de Setembro, o grande
auditório do Altice Forun Braga
acolhe o espectáculo de magia
‘Minutos Mágicos’, de Mário
Daniel.

+ mais

DR

Mário Daniel apresenta dia 11 de Setembro um espectáculo de magia que fala sobre a transformação do impossível em possível

O artista pôe também fim a um
forçado período de confinamento com a estreia de um espectáculo interactivo com o público,
apesar das circunstâncias.
O ilusionista apresentou ontem
‘Minutos Mágicos’ como um espetáculo “transversal e para toda
a família”, adiantando Mário
Daniel que a sua actuação fará
uma reflexão sobre o momento
actual, já que “fala sobre a superação e a transformação do im-

possível em possível”.
Com esta primeira aparição pública após a pandemia, Mário
Daniel referiu que os focos de
covid-19 não têm decorrido da
realização de espectáculos, pelo
que assume a “responsabilidade
social de fazer com que a máquina volte a andar em segurança”.
Para o mês de Outubro, o Altice Forum Braga tem agendados
dois espectáculos de humor, um
musical e mais uma edição da

‘Braga Noivos’.
Para assinalar o 2.º aniversário
do Altice Forum Braga, a InvestBraga lançou uma aplicação
móvel para uma maior aproximação com os seus públicos.
O administrador Carlos Silva
destacou ontem o empenho da
sua equipa durante a fase de
confinamento, momento aproveitado para implementar uma
nova estratégia de comunicação
da empresa, assente em novos

Uma semana após a
comemoração do 2.º
aniversário, o Altice
Forum acolhe o Salão
Auto de Braga, a
primeira após a retoma
da actividade.
Nos dias 18, 19 e 20 de
Setembro realiza-se, “em
moldes especiais”, o
certame de viaturas
seminovas e usadas
apresentadas por
concessionários oficiais
das diferentes marcas, o
qual, segundo o
administrador executivo
da InvestBraga, Carlos
Silva, decorrerá de
forma “perfeitamente
controlada”.

‘Figures’, de Malala Andrialavidrazana

Forum Arte Braga reabre com mostra dos Encontros da Imagem
CULTURA

| José Paulo Silva |

No dia 11 de Setembro, no âmbito da celebração do 2.º aniversário do Altice Forum Braga, é
inaugurada a exposição ‘Figures’, de Malala Andrialavidrazana, inserida na edição deste an
do festival Encontros da Imagem 2020.

A exposição estará em exibição
no Forum Arte Braga até ao dia
31 de Outubro, sendo que a entrada na galeria de arte contemporânea do Altice Forum Braga
é gratuita.
Em ‘Figures’, artista de Madagascar radicada em França
“combina e mistura produções
visuais da globalização, extraídas de notas, selos, capas de ál-

buns e gravuras, com questões
contemporâneas prevalecentes,
e com muito respeito pela diversidade de identidades e dos ambientes naturais”. A edição deste
ano dos Encontros da Imagem
decorrem de 11 de Setembro a
31 de Outubro em vários espaços do concelho de Braga, com
extensões nas cidades de Barcelos, Guimarães e Porto.

DR

Arte de Malala Andrialavidrazana
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Agrupamento Carlos Amarante
+ máscaras
Neste momento, está
a decorrer o concurso
para fornecer o kit,
com as máscaras
reutilizáveis, indicado
pelo Ministério
da Educação, a todos
os alunos, professores
e funcionários.
A indicação dada
até agora é que os
alunos usam máscara
só a partir do 5.º ano.

DR

Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, com sede na Escola Secundária Carlos Amarante, tem tudo preparado para o arranque do novo ano lectivo

Optimismo impera apesar
da situação “estar pelas pontas”
NOVO ANO LECTIVO arranca no próximo dia 17 de Setembro. No Agrupamento de Escolas Carlos
Amarante está tudo a ser preparado para o regresso das aulas presenciais.
AGRUPAMENTO CARLOS AMARANTE
| Patrícia Sousa |

Apesar da preocupação e da ansiedade serem muitas e a situação “estar pelas pontas”, a directora do Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante está “optimista” em relação ao novo ano lectivo que aí se avizinha. “Já tivemos a prática do terceiro período
e os exames com muitos alunos.
E correu tudo bem. Por isso,
agora também acreditamos que
vai correr tudo bem”, confidenciou Hortense Santos.
O balanço do terceiro período é
positivo. A directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante realçou o acompanhamento da Direcção Geral de Saúde
antes do retomar das aulas e isso
permitiu perceber toda a logística. “Foi um grande ensaio, tivemos muitas turmas a regressar à
escola, nomeadamente do 10 ao
12.º anos e ainda o ensino profissional”, lembrou a directora,

DR

Espaço interno está a ser organizado de forma a manter o distanciamento social

referindo que as turmas foram
divididas e o facto de serem metade das turmas “facilitou todo o
processo”.
Com esse ensaio foi possível

habituar a novos hábitos, a novas rotinas e a novos equipamentos, nomeadamente o uso
das máscaras e o uso gel desinfectante e “esse trabalho serviu

de base para tudo o que está a ser
desenvolvido agora”.
Além do retomar das aulas, a
Escola Secundária Carlos Amarante recebeu também cerca de
1600 exames e “tudo correu normalmente e, felizmente, não
houve nenhum caso”.
Agora, a “grande preocupação” é manter as distâncias, porque regressam à escola todos os
alunos. “Não foi permitido nem
houve nenhuma indicação para
dividir turmas ou reduzir o número de alunos por turma. Ao
nível do secundário estamos no
limite máximo, mas vamos cumprir com o distanciamento possível entre os alunos”, garantiu
Hortense Santos.
A directora continua a apelar à
colaboração de todos, porque só
assim será possível cumprir as
regras. Em todo este processo,
os assistentes operacionais não
têm mãos a medir até porque o
número continua “exactamente
o mesmo”. “Fomos autorizados

O agrupamento
também vai receber
da Câmara Municipal de
Braga os Equipamentos
de Protecção Individual
(EPI) para o pessoal
não docente.
e está a decorrer um concurso
para constituição de reserva de
recrutamento, mas isso nem é
para uma situação de imediato.
Temos que contar com os que temos”, lamentou a responsável,
referindo que ao nível da autarquia “também está tudo igual”,
não tendo até agora informação
que o agrupamento terá mais assistentes operacionais. “Temos a
situação pelas pontas, mas peço
a colaboração de todos, para todos estarem disponíveis para nos
ajudarmos uns aos outros”, reforçou.
Os pais também estão “muito
preocupados e na expectativa”,
revelou Hortense Santos, admitindo que ainda falta muita informação por parte do Ministério da Educação para transmitir
aos encarregados de educação.
O ano lectivo arranca com aulas presenciais no próximo dia
17 de Setembro. “Mesmo que
haja alguma alteração, supostamente o pré-escolar e 1.º e 2º ciclos continuarão sempre com o
modelo presencial. Se surgirem
outras circunstâncias temos a
possibilidade de dividir alunos e
ter um sistema misto. Ou então,
no limite, voltar tudo como estivemos a partir de Março”, esclareceu. A directora foi peremptória: “estou optimista que tudo
vai correr bem, porque já mudamos procedimentos no nosso dia
a dia e a situação também já é
vista de outra forma”.
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Agrupamento Carlos Amarante

Tudo pronto para receber os alunos

HORÁRIOS estão a ser ultimados no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante. Turmas com aulas tendencialmente de manhã ou
de tarde, entradas e saídas em horários diferentes, bem como os intervalos são algumas das mudanças para o novo ano lectivo.
AGRUPAMENTO CARLOS AMARANTE

para dar tempo também para se
efectuar a desinfecção das salas.
“É mais uma sobrecarga para o
pessoal não docente, por isso,
fazemos apelo a todos para colaborar e até desinfectar o seu espaço. Será mais fácil e realista
para todos”, apelou.
A cantina vai ter limitação, por
isso, a directora vai pedir, sempre que possível, que os alunos
almocem em casa. “Continuamos a ter a possibilidade de take-away”, confirmou. Os bares
vão estar abertos, mas com serviços mínimos. “O ideal é que,
sempre que possível, tragam lanche de casa”, pediu.

| Patrícia Sousa |

O desfasamento de horários é
base da preparação do novo ano
lectivo. Os horários ainda estão
a ser ultimados, mas destaque já
para a preferência de aulas de
manhã ou de tarde com entradas
e saídas a horas diferentes e com
intervalos também alternados.
“Fizemos uma distribuição de
horários a partir do 2.º ciclo até
ao secundário de maneira a que
não haja grande concentração no
mesmo espaço, nomeadamente
nos corredores”, justificou a directora, adiantando que a Escola
Secundária Carlos Amarante vai
ter turmas tendencialmente de
manhã ou tendencialmente de
tarde. Além disso, as entradas e
saídas vão ser desfasadas assim
como os intervalos, mantendose, por enquanto, os blocos de
90 minutos.
“Vamos ter o primeiro turno a
entrar às 8.05 horas e o segundo
às 08.20 horas. Os intervalos serão de 10 minutos e desfasados
de maneira a que não se cruzem
muitas pessoas. Depois, tivemos
que deixar, na hora de almoço,

DR

Directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Hortense Santos, destacou algumas das mudanças do novo ano lectivo

um período de tempo mais alargado, não só pela quantidade de
alunos que pode ir almoçar à
cantina, mas também porque vai
ser necessário desinfectar as salas para entrar uma turma nova à
tarde”, informou a directora, admitindo que não é possível na
Escola Secundária Carlos Ama-

rante, bem como na EB 2,3 de
Gualtar haver uma sala para cada turma.
O bloco da manhã termina, no
máximo, às 13.10 horas.
Entretanto, no bloco da tarde,
umas turmas começam às 14 horas e outras às 14.15 horas. “Ao
final do dia, vai ser mais custoso

Direccionados para os alunos

À espera de ‘luz verde’ para quatro projectos
AGRUPAMENTO CARLOS AMARANTE
| Patrícia Sousa |

O Ministério da Educação deu a
oportunidade das escolas se candidatarem a alguns recursos com
projectos direccionados para os
alunos. O Agrupamento de Escolas Carlos Amarante apresentou quatro projectos no âmbito
do Plano de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário e
espera agora “com expectativa”
que sejam aprovados.
“Tivemos que apresentar as
candidaturas destes projectos até
24 de Agosto, por isso, contei
com a ajuda de pessoas que estavam de férias”, contou a directora do agrupamento, Hortense
Santos, esclarecendo que estes
projectos surgem das alterações
feitas o ano passado que corre-

ram menos bem para agora se
conseguir recuperar e melhorar
aprendizagens.
“Um dos projectos é no âmbito
das competências digitais, porque apesar de todos saberem
muito de informática, sentimos
que muitos tinham dificuldade
em trabalhar com determinadas
ferramentas e recursos”, começou por justificar a responsável,
adiantando que os outros projectos apresentados estão relacionados com a mentoria na recuperação e consolidação de aprendizagens, o reforço de dinâmicas e
de aprendizagens e a melhoria
de desenvolvimento pessoal e da
autonomia.
“Estes projectos não implicam
a contratação de professores,
mas de outros técnicos, nomeadamente, informáticos, psicólo-

gos, animadores e educadores
sociais.
Entretanto, o agrupamento
submeteu ainda esta semana
mais um projecto relacionado
com as bibliotecas, no âmbito do
Plano Nacional de Leitura.
“Temos muitos projectos que
já são habituais, mas que vão
agora depender do evoluir da situação”, confessou Hortense
Santos, confidenciando que, este
ano lectivo, gostava de alargar o
projecto do Plano Nacional de
Cinema.
Outros projectos também dependem das circunstâncias exteriores, nomeadamente o Desporto Escolar, o Parlamento Jovem,
actividades exteriores e até as
acções que decorriam no auditório da escola sobre várias temáticas.

para todos, porque umas turmas
vão terminar às 18.50 e outras às
19.05 horas”, adiantou ainda
Hortense Santos, referindo que
as turmas da noite entram às
19.45 horas.
Ainda sobre a hora de almoço,
a directora do agrupamento justificou o período mais alargado

lll
“Vamos ter duas entradas
e saídas e vamos dividir
as turmas em horários
diferentes para não se
cruzarem muitas pessoas.
Os horários estão a ser feitos
e só depois será efectuada
a organização interna.”

Hortense Santos
Directora do Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante

§regresso à sala de aula
Socialização e revisão de algumas matérias

Primeiras semanas serão para
recuperar “tempo perdido”
O Ministério de Educação deu orientações para que as primeiras semanas
de aulas possam ser de revisão de algumas matérias, até porque muitos
dos alunos não vão à escola desde o passado dia 13 de Março.
“Há algumas preocupações que já vêm do final do ano lectivo passado e
foram transmitidas aos departamentos e áreas disciplinares respectivas
para prepararem este novo ano lectivo”, sublinhou a directora do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante.
Hortense Santos admitiu que “há preocupações em algumas matérias”,
sendo necessário trabalhar e reforçar os conteúdos. “Embora, os alunos
tenham tido acompanhamento e ensino à distância não é a mesma coisa
do que estar em contexto de sala de aula e, neste frente a frente, vão ter
que recuperar o tempo perdido, o convívio e a socialização”, sublinhou a
directora do agrupamento.
Ainda sobre as matérias leccionadas em tempo de confinamento e com o
ensino a partir de casa, Hortense Santos reconheceu que “poderá também haver matérias que não estejam tão bem trabalhadas e precisam de
algo mais e aí os grupos disciplinares e os professores nos conselhos de
turma vão ter que ver o que é necessário fazer caso a caso e matéria a matéria”.
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Filme ‘Braga Natural’ é “repto para partir
à descoberta do concelho de Braga”

FILMAGEM do realizador Martim Dale dá a conhecer recantos naturais do concelho de Braga, como os Moinhos de Portuguediz,
em Sobreposta, o rio Este e diferentes trilhos das freguesias rurais.
lll
“Há mais para descobrir em
Braga para lá daquilo que é
a dimensão monumental.
Por todo o território do
concelho há muito para
explorar para sentir e o
‘Braga Natural’ é um oferta
complementar a todas as
outras.”

CINEMA

| Miguel Viana |

A Câmara Municipal de Braga
apresentou ontem, em Sobreposta, o filme ‘Braga Natural’.
O documentário retrata alguns
dos pontos de interesse naturais
menos conhecidos do concelho
de Braga, como o caso, por
exemplo, dos Moinhos de Portuguediz, em Sobreposta.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, o filme ‘Braga Natural’ estabelece “uma simbiose de uma
cidade cosmopolita” como Braga, “que agrega na sua estrutura
uma dimensão natural muito
vincada”.
Outra das mensagens contidas
neste filme é a de que “há mais
para descobrir em Braga para lá
daquilo que é a dimensão monumental. Por todo o território do
concelho há muito para explorar
para sentir e o ‘Braga Natural’ é
um oferta complementar a todas
as outras”.
O edil bracarense aproveitou a
ocasião para desafiar os munícipes a descobrirem o concelho.
“Há, seguramente, muitos recursos, muitos contextos do vídeo que merecem uma visita.
Também para os locais, é um
repto: partam à descoberta da
sua própria cidade e que possam
ser os melhores embaixadores
desta terra de que tanto gostamos”, disse Ricardo Rio.
Uma opinião partilhada pelo
Publicidade

Ricardo Rio
Presidente da C.M. de Braga

DR

Ricardo Rio destacou a importância do filme ‘Braga Natural’ para a divulgação do património natural

DR

Apresentação do filme contou com a presença de vários operadores locais

vereador do Pelouro do Turismo
na Câmara Municipal de Braga.
Altino Bessa referiu que o fil-

me procura criar um novo conceito turístico para Braga, até
porque “há inúmeros lugares

por descobrir. Por exemplo esta
eira comunitária (de Sobreposta). Ainda há natureza por desco-

brir”. Altino Bessa lembrou que,
só na freguesia de Sobreposta,
existem cerca de 30 moinhos,
“que nos levam à descoberta da
natureza. O nosso foco foi o factor do ambiente, tendo a componente de divulgação do território
e cativar turistas”.
O realizador Martin Dale revelou que o filme ‘Braga Natural’
espelha “uma vontade de descobrir espaços exteriores. É uma
vontade de reforçar a ligação entre as comunidades e o meio ambiente”.
Martin Dale reforçou a ideia de
que o filme visa espicaçar a
“vontade de descobrir o território”.
Martin Dale, que é professor
da Universidade do Minho, contou com a colaboração do fotógrafo João Ferreira e do videógrafo Diogo Costa. A locução
está a cargo de Eduardo Rego.
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Roteiro
‘Verde Cool’
arranca hoje

SÃO 44 os estabelecimentos da região que
servem o menu ‘Verde Cool’ até 4 de Outubro.
ACB

| Marta Amaral Caldeira |

Arranca hoje mais uma campanha do ‘Verde Cool’ - um roteiro
que dá a conhecer ‘os petiscos’
de 44 estabelecimentos de Braga, Vila Verde e Póvoa de Lanhoso, juntamente com um copo
de vinho verde, por, apenas, 3,50
euros. As degustações servem-se
todos os dias, a partir de hoje e
até ao próximo dia 4 de Outubro.
A iniciativa da Associação Comercial de Braga (ACB), em
parceria com da Câmara Municipal de Braga, Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes, Adega Ponte da Barca,
Vila Galé e Entidade Turismo
Porto e Norte de Portugal, mostra a gastronomia da região e
convida os espaços de restauração e petisco a servir vinho verde.
Entre os principais objectivos
associados ao roteiro ‘Verde
Cool’ estão a “valorização dos
vários espaços aderentes, a promoção do vinho verde e da gastronomia local, atracção dos
consumidores ao comércio local
e a criação de hábitos de consumo, estimulando o aumento de
vendas e a fidelização de clientes”, frisa a ACB.
O desafio proposto é que, no final de cada dia, os consumidores
petisquem uma iguaria gastronómica, na companhia de um copo
de vinho verde, tirando partido
do melhor que os vários estabelecimentos aderentes à iniciativa
têm na sua oferta. As várias propostas constam do menu ‘Verde
Cool’, disponibilizado nos vários espaços.
A iniciativa conta, ainda, com a
parceria da rádio ‘Antena Minho’ e do jornal ‘Correio do Minho’, que dão a conhecer cada
um dos estabelecimentos e a sua
oferta ao público.

+ mais
A partir de hoje é
possível percorrer o
roteiro ‘Verde Cool’,
que dá 44 sugestões
diferenciadoras
para degustar uma
iguaria gastronómica,
acompanhada de um
copo de vinho verde
todos os fins de tarde
e durante o próximo
mês.
O petisco e o copo de
vinho verde é servido
em cada um dos espaços
aderentes por, apenas,
3,50 euros.
Mas não só. Quem viver estas
experiências, tem ainda a possibilidade de se habilitar a ganhar
prémios, através de um concurso
associado à iniciativa. Basta partilhar uma fotografia no contexto do roteiro ‘Verde Cool’, sozinho ou acompanhado/a por
amigos e/ou familiares e partilhar publicamente o momento
com o hastag #verdecool na página de Facebook ou Instagram.
Os autores das três fotografias
com mais gostos habilitam-se a
ganhar vários prémios: uma noite para duas pessoas num dos
Hotéis Vila Galé Portugal e três
garrafas Adega Ponte da Barca
Loureiro Reserva de Sócios (1.ª
prémio); um jantar para duas
pessoas num dos Hotéis Vila Galé Portugal e 3 garrafas de vinho
Adega Ponte da Barca Alvarinho
Reserva (2.º prémio) ou ainda
três garrafas de Espumante Adega Ponte da Barca Loureiro Bruto (3.º prémio).

DR

Iniciativa ‘Verde Cool’ já está na rua e pode ser desfrutada a partir de hoje
Publicidade
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A equipa do ‘Ao Deus Dará’ promete surpreender com uma carta bastante sugestiva e diferenciadora

CHAMA-SE ‘AO Deus Dará’, localiza-se junto à Sé de Braga e apresenta uma carta que
promete surpreender. Bolas de berlim com creme de presunto ou cones de sapateira com
ovas de maracujá são algumas propostas deste novo espaço.

‘Ao Deus Dará’ tem bolas de berlim
com creme de presunto e muito mais...
ACB

| Redacção |

A origem da expressão ‘ao deus-dará’ (ao abandono, ao
acaso, à toa, à aventura; estar entregue à própria sorte)
pode ter várias leituras. Neste caso, a expressão deu nome a um restaurante, localizado na Rua D. Paio Mendes,
junto à Sé Catedral de Braga.
Este novíssimo espaço abriu há cerca de três semanas e
promete surpreender. Ricardo González explica que a expressão ‘ao deus-dará’ foi ideia da namorada, garantindo
que “dará experiências e emoções gastronómicas”.
Ricardo González explica que aqui “a base é da cozinha
tradicional com uma roupagem muita contemporânea”.
Aberto a partir do meio-dia até à uma da manhã, no ‘Ao
Deus Dará’ pode almoçar, lanchar, jantar e se quiser,
mais tarde, ficar para beber um copo onde existe um serPublicidade

viço de bar.
A carta é muito sazonal, varia consoante os produtos da
época.
Nas sugestões de tapas, há propostas bastante curiosas,
como tapas de leitão desossado, ostras, bochecha de porco preto, novilho a baixa temperatura.
No picanço, as sugestões prosseguem com bastante originalidade: há bolas de berlim com creme de presunto, os
cones de sapateira com ovas de maracujá, pinças de lavagante e carne de boi em mil folhas de mandioca.
Ricardo González destaca ainda os pregos de lombo
que “são um sucesso” e os “cachorrinhos não de salsicha,
mas de polvo panado” e, no final, há “propostas irresistíveis para adoçar o bico”.
O proprietário do ‘Ao Deus Dará’ mostra-se confiante
quanto ao futuro, confessando que “com ou sem pandemia quem trabalha com qualidade consegue manter-se.

Essa é a minha convicção”.
Ricardo González garante que no seu espaço cumpre-se
todas as normas impostas pela Direcção Geral de Saúde.
“Tudo é devidamente desinfectado, temos um desinfectante por mesa, as mesas estão distribuídas com o distanciamento necessário e a cozinha é totalmente exposta. O cliente consegue acompanhar de perto o empratamento”, contou ainda.
O responsável do ‘Ao Deus Dará’ goza de uma esplanada, junto a um dos principais pontos turísticos da cidade:
a Sé de Braga. Apesar de atrair muitos turistas, Ricardo
González privilegia o cliente nacional, mais concretamente o bracarense.
Na sugestão do roteiro ‘Verde Cool’, a proposta do restaurante ‘Ao Deus Dará’ vai para o crocante de vitela
com cogumelos Shimeji e molho de carne que companha
um copo de vinho verde ‘Arca Nova’ de Ponte de Lima.
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Bombeiros Sapadores ajudam Abandoned Pets
a resgatar dois cães em Padim da Graça
OS DOIS animais encontravam-se em perigo numa escarpa num monte de Padim da Graça e pertenciam a uma matilha que a
Associação Abandoned Pets já andava a acompanhar há um ano e meio. A captura dos dois cães virou um resgate dos Sapadores.
ANIMAIS

| Marta Amaral Caldeira |

Dois cães, com cerca de três meses, foram resgatados recentemente de uma matilha existente
em Padim da Graça pela ‘mão’
dos Bombeiros Sapadores de
Braga e da Associação Abandoned Pets. Os animais estão em
segurança e neste momento estão à espera de ser adoptados.
Os dois cães, ainda pequenos uma cadela e um irmão - pertenciam a uma das matilhas que já
estava a ser acompanhada por
aquela associação de protecção
animal na localidade e pertenciam a ninhadas que entretanto
haviam sido detectadas.
Quatro crias já tinham sido

DR

Sapadores de Braga ajudaram a resgatar dois cães do monte de Padim da Graça

apanhadas com recurso a armadilhas apropriadas e estes dois
irmãos andavam ‘foragidos’ pelo monte. No dia em que a Associação Abandoned Pets foi em
seu resgate, deram com um dos
caninos preso num buraco de
uma escarpa do monte de difícil
acesso e outro estava no seu interior - o que levou a chamar os
Bombeiros Sapadores ao local.
“Quando os nossos voluntários
foram ver se as crias tinham entrado nas armadilhas montadas
para serem resgatadas, ouviram
um choro, verificando que um
dos animais estavam em sofrimento e não era possível resgatá-lo em segurança sem a ajuda
dos Bombeiros Sapadores, que
se fizeram acompanhar da Am-

bulância de Resgate de Animais
Acidentados”, conta Eduarda
Palmeira, presidente da associação, agradecendo o trabalho dos
‘soldados da Paz’.
“O socorro demorou cerca de
uma hora, mas ambos os cães foram resgatados e estão bem, mas
sem ajuda não iriam sobreviver.
A cadela estava com metade do
corpo preso na entrada do buraco e o irmão estava lá dentro e
acabariam por morrer ali. Felizmente não foi esse o desfecho e
ambos estão de boa saúde e disponíveis para adopção”, disse.
“Em sintonia com várias instituições e com a Câmara Municipal de Braga é possível salvar
animais em perigo e retirá-los da
rua”, afirma Eduarda Palmeira.
Publicidade
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Modelo de co-gestão do Parque Natural
do Litoral Norte revela consciência ambiental

ALÉM do município de Esposende, o modelo de co-gestão envolve a Organização Não Governamental do Ambiente (ONGA) e a
Academia, em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
ESPOSENDE
| Redacção |

“Não tenho dúvidas que conseguiremos fazer deste Parque Natural um exemplo a seguir, tomando boas decisões no que
toca à valorização, preservação e
gestão dos valores ambientais”,.
As palavras foram proferidas
ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Esposende,
Benjamim Pereira, na assinatura
do protocolos no âmbito da co-gestão do Parque Natural Litoral
Norte (PNLN).
A cerimónia decorreu no Auditório Municipal de Esposende, e
contou com a presença do Secretário de Estado da Conservação
da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João
Paulo Catarino.
Além do município de Esposende o modelo de co-gestão do
PNLN integra também a Organização Não Governamental do
Ambiente (ONGA) e da Academia, em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
O modelo de co-gestão permite
que o município esposendense
possa intervir, de forma mais directa, na gestão desta àrea prote-

D.R.

Benjamim Pereira, autarca de Esposende, com os parceiros da co-gestão do Parque Natural do Litoral Norte

gida.
O autarca esposendense acredita que esta “nova estratégia de
governança”, que assenta na
conjugação de recursos, tanto financeiros, como humanos ou
mesmo estratégicos, permitirá
dar uma resposta mais célere e
todas as necessidades e expectativas relacionadas com o Parque
Natural, assumidamente um activo fundamental para o municí-

pio e que configura uma das
imagens de marca que diferencia
o concelho pela positiva.
Benjamim Pereira lembrou o
empenho e trabalho na salvaguarda dos valores ambientais
do concelho, de que são exemplo o OMARE – Observatório
Marinho de Esposende e o projecto das Redes Fantasma E-redes.
O Secretário de Estado da Con-

servação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino assinalou que Esposende foi o
primeiro município a manifestar
a aceitação deste modelo de gestão das áreas protegidas, pelo
que a assinatura dos protocolos
foi um acto de justiça, atendendo
à consciência ambiental da Câmara Municipal de Esposende e
ao trabalho de cooperação que

vem desenvolvendo com o
PNLN.
O governante notou que actualmente as àreas protegidas são
encaradas como uma oportunidade, pelo que considerou que o
PNLN pode ser um bom contributo para o turismo ambiental.
A Directora Regional da Conservação da Natureza e Florestas
do Norte do ICNF, Sandra Sarmento, mostrou-se satisfeita
com a formalização do sistema
de co-gestão do PNLN, afirmando que o parque “é um exemplo
de boas relações que temos instituído com o município”.
Sandra Sarmento salientou a
disponibilidade da autarquia na
adesão a este novo modelo de
gestão e destacou a colaboração
do município de Esposende com
o Parque Natural.
Para Sandra Sarmento, a cogestão é vantajosa, na medida
em que agrega várias entidades
na defesa e valorização da natureza e do desenvolvimento sustentável. Esta estratégia assenta
no equilibro entre os valores da
conservação da natureza e as potencialidades desta área protegida, nomeadamente o turismo, a
agricultura e a pesca, numa óptica de valorização do território.

Instituto Politécnico do Cávado e Ave recebeu este ano 1016 candidaturas, tendo colocado mais 159 alunos do que no último ano lectivo

Primeira fase dos cursos profissionais com 804 novos estudantes
BARCELOS

| Redacção |

Já se encontram disponíveis os
resultados da primeira fase do
concurso de acesso aos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP´s) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).
Este ano lectivo, e para este
concurso, o IPCA recebeu 1016
candidaturas das quais colocou
804 novos estudantes, mais 159
do que em período homólogo.
De referir que este ano o IPCA,

além de ter mais vagas disponíveis em horários pós-laboral,
também alargou a oferta educativa com três novos cursos: Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial; Gestão de
Seguros e Mobilidade Híbrida
que vêm reforçar a aposta do IPCA em cursos práticos alinhados
com as necessidades do mercado
de trabalho na região, aferidas
junto das empresas que acolhem
os estudantes estagiários.
Numa análise dos resultados,
verifica-se que os cursos que registaram maior procura este ano

são: Desenvolvimento Web e
Multimédia; Eletrónica Automação e Comando; Design para
Media Digitais e Redes e Segurança Informática.
Por seu turno, a candidatura
com a nota mais elevada foi realizada para o CTeSP de Ilustração e Arte Gráfica com 19 valores.
Os CTeSP´s foram criados com
o objectivo de formar quadros
técnicos superiores qualificados
capazes de dar resposta às necessidades das empresas. O IPCA tem partilhado esta visão,

apostando na oferta de cursos
TeSP alinhados com as necessidades das empresas e respondendo à procura pelos estudantes do ensino secundário, em
particular ensino secundário
profissional.
Para a presidente do IPCA,
Maria José Fernandes, estes resultados “são indicadores que
nos fazem acreditar que estamos
no caminho certo nas escolhas
que temos feito. Este ano alargamos a oferta educativa em regime Pós-Laboral, para permitir
melhorar as competências da po-

pulação activa, aumentando assim o número de estudantes a
frequentar o ensino superior”.
Há já seis anos que o IPCA
oferece este tipo de cursos. O
ano de 2014, ficou marcado para
como o ano de arranque para a
formação de cursos TeSP´s com
180 vagas e com o alargamento
da área de actuação ao polo de
Braga. Em 2015, a oferta deste
tipo de formação estendeu-se a
Guimarães, e em 2019 a Vila
Nova de Famalicão que tem este
ano a maior oferta educativa em
regime pós-laboral.
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“Diminuir o risco de incêndios
mantendo força na prevenção”

Têxtil e Vestuário
Associações do sector
reuniram com Governo

FAFE apresentou ontem os equipamentos de protecção individual. Raul Cunha, autarca, salientou a
importância da subcomissão permanente e destacou a necessidade de manter o foco na prevenção.
FAFE

| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha, participou, ontem, no briefing da Subcomissão
Permanente de Incêndios Rurais, que se realizou na sede da
Junta de Freguesia de Agrela e
Serafão.
O presidente do município deu
início à reunião, salientando “a
importância que deve ser dada à
prevenção para ajudar a diminuir o risco de incêndio”. Evidenciou também “o importante
trabalho realizado pela Subcomissão na prevenção e combate
aos incêndios em Fafe”.
O presidente destacou ainda “a
importância da existência da
Unidade Local de Proteção Civil
da Freguesia de Agrela e Serafão
pela rápida intervenção que fazem e os bons resultados alcançados no combate aos incêndios
naquela zona, bem como a importância de ser estimulada a replicação desta Unidade em outras Freguesias.”.
Gilberto Gonçalves, Coordenador Municipal da Proteccção Civil, fez o ponto de situação de
todo o trabalho realizado e abor-
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Raul Cunha enalteceu a importância que deve ser dada à prevenção para ajudar a diminuir o risco de incêndio

dou as condições meteorológicas e o risco de incêndio actuais.
No fim da sessão, o presidente
da Câmara Municipal de Fafe,
Raul Cunha, procedeu à apresentação e entrega dos novos
Equipamentos de Protecção Individual à Unidade Local de
Proteção Civil de Agrela e Sera-

fão, destacando “a importância
deste equipamento de protecção
que vai também garantir uma
melhor eficácia na operacionalidade da equipa”.
Participaram neste briefing o
2.° Comandante Operacional
Distrital de Braga, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de

Fafe, representantes da Cruz
Vermelha Portuguesa, da Polícia
Municipal, da Guarda Nacional
Republicana local e do SEPNA,
bem como representantes do
Município, da Junta da União de
Freguesias de Agrela e Serafão e
da respectiva Unidade Local de
Protecção Civil.

As Associações ANIL, ANIT-LAR,
ANIVEC/APIV e ATP reuniram
com o Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital e
o Secretário de Estado Adjunto e
da Economia, para discutir as
medidas de apoio às empresas
do sector têxtil e vestuário, no
contexto da crise económica provocada pela Covid-19.
“Desde Março passado que o
consumo de produtos têxteis e
vestuário caiu drasticamente de
forma generalizada em todo o
mundo, afectando toda a cadeia
de valor da indústria, situação
que apenas poderá mudar quando se verificar o regresso maciço
da confiança dos consumidores
internacionais e a retoma do poder de compra nos principais
mercados de destino das nossas
exportações”, pode ler-se num
comunicado emitido pelas quatro associações.
Neste contexto são necessárias
medidas concretas e eficazes que
permitam à indústria têxtil e de
vestuário portuguesa ultrapassar
os enormes desafios que se deparam. Nesse sentido, as Associações do sector apresentaram
aos governantes “medidas aquelas que entendem ser as medidas
que darão respostas às principais
necessidades das empresas”, lêse ainda no mesmo documento
emitido pela Associação com sede em Famalicão.
Publicidade

+ Vizela
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O objectivo do alargamento da via é assegurar mobilidade e segurança

No seguimento da reconstrução e recuperação da
rede viária municipal implementada pelo município de Vizela, em parceria
com as juntas de freguesia, encontra-se em execução a obra de ligação da
Rua da Bouça à Rua Carral
de Telhado na freguesia de
S. Paio. A obra está a ser
executada numa parceria
entre a Câmara Municipal
de Vizela e a União de
Freguesias de Tagilde e
Vizela S. Paio.

Escolas de Formação

BOM JESUS
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
PARA:

• Mercadorias Perigosas - ADR
• Motorista de Táxi
• Formação Inicial Acelerada (CAM)
• Motorista de Pesados - Formação Contínua (CAM)
Av. General Norton de Matos, 31- Braga
Rua José Lopes Silva Granja, 50 - Lomar

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

secretaria.bomjesus@hotmail.com / secretaria.bomjesuslomar@hotmail.com
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Guimarães

Escola presencial exige que todos
assumam as suas responsabilidades

NOVO ANO LECTIVO põe à prova a capacidade das entidades públicas se articularem, mas todos são chamados à
responsabilidade para que a escola presencial seja uma realidade, alertam os responsáveis do Município de Guimarães.
§escolas

GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

Numa altura em que se ultimam
os preparativos para o regresso à
escola presencial, o Município
de Guimarães alerta para a responsabilidade de todos.
Numa conferência de imprensa, que decorreu na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de S. Torcato, para dar conta do trabalho
que está a ser feito para abrir,
com a máxima segurança possível, o novo ano lectivo, a vereadora da Educação, Adelina Paula
Pinto, alertou que a escola presencial exige “responsabilidade
de todos nós” reconhecendo que
“os cuidados não vão anular o
vírus, mas os nossos comportamentos podem mitigar o risco”.
A vereadora com o pelouro da
Protecção Civil, Sofia Ferreira,
assumiu que a reabertura das escolas constitui “um desafio
enorme para todos”.
Sofia Ferreira deu conta de que
tem havido todo um trabalho de
articulação, mas salvaguardou
que “não podemos exigir apenasàs instituições” e que o resultado “depende da capacidade de

Em nome da prevenção
Professores fixos
nas escolas para AEC

DR

Conferência de imprensa de abertura do novo ano lectivo decorreu na EB 2,3 de S. Torcato, uma das escolas a requalificar

cada um assumir a sua responsabilidade”.
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança, também realça a “importância crucial” da educação
para a cidadania.

Vereadora da Educação

É um trabalho grande o que
está a ser feito pelas escolas
GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

Horários desfasados, grupos de
alunos, três turnos nas cantinas
e bares encerrados são algumas
das medidas a adoptar pelos
agrupamentos de escolas do
concelho de Guimarães na
abertura do novo lectivo a decorrer entre 14 e 17 de Setembro.
“Tudo isto está a obrigar a um
esforço enorme” reconhece a
vereadora da Educação doMunicípio de Guimarães, Adelina

Pinto que defende que “a escola
terá que ser o local por excelência onde se vão cumprir todas
as recomendações” realçandoo
papel da escola “nesta educação para a cidadania”.
No caso dos horários para o
1.º ciclo mantém-se a escola a
tempo inteiro - a funcionar das
7.30 às 19 horas - para responder às necessidades dos pais,
mas o apelo é que as crianças
devem ficar na escola apenas o
tempo necessário, sendo exigida aos pais uma justificação do
horário laboral.

“Quando o vírus está disperso
na comunidade, significa que todos somos responsáveis pelo
nossa e pela protecção dos outros” apela o edil vimaranense.
Domingos Bragança destaca a
necessidade de as várias entida-

des trabalharem em colaboração, partilhando competências,
capacidades e informação, e sublinha que “a autoridade de saúde tem que estar presente” para
que cada um saiba o que está a
acontecer e como pode intervir”.

Várias intervenções programadas

Município mantém plano
de requalificação de escolas
GUIMARÃES

| Teresa Marques Costa |

O Município de Guimarães
mantém a intenção de requalificar várias escolas.
“Quanto melhores instalações
tivermos melhor respondemos à
pandemia” sustenta o presidente
da Câmara, Domingos Bragança, que ontem deu do esforço de
investimento na requalificação
de escolas.
A EB 2,3 de S. Torcato é uma
das obras que deverá arrancar no
início de 2021, aponta o edil vi-

maranense, anunciando uma requalificação profunda que incluirá a cobertura da zona de recreio.
A iniciar o programa funcional,
também para requalificação, está o processo da EB 2,3 de Pevidém.
Os edifícios escolares de Vermis; Casais (Brito) e Pinheiro
também estão no plano das requalificações.
Outroinvetimento é a retirada
de amianto de todas as escolas e
a colocação de relva sintética
nos parques de jogos das escolas

O Município de Guimarães as actividades de enriquecimento
curricular (AEC) e alguns dos
seus projectos educativos, suspendendo outros.
A vereadora da Educação, Adelina Pinto, considera que “a actividade artística e física são cruciais” até porque “constituem um
tempo muito importante para as
crianças terem algum equilíbrio”.
Só que estas AEC passam a terprofessores fixos nas escolas para evitar que andem de escola
em escola, como acontecia até
ao ano lectivo passado.

Garantia do município
Pessoal não docente
reforçado
A vereadora com o pelouro dos
Recursos Humanos, Sofia Ferreira, garantiu ontem que haverá
um reforço do pessoal não docente nas escolas, ”não atendendo aos rácios mínimos, mas para
corresponder aos objectivos traçados” de maior higienização
dos espaços e maior acompanhamento das crianças.

Serviço concessionado
Dificuldades no
transporte colectivo
O presidente da Câmara Municipal de Guimarães,Domingos Bragança, reconheceu ontem algumas dificuldades no capítulo do
transporte público, onde se inclui o transporte escolar.
“Ao ser um serviço concessionado, a intervenção do poder público reduz-se” justificou o edil,
antecipando que na próxima
reunião, o executivo municipal
irá votar um conjunto de serviços
de transporte para colmatar o
lay off das transportadoras.
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Famalicão

Câmara adjudica reabilitação
do antigo Centro de Saúde de Delães
CASA de Delães vai ser uma realidade em breve. Câmara Municipal de Famalicão aprovou ontem
adjudicação da reabilitação do edifício.
FAMALICÃO
|José Paulo Silva|

Após muitos anos de espera, a
reabilitação do antigo Centro de
Saúde de Delães vai avançar,
podendo o edifício albergar, daqui a um ano, a sede da Junta de
Freguesia e outras valências de
âmbito cultural e social. Ontem,
a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão adjudicou a
empreitada de reabilitação do
imóvel por 562 mil euros.
O edifício encontra-se inutilizado há vários anos, tendo o
mesmo sido entregue ao Município como contrapartida pela cedência de terrenos para a construção do actual Centro de
Saúde. A escritura de cedência
do edifício entre a Administração Regional de Saúde do Norte
e o Município de Famalicão só
foi formalizada em Agosto de
2017, sete anos após a assinatura
de um acordo nesse sentido.
Com as obras que têm um prazo de execução de 210 dias pretende-se dar novas funções ao
antigo Centro de Saúde, indo de
encontro a necessidades actuais
da população local.
O edifício será adequado a sede da Junta de Freguesia de Delães e a posto de Correios, mantendo as características que o

DR

Antigas instalações de Saúde vão ser transformadas em ‘Casa de Delães’

definem, como ‘Casa de Delães’, já que é intenção da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia ali instalar um conjunto
de valências ao serviço do tecido
associativo local, nomeadamente um auditório e salas de trabalho.
O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cu-

nha, reconheceu ontem que a zona nascente do concelho não beneficiou, nos últimos anos, do
“mesmo grau de investimento
em infraestruturas culturais”, situação que está a ser revertida
com a aposta na ‘Casa de Delães’, mas também na reabilitação do Cine Teatro Delfim Ferreira, em Riba de Ave.

“Freguesias como Bairro, Oliveira Santa Maria, Oliveira S.
Mateus, Delães, Riba de Ave e
Pedome precisam deste tipo de
equipamentos”, afirmou.
No final da reunião do executivo municipal, o edil manifestou
“receptividade” para outros passos para garantir o acesso à Cultura em todo o concelho.

Vales do Pelhe e Este

Mais de um milhão
de euros investidos
em rede de águas
residuais
A Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão vai investir mais de um milhão de euros
na ampliação de redes de drenagens de águas residuais nos
vales dos rios Pelhe e Este.
Ontem, a vereação famalicense aprovou o lançamento
de uma empreitada para a execução da rede de drenagem de
águas residuais no vale do rio
Pelhe, abrangendo as freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, numa extensão
de 7,2 quilómetros, com um
investimento de 494 mil euros.
Na ampliação da rede de drenagem de águas residuais no
vale do Rio Este, no territóro
da União de Freguesias de
Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, União de Gondifelos, Cavalões e Outiz e freguesia do
Louro, serão investidos 544
mil euros.
Com a conclusão das duas
empreitadas, as águas residuais de habitações e pequenas unidades industriais e comerciais serão recolhidas para
tratamento, cumprindo a legislação ambiental.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, destacou que o lançamento das
duas empreitadas é “mais um
passo para a protecção dos
recursos hídricos” do concelho.

‘Nova fase’

Paulo Cunha preocupado com aumento
de focos de infecção por covid 19
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão manifestou
ontem “evidente preocupação” com o aumento de casos de infecção por
covid 19 no concelho.
Paulo Cunha teme que Portugal esteja a entrar numa “nova fase” de expansão dos surtos infecciosos, voltando a defender que as autoridades de
Saúde devem fornecer às autarquias informação atempada sobre a evolução da pandemia, por forma a “antecipar respostas mais eficazes no terreno” que permitam “a descontinuação das cadeias de contágio”.
Ontem, a rádio ‘Cidade Hoje’, citando a direcção do Centro Social e Paroquial de S. Cosme, deu conta de 26 utentes e 17 profissionais infectados
pela covid-19. O alarme para a situação foi dado segunda-feira, depois de
a instituição ter sido informada, pelas autoridade de saúde, que um utente, internado na sexta-feira, dia 28 de Agosto, acusou covid-19. Dos
utentes infectados, dois encontram-se hospitalizados.

DR

Paulo Cunha insiste na necessidade de ser prestada informação atempada sobre a pandemia às autarquias locais
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Lar de idosos em Famalicão
com 43 infectados de Covid-19

ANÚNCIO feito pela Administração Regional de Saúde do Norte. São 26 residentes e 17 profissionais
infectados. Autoridades garantem que estão a “acompanhar” a evolução da situação.
FAMALICÃO

| Redacção/Lusa |

O lar de idosos do Centro Social
e Paroquial de São Cosme, em
Vila Nova de Famalicão, regista
43 casos positivos de covid-19,
dos quais 26 residentes e 17 profissionais, anunciou ontem a Administração Regional de Saúde
do Norte (ARSN).
Em resposta escrita enviada à
Lusa, a ARSN refere que no dia
31 de Agosto a Autoridade de
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão teve
conhecimento de um caso positivo de covid-19 num utente na
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) do Centro Social e
Paroquial de São Cosme.
A partir daí, foi dado início aos
procedimentos inerentes à intervenção de saúde pública, preconizados nas orientações técnicas

DR

O lar do Centro Social de S. Cosme registou 43 casos positivos

da Direcção-Geral da Saúde, no
âmbito da intervenção para prevenção e controlo da covid-19,
nomeadamente a investigação

epidemiológica, com a identificação dos contactos, a avaliação
do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde

públicas necessárias e adequadas, em função da referida avaliação.
“Foi realizado teste para deteção de infeção por SARS-CoV-2
a todos os utentes e profissionais
da referida ERPI, tendo sido
identificados 43 casos positivos,
dos quais 26 residentes e 17 profissionais”, acrescenta a ARSN.
Diz ainda que todo o processo
vem sendo desenvolvido, em articulação, pelas autoridades de
Saúde local e regional, câmara
municipal, Centro Distrital de
Segurança Social de Braga, Proteção Civil e responsáveis da
instituição.
“As autoridades de saúde continuarão a acompanhar a evolução desta situação e a desenvolver as medidas de saúde pública
consideradas necessárias, em articulação com as entidades da
comunidade”, remata a ARSN.

‘Nenhum Covid matará a esperança de um cidadão cultural’ é o mote da Casa das Artes

Programação para o último trimestre cheia de ânimo
FAMALICÃO
| Redacção |

A Casa das Artes de Famalicão
tem preparada uma programação
para o último trimestre deste incomum ano de 2020 que pretende oferecer aos seus públicos
momentos de afloramento de
emoções e pretextos para alimentar a esperança, importantes
detalhes que vão sucumbindo à
ditadura do distanciamento e das
consequências da pandemia do
Covid-19.
Outubro, Novembro e Dezembro são, por isso, meses decisivos para a construção da vida de
todos os cidadãos e a Casa das
Artes quer ver neles entalhada a
sua missão cultural, edificando
um corpo social revigorado pela
esperança da vitória contra um
inimigo invisível que nos vem
condenando à catalepsia, ao esconder sorrisos e emoções por
detrás de uma qualquer máscara.

DR

Pinóquio, numa encenação de Xico Alves, é um dos destaques do último mês do ano

Outubro arranca com a celebração do Dia Mundial da Música, com Borealis Ensemble: Este
som de o mar praiar, um projecto
musical que junta Sara Braga Simões (soprano), António Carri-

lho (flautas de bisel), Catherine
Strynckx (violoncelo) e Helena
Marinho (piano). “Este som de o
mar praiar”, verso retirado da
Mensagem (1934) de Fernando
Pessoa, evoca os sons de um mar

inatingível ou utópico, remetendo para uma dimensão essencial
da identidade portuguesa, a sua
complexa relação com o mar.
A música inebriantemente doce
de Tainá vai desacerbar os dias
de pandemia. Esta descendente
de indígenas brasileiros não foge
das suas realidades, nem finta a
solidão, as contradições, os anseios, os impulsos, os desejos,
que são comuns a toda a gente,
mas que nem todos sabem expressar desta forma. Uma camada doce para a sobremesa dos
nossos dias, para nosso deleite a
6 de Novembro.
No último mês deste ano que
ficará marcado com destaque
nos compêndios da História a
programação da Casa das Artes
propõe, a 4 de dezembro, Pinóquio, uma encenação de Xico
Alves.
Três momentos imperdíveis,
em três meses carregados de cultura na Casa das Artes.

§Ave
Vizela
Autarquia apresenta
hoje novo plano
de contigência

Tendo em atenção a evolução da
pandemia de Covid-19, e face à
Declaração do Estado de Contingência a partir do próximo dia 15
de Setembro, a Câmara Municipal elaborou um novo Plano de
Contingência para esta nova fase,
definindo medidas preventivas,
de acompanhamento e monitorização da situação evolutiva do
Covid-19, que será apresentado
hoje.
A concretização deste Plano resultou de contributo de várias
instituições do Concelho, sendo
que o presidente da Câmara reuniu com os presidentes de Junta
de Freguesia, com o Gabinete de
Crise, constituído por representantes da Autarquia, das Unidades de Saúde Familiar do Concelho, da Guarda Nacional
Republicana, dos Bombeiros Voluntários de Vizela, das IPSS’S do
Concelho e da Delegação de Saúde do ACES do Alto Ave, e com os
diretores dos Agrupamentos de
Escolas.

Famalicão
Bombeiros prestam
tributo aos voluntários
Os Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Famalicão promovem
hoje, uma cerimónia de homenagem aos seus voluntários que
desde o início da pandemia estiveram na linha da frente.
O evento decorrerá no quartel-sede da Associação, na Avenida
Rebelo Mesquita, 136 - em Famalicão, contando com a presença de diversas personalidades.

Guimarães
Lápis Solidário
chegou à Jordânia
Durante o passado ano lectivo, o
Lions Clube de Guimarães levou a
efeito uma campanha de recolha
de material escolar que denominou como ‘Lápis Solidário’.
O material escolar foi recolhido
com o apoio da comunidade Escolar da Escola Secundária Martins Sarmento, tendo como destino final a entrega e distribuição a
alunos com necessidades educativas especiais que frequentam
escola situada em Shobak, no sul
da Jordânia.
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O futebol nacional está de luto.
O antigo internacional português
Dito - actual director-geral do
Gil Vicente - morreu, ontem, aos
58 anos, subitamente, no estágio
da equipa gilista, que decorria
em Melgaço, deixando em choque todo o universo do futebol
nacional, em especial o minhoto.
Vítima de um ataque cardíaco
fulminante, o dirigente sentiu-se
mal quando viajava de automóvel para o estágio, tendo sido assistido pela equipa médica do
clube de Barcelos no local e
transportado mais tarde para o
hospital de Monção, mas já nada
foi possível fazer para salvar a
vida do antigo futebolista.
Natural de Barcelos, Eduardo
José Gomes Camassele Mendez,
mais conhecido no mundo do futebol por Dito, nasceu a 18 de
Janeiro de 1962. Internacional
17 vezes pela selecção nacional,
começou a jogar futebol no Gil
Vicente, mas foi no SC Braga
onde passou dez anos - entre
1976 e 1986 - que o defesa central se destacou, atraindo a atenção dos maiores clubes nacionais. Seguiu-se o Benfica, onde
foi campeão e conquistou uma
Taça de Portugal, em 1986/87,
transferindo-se da Luz para as
Antas, onde vestiu a camisola do
FC Porto e fez 19 jogos com os
treinadores Quinito e Artur Jorge.
Na carreira como futebolista
seguiu-se o V. Setúbal, Sp. Espinho, Gil Vicente, Torreense e

lll
“Foi com profundo pesar
que soube da partida prematura do Dito, um ex-jogador e dirigente que nos
deixa uma grande imagem
de fair-play e profissionalismo. O Dito era também
um excelente ser humano,
que se pautou sempre por
valores éticos de enorme
respeito. A sua simpatia e
alegria eram absolutamente
contagiantes e não tenho a
mínima dúvida que esta
partida inesperada deixa a
família do futebol profissional muito mais pobre”.

Pedro Proença
Liga Portuguesa de Futebol Profissional

ATÉ SEMPRE, DITO
ANTIGO JOGADOR e actual director-geral
do Gil Vicente morreu, ontem,
aos 58 anos, vítima de um ataque
cardíaco fulminante, no estágio
da equipa gilista. Mundo do futebol
está de luto e mais pobre.
GIL VICENTE

Dito, ex-central e internacional português, é recordado como um homem de sorriso fácil, de grande carácter, classe e estudioso de futebol

Ovarense.
Em 1997, Dito iniciou o percurso de treinador no Esposende, juntando-se Salgueiros, Felgueiras, Chaves, Portimonense,
Ribeirão, Moreirense, juniores
do SC Braga, Varzim, FC Famalicão e Sporting da Covilhã.
Na última época, Dito decidiu
voltar ao clube do coração e estreou-se em funções directivas

na estrutura de futebol profissional, ajudando o Gil Vicente no
regresso à elite do futebol português.
A onda de choque pela partida
de Dito motivou reacções de vários clubes, jogadores, amigos e
o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamentou a morte de “um
homem que deu muito” à moda-

SC Braga recorda Dito

“Histórico atleta do clube”
ÓBITO

| Joana Russo Belo |

Foi no SC Braga que Dito passou mais anos na carreira de futebolista e também de treinador.
A SAD arsenalista lamentou a
morte do ex-jogador e recorda o
“histórico atleta do clube”, numa
nota publicada na página oficial.
Dito formou-se no clube arsenalista e representou a equipa
principal ao longo de sete épocas, de 1979 a 1986. Mais tarde,
assumiu a função de treinador
nos escalões de formação, tendo
sido técnico da equipa de sub-19
em 2008/09 e 2009/10. Com a
camisola do SC Braga, Dito rea-

lizou mais de uma centena de jogos. “O SC Braga manifesta o
seu pesar pelo falecimento de
Dito e endereça à família e amigos sentidas condolências”.
O Benfica manifestou também
pesar pelo falecimento do antigo
atleta: “Para sempre, ficará na
nossa memória a qualidade de
um defesa central de referência
que, em duas épocas, conquistou
um título de campeão e uma Taça de Portugal pelo clube”.
Dito trocou a Luz pelas Antas
no Verão de 1988, e o FC Porto
recorda os 19 jogos de azul e
branco. “À família enlutada, o
FC Porto apresenta as mais sentidas condolências”.

lidade. “Foi com choque e enorme consternação que tomei conhecimento da morte de Dito.
Um homem que deu muito ao
futebol português e que ainda tinha muito para dar no exercício
das funções que desempenhava.
Homem discreto e de carácter,
deixa um vazio difícil de preencher”, referiu numa nota publicada no site oficial da FPF.

lll
“Este é um momento de
partilharmos a dor de nos
unirmos. Dito será sempre
um dos nossos. Até sempre.

Gil Vicente

lll
“O Moreirense FC SAD vem,
por este meio, expressar
profundo pesar pelo
falecimento de Dito, que
desempenhou o papel de
técnico no nosso clube.
Neste momento de
profunda dor e sofrimento,
a família Moreirense deseja
a todos os seus familiares e
amigos as mais sentidas
condolências”.

+ pesar
Dito colaborou com
o Jornal Correio do Minho
e Rádio Antena Minho
durante vários anos.
Amável, de grande trato
e um estudioso de futebol,
mantinha a classe que
sempre o caracterizou em
campo como central fora
das quatro linhas no diaa-dia.
À postura de educação e
classe, juntava-se a
simplicidade e amizade
com que tratava cada um
de nós, jornalistas que o
acompanharam ao longo
da carreira, não só
enquanto jogador, mas
como treinador de vários
clubes minhotos.
À família de Dito, amigos,
ao Gil Vicente e a todos
os clubes por onde passou,
o Correio do Minho envia
as mais sentidas
condolências.
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Mais uma pérola da formação segura até 2024
HERNÂNI renovou contrato com o SC Braga até 2024. Jovem avançado esteve em destaque na época passada ao serviço da
equipa de sub-23. É aposta de futuro da SAD bracarense e reforço de peso para a equipa B em 2020/21.
SC BRAGA

| Joana Russo Belo |

É mais uma pérola da formação
do SC Braga segura pela SAD
bracarense até 2024 e uma aposta de olhos postos no futuro. O
clube arsenalista anunciou a renovação do vínculo com Hernâni, avançado ligado agora à legião guerreira até 2024.
Aos 19 anos, o luso-guineense
parte para a segunda época com
a camisola do SC Braga. Começou nos juniores na época transacta e rapidamente se afirmou
na equipa, tendo sido peça-chave nos sub-23, assumindo-se como um avançado versátil e reforço determinante para a equipa
B em 2020/21, orientada por
Vasco Faísca.
“Prometo continuar a dar tudo

+ destaque
Hernâni tem apenas
19 anos e esteve em
destaque na época
passada nos sub-23.
É aposta de futuro e
reforço de peso para a
equipa B em 2020/21.
dentro e fora de campo por este
grande clube. Tudo isto que está
a acontecer é fruto do meu trabalho e do meu esforço”, revelou
Hernâni, em declarações ao site
oficial do SC Braga, mostrando-se “muito feliz com a renovação de contrato” e agradecendo
“a confiança depositada” pelo
clube bracarense.

“É uma motivação”, acrescentou.
Depois de uma época em destaque, o avançado apresenta um
discurso com ambição elevada e
deixa claro o sonho de chegar ao
plantel principal.
“Podem esperar um Hernâni
com a mesma ambição de ganhar e ajudar também o clube a
conquistar títulos. Tenho grandes ambições e o meu sonho
passa por conseguir um lugar na
equipa principal do SC Braga”,
revelou o jovem.
Quanto às principais características, o avançado diz ser “um
jogador que dá tudo dentro do
campo, do início até ao fim”.
“Não gosto de perder e faço tudo o que me é possível para ajudar os meus colegas”, rematou
Hernâni.

SC BRAGA

Hernâni - com o presidente António Salvador - vai vestir a camisola do SC Braga até 2024
Publicidade

APARTAMENTO T3 - FERREIROS
Terraço (25 m2), Prédio de 3 Pisos,
Baixos Encargos,Garagem Individual.
Junto à BOSCH! Marque Visita
Ref. 5951 - 94.000€
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Miguel Oliveira seguro na baliza dos cónegos
MOREIRENSE FC oficializou a contratação do guarda-redes de 26 anos. Formado no Vitória SC, Miguel Oliveira representou o
Leixões na última época por empréstimo dos vimaranenses. Assinou contrato por duas épocas. Direcção ainda no mercado.
MOREIRENSE FC

| Joana Russo Belo |

É oficial. Miguel Oliveira é o
mais recente reforço do Moreirense FC, assumindo-se como
uma peça-chave para segurar a
baliza dos cónegos na nova temporada 2020/21. Internacional
português pelas camadas jovens,
o guardião de 26 anos assinou
contrato com o emblema de Moreira de Cónegos válido para as
próximas duas temporadas.
Formado no Vitória SC, o
guarda-redes - que na última
época representou o Leixões por
empréstimo dos vimaranenses vai agora abraçar um novo desafio, depois de vários anos de ligação ao emblema vitoriano,
clube no qual fez toda a formação desportiva, tendo disputado
mais de 100 partidas pela equipa

B vimaranense.
“Ao longo de todo o seu percurso, Miguel Oliveira aliou a
sua paixão ao clube a um profissionalismo e altruísmo ímpares.
Ao atleta, o Vitória SC deseja as
maiores felicidades pessoais e
profissionais nesta nova etapa da
sua carreira”, anunciou o clube
de Guimarães na página oficial,
confirmando a transferência de
Miguel Oliveira.
Tal como o Correio do Minho
anunciou, Miguel Oliveira era
seguido pelo Moreirense há já
algum tempo e o nome do guardião ganhou maior relevância
com a lesão de Kewin, na semana passada. O reforço brasileiro
lesionou-se durante o estágio da
equipa em Ofir - apenas quinze
dias depois de ter sido apresentado - e foi submetido a uma cirurgia para debelar uma fractura

+ plantel
Miguel Oliveira junta-se
a Mateus Pasinato,
ao júnior André Costa
e a Kewin (lesionado)
na baliza dos cónegos.

MOREIRENSE FC

Miguel Oliveira assinou contrato por duas temporadas

do quinto metatarso do pé esquerdo, obrigando a uma paragem de dois meses.
Com Kewin fora das opções,
Mateus Pasinato e o jovem guarda-redes júnior André Costa
eram as únicas alternativas para
a baliza, agora reforçada com a
chegada de Miguel Oliveira.
Apesar da contratação, a direcção do Moreirense FC continua
no mercado à procura de mais
um guarda-redes, para completar o quadro.
Publicidade
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Gualtar vai ter parque desportivo
entre hospital e universidade
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA aprecia segunda-feira protocolo com a Universidade do Minho que
prevê cedência de terrenos do antigo campo de jogos de Gualtar.
PROTOCOLO
DR

| Redacção |

Trincão na selecção sub-21

Portugal-Croácia

Trincão pode
estrear-se amanhã
na selecção ‘A’
Portugal inicia amanhã a defesa do título da Liga das Nações de futebol frente à Croácia, em jogo que pode constituir a estreia na selecção ‘A’
do jovem Trincão, que se
transferiu do SC Braga para o
FC Barcelona.
Dos estreantes absolutos, o
guarda-redes Rui Silva dificilmente terá a sua primeira internacionalização ‘AA’ no jogo de sábado, enquanto Francisco Trincão, recentemente
transferido do Sporting de
Braga para o FC Barcelona,
poderá entrar no leque de surpresas do selecionador nacional.
Além do início da defesa da
Liga das Nações, o jogo no
Dragão, que não terá adeptos
nas bancadas devido às restrições impostas na luta ao novo
coronavírus, poderá entrar na
história como o encontro em
que Cristiano Ronaldo chegou
aos 100 golos pela sua selecção nacional, no mesmo palco
em que fez o seu primeiro, em
2004, na derrota por 2-1 com a
Grécia, no arranque do Europeu.
Em toda a história do futebol
mundial, apenas Ali Daei alcançou a marca dos 100,
quando marcou 109 golos ao
serviço do Irão, entre 1993 e
2006.
Ronaldo tem actualmente 99
golos marcados.
No regresso ao palco da conquista da Liga das Nações,
Portugal promete iniciar a defesa do troféu praticamente na
máxima força, apesar de ter
perdido Renato Sanches, por
lesão.

O Município de Braga e a Universidade do Minho vão assinar
um protocolo de colaboração
que prevê a cedência da utilização dos terrenos do antigo campo de jogos de Gualtar, junto ao
Hospital de Braga.
Nestes cerca de 40 hectares,
que estão na posse da Universidade, o Município irá criar um
novo parque desportivo e de lazer, num investimento de cerca
de dois milhões de euros.
Os termos do protocolo serão
analisados na reunião do executivo Municipal, dia 7 de Setembro, no edifício gnration.
O projecto inclui a requalificação integral do campo de jogos
existente e a criação de uma rede
de percursos pedestres.
O parque deverá estar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2022, ficando ambas
as valências abertas à fruição do
público em geral.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, este projecto vai disponibilizar à população mais um local
de excelência para a prática desportiva, formal e informal.
“Este novo polo desportivo
vem melhorar a oferta existente
e contribuir para a requalifica-

DR

Parque, com cinco portas de entrada, deverá estar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2022

ção de um espaço que neste momento se encontra inactivo,
apoiando as colectividades da
freguesia e das freguesias vizinhas, além do próprio desporto
universitário”, refere o autarca,
adiantando que serão criados
“circuitos de circulação pedonal
que incentivem a fruição do espaço e o desenvolvimento do lazer e recreio na envolvente do
Campus Universitário”.
A autarquia ficará responsável
pelo projecto de reabilitação e

manutenção do campo de futebol (55m x 90m), construção de
bancada com 400 lugares e balneários. Ao Município caberá
ainda a recolocação da iluminação, realização de trabalhos de
drenagem e abastecimento de
água, beneficiação e manutenção da rede de percursos pedonais e a beneficiação e manutenção das clareiras e das cinco
portas de entrada no parque.
O projecto inclui uma intervenção na Rua Maria Delfina Go-

mes, a reformulação de passeios
e a criação de novos lugares de
estacionamento.
A Universidade do Minho ficará responsável pelo projecto de
arquitectura da intervenção global (à excepção do campo de futebol, bancadas e balneários), reflorestação arbórea, manutenção
dos espaços verdes, instalação
de sistema de videovigilância,
nos termos legalmente permitidos, nos circuitos pedonais e clareiras.

Lateral de 22 anos assinou por cinco épocas

Dani Morer: do FC Barcelona para o FC Famalicão
I LIGA

| Redacção |

O lateral direito Dani Morer é o
mais recente reforço do Futebol
Clube de Famalicã o. O espanhol, de 22 anos, chega proveniente do FC Barcelona e rubricou um contrato vá lido por
cinco temporadas.
Morer, que cumpriu mais de
dez temporadas nas equipas de
formação do emblema catalão,
ajudou o FC Barcelona a vencer

DR

Dani Morer, lateral de 22 anos

a Youth League em 2017/2018,
tendo sido convocado para jogos
da equipa principal no campeonato espanhol e na Liga dos
Campeões.
“Sinto-me entusiasmado por
iniciar um novo ciclo na minha
carreira. Depois de vários anos
no FC Barcelona, chegou a hora
de abraç ar um desafio novo,
num clube que se está a notabilizar pelo facto de praticar um
bom futebol e valorizar jovens
jogadores”, assinalou Morer.

Lembre-se que na estreia da
próxima época, o FC Famalicão
recebe dia 18 de Setembro na
jornada inaugural da I Liga o
Benfica.
O clube minhoto, que na temporada anterior regressou ao escalão maior e disputou até à última ronda o acesso à Liga
Europa, terminando no sexto lugar atrás do Rio Ave de Carlos
Carvalhal, tem um dos jogadores mais disputados deste defeso, o atacante Toni Martinez.
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SU Cardielense

PLANTEL
2020 2021
GUARDA-REDES
João Amorim
Diogo Cunha
Rui Cruz

CLUBE ANTERIOR
SU Cardielense
Atlético dos Arcos
AD Barroselas

DEFESAS
Tiago Silva
Gonçalo Malheiro
Gonçalo Xavier
Roberto Jaques
Paulinho
Branco

SU Cardielense
SU Cardielense
Académica AAC
AD Barroselas
SU Cardielense
SU Cardielense

MÉDIOS
Salgueiro
Pedrinho
Fábio Ribeiro
Luís Peixoto
Tony
Tiago Cerqueira
Queija

SU Cardielense
SU Cardielense
SU Cardielense
SU Cardielense
SU Cardielense
Sem clube
Ancorense

AVANÇADOS
Filipe Stevens
Xico Silva
Ricardo Afonso
Gil Rego
João Passos
Carlinhos

Sem clube
SU Cardielense
SU Cardielense
Ancorense
SU Cardielense
ADC Correlhã

SU CARDIELENSE

Marco Alexandre vai continuar no comando técnico da equipa e conta com nove caras novas

EQUIPA TÉCNICA

A juventude é quem ordena

EM CARDIELOS a imagem de marca do clube passa pela aposta em jovens jogadores do distrito de
Viana do Castelo e potenciá-los para outros voos.
1.ª DIVISÃO AF VIANA
| Fábio Moreira |

Numa equipa onde os mais novos são uma aposta regular, o
SU Cardielense apresenta-se para a época 2020/21 com treze renovações e nove caras novas. Literalmente novas: todos os
reforços das “raposas” têm menos de 24 anos.
Para José Domingos Rocha,
presidente do SU Cardielense, o
elevado número de jovens no
plantel não leva o clube a baixar
a fasquia. Sob o comando técnico de Marco Alexandre, a equipa
das ‘raposas’ encontrava-se num
tranquilo 8º lugar e nos quartosde-final da Taça de AFVC,
quando a época passada foi interrompida. Contudo, o clube
“tinha tudo para terminar o campeonato num histórico 5.º lugar,
devido ao momento de forma
em que a equipa se encontrava”,
explica José Domingos Rocha.
O presidente do SU Cardielense
ainda adiantou que, para esta nova temporada, os objectivos do

SU CARDIELENSE

Marco Alexandre vai atacar a época 2020/21 com 22 jogadores,

clube mantém-se os mesmos:
“apostar nos jovens jogadores
que o nosso distrito tem para
oferecer e montar um grupo suficientemente forte e competitivo para conseguir um lugar nos
cinco primeiros classificados da

1.ª Divisão AF Viana”.
Fundado em 2014, o Sport
União Cardielense depressa conquistou os adeptos da região, arrastando multidões ao Campo
dos Monções. “Inicialmente eramos o clube da freguesia de Car-

dielos, mas hoje somos um clube
da região”, afirma o presidente.
Para José Domingos Rocha, o
SU Cardielense é um “clube em
constante crescimento”, capaz
de lutar com os grandes nomes
do distrito com uma “equipa jovem que se traduz na imagem de
marca do clube”. Prova disso
são os resultados que o SU Cardielense tem apresentado nos
seis anos de existência. Depois
da conquista da Taça Fundação
Inatel e da Taça Fair-Play Inatel
na época 2014/15, o clube das
‘raposas’ ingressou na 2.ª divisão da AF Viana. Depois de duas
classificações modestas (14.º e
10.º), o SU Cardielense festejou
a subida à primeira divisão.
A actuar no principal escalão
do distrito de Viana do Castelo
desde 2017/18, o clube de Cardielos atingiu um surpreendente
7.º lugar no ano de estreia na 1.ª
divisão da AF Viana. Na época
passada, aquando da interrupção
do campeonato à 21.ª jornada, o
SU Cardielense somava 26 pontos num tranquilo 8.º lugar.

Marco Alexandre - treinador
Ivo Carvalho - treinador adjunto
Rui Almeida- tr. guarda-redes
João Branco - preparador físico

lll
“Os clube foram notificados
pela Associação por causa
dos apoios. Na minha
opinião, é uma acção de
louvar da parte da AFVC.
Tendo em conta como
terminou a época passada e
os gastos acrescidos que isso
trouxe aos clubes distritais,
esses apoios são
plenamente justos e dão
mais motivação aos clubes a
continuar a competir.”

José Domingos Rocha presidente

lll
“A nossa freguesia tem
pouco mais de mil
habitantes e todos eles têm
enorme contributo para o
desempenho da equipa.
Os nossos adeptos são
magníficos e estão sempre
lá para nós,
independentemente do
resultado.”

José Domingos Rocha presidente
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Fafe Montelongo vai pontuar
pela primeira vez para Europeu

DE 2 A 4 DE OUTUBRO as estradas de Fafe vão servir de cenário à terceira prova do Campeonato da
Europa de Ralis, após aprovação da FIA. É uma estreia.
AUTOMOBILISMO
DR

| Redacção |

João Fernandes, campeão nacional

Paracanoagem

Viana do Castelo
aprova louvor
a João Fernandes
A Câmara Municipal de Viana
do Castelo aprovou um louvor
ao atleta de paracanoagem
João Fernandes, do Darque
Kayak Clube/APPACDM.
O voto foi apovado pelo seu
desempenho nos Campeonatos Nacionais de Velocidade:
sagrou-se campeão nacional
em KS1. ”O trabalho com a
canoagem adaptada continua,
pese ser necessário a melhoria
das condições dos materiais
para estes atletas”, refere o
clube em comunicado.

Atletismo

Programa de
marcha e corrida
retoma dia 15
O Programa Nacional de Marcha e Corrida inicia a nova
época dia 15 de Setembro, data a partir da qual os interessados em correr ou caminhar,
com a orientação de técnicos
acreditados, podem efectuar a
sua inscrição na plataforma
PNMC/Lap2Go, que será divulgada nesse dia, devendo
ficar atentos ao endereço
http://marchaecorrida.pt. A
adesão a este programa, que
resulta da parceria estabelecida em 2009 entre o Instituto
Português do Desporto e Juventude e a Federação Portuguesa de Atletismo, tem custo
de 10 € /época e inclui seguro, acompanhamento por técnicos qualificados, acesso a
instalações e percursos certificados, programas de treino para todos os níveis, treinos em
grupo, parcerias e descontos,
formação, acesso a eventos
desportivos e sociais.

O Rally Fafe Montelongo, que
se disputa de 2 a 4 de Outubro,
vai pela primeira vez pontuar
para o ERC (Campeonato Europeu de Rali), de 2 a 4 de Outubro
próximo, depois de receber a
aprovação da FIA (Federação
Internacional do Desporto Automóvel). Pontuável também no
Campeonato de Portugal de Ralis de Clássicos e no Campeonato Norte de Ralis, o Rally Fafe
Montelongo apresenta no seu
traçado um misto de classificativas rápidas que alternam curvas
fechadas e suaves com algumas
zonas onduladas.
O evento terá a base em Fafe,
cidade com tradição nos ralis.
O centro nevrálgico da prova
vai ser no Pavilhão Multiusos,
com o Parque de Assistência no
vizinho Parque da Cidade.
A inclusão do Rally Fafe Montelongo no calendário do ERC
2020 representa o culminar de
negociações entre o Eurosport
Events e a organização do Rally
Fafe Montelongo em torno da
possibilidade de incluir a prova
no calendário de 2020 como
evento adicional e nunca como
substituta do Azores Rally, cuja
organização comunicou que não
se realizará este ano.
Jean-Baptiste Ley, coordenador do ERC, disse que “Estamos
muito satisfeitos com o interesse
e o entusiasmo da equipa organizadora do Rally Fafe Montelongo que resultou na inclusão do
evento no FIA European Rally
Championship pela primeira
vez. A estreita parceria do clube
organizador Demoporto com a
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting vai colocar
em prática todas as medidas, incluindo um rigoroso protocolo
COVID-19, para a realização de
um evento que cumpra os requisitos especificados pela Eurosport Events e pela FIA. Estamos
ansiosos para trabalhar com um
parceiro proativo e empenhado
em organizar um bom rali. O

FACEBOOK/FPAK

Inclusão no calendário do ERC 2020 é o culminar de negociações entre Eurosport Events e organização do Rally Fafe Montelongo

contrato é de um ano, mas todas
as partes estão interessadas em
alargar essa parceria para os próximos anos”.
Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, considerou
que depois do anúncio do regresso da Fórmula 1 a Portugal,
“este é mais um momento que
me deixa imensamente feliz e,
ao mesmo tempo, orgulhoso do
espírito empreendedor que nós,
portugueses, colocamos em tudo

lll
“esta parceria (...) vai
colocar em prática todas
as medidas, incluindo um
rigoroso protocolo Covid-19,
para a realização de um
evento que cumpra os
requisitos especificados pela
Eurosport Events e pela FIA”.
JEAN-BAPTISTE LEY
coordenador do ERC

aquilo que acreditamos. A ida
para Fafe do ERC será também
o fruto do trabalho desenvolvido
desde há ano e meio. Estavam
reunidas todas as condições e
era uma questão de oportunidade. Depois do cancelamento do
Azores Rallye é ainda mais importante para nós ter esta prova
no Campeonato da Europa de
Ralis”.
Parcídio Summavielle, vicepresidente da Câmara de Fafe,
salientou que “para nós, é um

lll
“É indispensável que não
haja ajuntamentos e vamos
ser muito rigorosos no
cumprimento das regras da
Direcção-Geral de Saúde.
Precisamos da colaboração
do público para que tudo
corra bem, não queremos
ser um mau exemplo”.
PARCÍDIO SUMMAVEILLE
vice-presidente da CM Fafe

facto extraordinário ter o rali no
Europeu. Nunca desistimos de
apresentar uma solução para o
calendário do ERC. Será muito
importante que o público nos
ajude, face às circunstâncias que
estamos a viver. É indispensável
que não haja ajuntamentos e vamos ser muito rigorosos no cumprimento de regras da DirecçãoGeral de Saúde. Precisamos da
colaboração do público para que
tudo corra bem, não queremos
ser um mau exemplo. Eu próprio
vou passar nas classificativas
antes dos concorrentes e se vir
algo mal, não haverá qualquer
problema em anulá-las”.
Carlos Cruz, presidente do
Demoporto e membro da Comissão Organizadora, realçou
que o Rali Fafe Montelongo no
Campeonato da Europa é “o culminar de um desejo antigo que
já em 2019 esteve perto de ser
concretizado e agora acaba em
realidade. É, também, uma mais
valia e o reconhecimento às pessoas de Fafe e à sua Câmara, por
tudo quanto tem feito em prol
dos ralis e da região”.
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Opinião
BORGES DE PINHO Juiz Conselheiro Jubilado

Ideias

Coisas que se vão sabendo
1.

Ou não se sabendo, diga- também, já que há uns tempos que
deixámos de ouvir falar no Matos Fernandes e no Galambas, e desconhecemos por completo como vão correndo os “negócios” do lítio por terras
barrosãs, onde nos garantiram que de lá
não levam nada. Por causa do ambiente,
dizem, e mais “confusões” que se geraram, sendo que, quanto a “embrulhos” e
problemas, Matos Fernandes já têm bastantes. Aliás a vinda para o aterro de Lousada de “lixo” de Itália, quando se sabe e
se tem visto o que por lá se passa com o
corona vírus e o “lixo” dos hospitais, é de
causar arrepios e dores de cabeça tão só
pensar o que de tal “negócio” resultará,
mormente em termos de contaminação,
contágio e perigo num país que vem gastando gel, água e sabão, e máscaras, digase, para ver se se escapa melhor à pandemia. O Matos Fernandes, segundo li
algures, já disse que tal “lixo” vem tratado e que não há qualquer perigo, mas desde há muito que não acredito na sua cabeça nem nos seus ditos, pois tenho ainda
presente todas as suas “broncas” em
questões do ambiente, mormente as secas
no rio Ponsul, as cheias no Mondego, os
cheiros nas minas de Valongo, os problemas com as águas vindas de Espanha, etc.
Aliás ele só esteve bem, “valente” e “façanhudo” quando houve o problema dos
motoristas dos materiais perigosos, só
tendo faltado uma “bazuca” para levar tudo em frente e resolver logo o problema,
já que voz forte e “peito” não lhe faltou.

2.
Também não temos ouvido falar no Galambas, mas o susto que apanhou em Boticas deve tê-lo quase tirado o pio. Só tem
de esperar ou então passar a acompanhar
o jovem Ministro das Infraestruturas que
há dias quase “batia” nas pessoas quando
se pôs a discutir as exigências da TAP, o
Nuno Santos, crê-se, um antigo deputado
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andar a dar “bocas”, ele que agora não é o
comentador político a que se habituou, e
porque se está em período de calamidade
estão-lhe vedados os beijos, abraços, selfies e até o usual “paleio”. Tem de ter calma, aceder ao pedido do miúdo do CDS,
não se meter na política e deixar os bolinhos de bacalhau e os pastéis de nata lá
para a próxima campanha. Aliás já tem o
apoio do Costa, que assim afastou qualquer ideia da “avó Ana Gomes” de concorrer, de certo modo atrasando o congresso do PS e também a sua sucessão.
Está cada vez mais hábil o Costa das “vacas” a voar, e das habilidades políticas,
mas já deve ter percebido que o Centeno
não é flor que se cheire e estando no Banco de Portugal muita “gentinha” vai ter de
se haver com ele. Ele, além de algarvio,
tem memória e costuma não esquecer
quem lhas faz, mesmo a desfazer-se em
sorrisos.

4.

do PS por Aveiro que dizem ser o “Delfim” do Costa, pois fala alto e até já sabe
fazer o V de vitória como o chefe, ao sair
do parlamento. Claro que sempre tivemos
um certo medo dos “Delfins”, mas o certo
é que é desta raça que se fazem os grandes chefes, ditadores e políticos, mas antes talvez deva ter o bom gosto de apreciar as caldeiradas de enguias da Murtosa
e dar uns passeios pela ria, e de moliceiro.
E convidar para o passeio, se não for num
moliceiro serve mesmo um mercantel, a
também deputada do PS por Aveiro e nova presidente do CD da FPF, a prof. universitária Cláudia Santos, indicada pelo
Lacão, para se ir desde já habituando às
guerras, balanços, problemas e “enjoos”
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da política metida no futebol, para mais
quando há sinais de lutas e processos entre Porto e Benfica, aliás um clube da capital com representação a alto nível no
governo e nos media.

3.
Depois da “bronca” havida com a “flatulência” verbal dos Costa, Marcelo, Centeno, o “barulho” do Rio e da Catarina, os
comentários dos deputados, as reuniões,
as promessas, os pedidos de desculpa, os
“recuos” e “explicações” do Marcelo, afinal o Ronaldo das Finanças entrega a pasta ao Leão e foi para governador do BP.
Mas o Marcelo deve perder a mania de
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Voltando ao homem do ambiente, que
defende Montijo com todos os cabelos da
sua já brilhante careca, até querendo fazer
piada com o “gato fedorento” de Paredes
de Coura, há dias revelou que os avós o
levavam à missa em pequeno, de onde ele
procurou retirar uma lição ou “saber” que
ninguém apanhou, mas a grande verdade
é que continuam os problemas com o ambiente e que foi feita uma grande descarga
poluente na ria. Um tema de que não se
tem ouvido nada ou pouco, pois agora a
pressão está toda nos negócios das máscaras não aprovadas ao Cordeiro, o socialista das farmácias, com quem a DGS se
fartou de fazer negócios, como aliás com
outros. Porque, é bom que se diga, se
muita gente está na miséria, sem emprego
e já a passar fome, há outros, e muitos,
que se têm “enchido” com a pandemia,
fazendo-nos evocar as palavras da ministra da agricultura, a respeito do futuro, e
que tanta celeuma então causaram.
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Opinião
RUI MARQUES Diretor Geral da Associação Comercial de Braga

Escreve quem sabe

Ativar o emprego em Portugal

O

s impactos sociais e económicos
da pandemia da doença Covid19 na economia são sobejamente conhecidos, com especial incidência no
mercado de trabalho.
Em Portugal, o número de desempregados no passado mês de julho ultrapassou a
barreira das 407 mil pessoas, um acréscimo de 110 mil desempregados face a
igual mês do ano transato, o que significa
um aumento de cerca de 37%.
Neste âmbito, o Governo lançou, no
passado dia 27 de agosto, o “ATIVAR.PT
– Programa Reforçado de Apoios ao Emprego e à Formação Profissional”. Este
programa desdobra-se em duas medidas
que pretendem promover a criação de
emprego através do reforço dos apoios à
contratação: Incentivo ATIVAR.PT e Estágios ATIVAR.PT.
A medida Incentivo ATIVAR.PT substitui o “Contrato Emprego” e contempla
um aumento de 33% no apoio a conceder
às empresas que celebrem contratos de
trabalho com desempregados inscritos no
IEFP, passando o apoio base de 3.949 euros para 5.266 euros nos contratos sem
termo e de 1.316 euros para os 1.755 euros nos contratos a termo certo.

D

epois de meses de
pandemia e às portas
de um novo surto, impõe-se fazer um balanço da situação. Esta não é muito diferente de outras na história de
Portugal em que este quase
naufragou. Foi havendo milagres que salvaram o país. Agora
é o dinheiro da U. E. Mas será
que vai ficar tudo como no passado? Os valores, os comportamentos e a cultura, tendem a
permanecer e a reproduzir-se.
Há sempre esperança que o dinheiro não seja esbanjado, como é costume, e ajude a mudar
a estrutura económica e a forma
de pensar.
Tenho, todavia, dúvidas, já
que existe uma continuidade
aterradora entre o antes e o depois. Alguns casos anunciam
que tudo continua na mesma
neste reino.
O primeiro indicador de que
nada muda é a questão dos incêndios. Embora o ano de 2020
seja relativamente benigno, ve-

A nova medida inclui majorações ao
apoio a conceder para os contratos celebrados com desempregados de longa duração, públicos desfavorecidos, jovens
até aos 29 anos, pessoas com 45 e mais
anos de idade e para postos de trabalho
localizado em territórios do interior.
Os contratos de trabalho a termo certo
têm de ter uma duração inicial igual ou
superior a 12 meses e podem beneficiar
de um prémio de conversão, de contrato a
termo em contrato sem termo, no valor
equivalente a duas vezes a retribuição
mensal nele prevista, até ao limite de
2.191 euros.
Outra das novidades introduzidas pelo
ATIVAR.PT é a possibilidade de se candidatarem empresas que tenham iniciado
um Processo Especial de Revitalização
(PER) ou um processo no Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas
(RERE).
Um estudo da Euler Hermes, acionista
da Cosec (Seguradora de Crédito), aponta
para um aumento de 30% das insolvências até ao final do ano 2020. Esta inclusão é, por isso, muito positiva e é um sinal
de que o Governo estará atento ao agravamento da situação económica do país e às

dificuldades sentidas pelas empresas portuguesas. Os custos com pessoal são uma
das rubricas de despesa mais expressivas
nos orçamentos das empresas e a concessão de apoios à contratação em empresas
que se encontram em situação económica
difícil poderá ser muito importante para
introduzir recursos humanos qualificados
e motivados para ajudar a resolver os seus
problemas de funcionamento.
Infelizmente esta boa nova dificilmente
passará do plano das intenções, já que é
exigido às empresas candidatas que tenham a situação contributiva regularizada
perante a Segurança Social e as Finanças,
o que, na esmagadora maioria das empresas que recorrem ao PER ou ao RERE,
não se verifica.
A solução poderia passar tão somente
por prever uma exceção a este requisito às
empresas que tenham iniciado em data
prévia a candidatura a um PER ou a um
processo RERE, mas o Governo, intencionalmente ou por esquecimento, optou
por manter este requisito como condição
obrigatória para o acesso à medida.
A medida Estágios ATIVAR.PT, que
substitui os “Estágios Profissionais”, inclui uma majoração nas bolsas de estágio

Contas à vida
rificou-se que cerca de um terço
começou com fogo posto e cerca de 40% resultou de queimadas, ou fogueiras. Os resultados
são aterradores para o país, para
os proprietários e para as pessoas que vão morrendo. E, apesar da legislação que foi sendo
atualizada desde 2017, a adesão
dos juízes às novas medidas tem
sido escassa, pelo que a probabilidade de os incendiários serem condenados é diminuta e os
comportamentos criminosos repetem-se. O sistema legal, bem
como o sistema judicial têm que
ser profundamente reformados.
E sem sistema judicial eficiente
não é possível construir uma sociedade moderna.
E, em quanto os incendiários
andam por aí à solta, os médicos são acusados de se furtarem
à sua missão de salvar pessoas
internadas em lares, quando são

J.A. OLIVEIRA ROCHA
Professor Universitário

Opinião
insuficientes para atender doentes nos Centros de Saúde. E, depois, porque é que o SNS tem
de suportar a saúde dos lares
das misericórdias, IPSS e privados? Estes são obrigados a ter
um serviço de saúde próprio,
perfeitamente justificado pelos
preços que, em muitos casos,
praticam.
Mais uma vez a cultura portuguesa em ação: o Estado é o
paizinho, quando precisam e
papão, quando não precisam.

e valoriza as qualificações. A bolsa de estágio de um licenciado, por exemplo, passará de 719 euros para 790 euros. O aumento da bolsa oscilará, para os candidatos com qualificação acima do ensino secundário, entre os 7,1% e os 30,6%.
Por outro lado, e de forma transitória,
passarão a ser abrangidos candidatos até
35 anos, em vez de 30) e passam a ser elegíveis pessoas com mais de 35 anos se estiverem desempregadas há mais de 6 meses (ao invés dos atuais 12). A
comparticipação do IEFP na bolsa de estágio sobre de 65% para 75% no regime
geral e o prémio-emprego, atribuído a
quem converte contratos de estágio em
contratos sem termo, passará de um valor
máximo de 2.194 euros para 3.072 euros,
no regime geral.
Em ambas as medidas estão previstos
pagamentos mais ágeis e céleres, o que
permitirá que os apoios financeiros cheguem mais rapidamente às entidades promotoras.
As candidaturas abrem nas próximas semanas, com uma dotação prevista na ordem dos 100 milhões de euros e serão
efetuadas eletronicamente no portal do
IEFP.

A polémica é importante porque se chama a atenção para o
problema da população idosa, a
qual é depositada, na sua maior
parte, em lares e asilos, à espera
da morte.
Não existe uma política coerente para o problema, como
não existe para um problema
talvez mais importante que é a
política da natalidade.
As medidas anunciadas no famoso plano são mais do mesmo
- esbanjar dinheiro -, quando
bastava usá-lo em quatro, ou
cinco políticas importantes: caminhos de ferro, serviço nacional de saúde decente, habitação
condigna e incentivos à natalidade.
Outro acontecimento preocupante é a Festa do Avante. O
PCP insiste em realizá-la, apesar dos riscos de alastramento
da pandemia. Não se entende
este comportamento egoísta e
irresponsável. Estão loucos e
desejam o suicídio político?...
Esperava-se mais de um partido

que sempre primou pelo bom
senso.
Em contrapartida, o Chega
tem aumentado a parada, engoliu boa parte do CDS, está a
abocanhar franjas do PSD e instala-se em pleno Alentejo, tradicional feudo dos comunistas.
Chega-nos, entretanto a notícia
de que o Movimento Pró-Vida,
o qual rejeita o aborto e morte
assistida, irá integrar o partido
do Ventura. O Chega federa as
direitas mais radicais e tende a
demolir o centro político, em
quanto o PCP se diverte em romaria.
Celebra-se este ano o bicentenário do liberalismo; e as contradições que que então se manifestaram entre liberais e
miguelistas, entre cartistas e
constitucionalistas tende a renascer na vida política portuguesa. Parece que nada muda,
ou pouco nada muda. Com novas roupagens, a sociedade portuguesa continua profundamente conservadora e imobilista.
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FERNANDA SANTOS Escritora

Voz aos escritores

No Fim do Verão
No fim do verão as crianças voltam,
correm no molhe, correm no vento.
Tive medo que não voltassem.
Porque as crianças às vezes não
regressam. Não se sabe porquê
mas também elas
morrem. […]
A que vive dentro de mim
também voltou; continua a correr
nos meus dias. […]
Eugénio de Andrade

T

al como o voo de uma perdiz, a
cena fora curta, embora com um
cenário de indescritível dureza.
Pensara o pior. Foram muitas as vezes
que tive medo de não voltar a correr no
fim do verão. Tive medo de não poder colher as maçãs da porta da loja que havia
de comer na noite de Natal. Tive medo
que a nascente secasse e eu não pudesse
regar o laranjal e cuidar das couves- galegas do quintal, pois a minha cabeça andava nas berças por essa altura. Todos os
dias o medo do invisível desconhecido
me roubava um gesto. Todos os dias ficava com os braços cansados dos abraços

que não dava e dos afetos que continha e
me afastavam de mim, daquilo que vinha
deixando de ser. Mesmo conhecendo o
caminho, a cada instante me perdia no vazio cruel da distância. Na verdade, estava
mais longe de mim mesma, porque sou
também feita dos outros. Parei no tempo.
Deixei de crescer e julguei ter perdido
aquela sabedoria pueril das coisas que
realmente importam. No fundo de mim,
sentia-me a crescer unicamente por fora,
ou melhor a envelhecer quando os meus
ombros encolhiam e as pernas davam cada vez passos mais curtos. Aquelas brincadeiras incautas, e que tratam o mundo
com espanto natural e sem cerimónias,
pareciam ter dado lugar ao fingimento de
que tudo iria ficar como estava antes. E
que saudades eu tinha daquela criança
que tratava a poesia por tu! Por isso, ao
sentir de novo essa vontade inata de sonhar, de fantasiar, de fazer de conta, de
caminhar pelo campo e colher papoilas e
frutos silvestres, volta também a vontade
de gargalhar a noite e apanhar bocadinhos
de sol pela manhã. Penso agora que está
recuperada a infância, adormecida em

mim, pois já não vejo os fragmentos de
isolamento daquela inusitada e estranha
forma de vida, que me impunha um silêncio ensurdecedor e sufocante. Não era
aquele silêncio inquietante, veículo de excelência para cultivar alguns dos estados
de alma mais férteis e mais produtivos,
mas um silêncio que me tolhia o pensamento.
Impunha-se, portanto, um estremunhamento que me desse a força e a capacidade de poder abraçar a vida, de a escutar
até ao fim, de a viver de uma forma apaixonada e arrebatadora como um desafio.
“A vida, afinal, é, em si mesma, uma
grande insomnia, e há um estremunhamento lúcido em tudo quanto pensamos e
fazemos” diz Fernando Pessoa.
Para compensar esse distanciamento de
mim mesma refugiava-me nos livros. Nos
livros e na imaginação, pois aquela ditadura doméstica não me deixava qualquer
espécie de liberdade. Parafraseando Mia
Couto, tenho consciência de que não é segurando nas asas que se ajuda um pássaro
a voar. O pássaro voa simplesmente porque o deixam ser pássaro. E foi assim que

decidi fugir da casa que morava provisoriamente em mim. Havia de revitalizar o
espaço da criança para voltar em segurança sem perder o entusiasmo, o interesse
e a curiosidade que levara da infância. A
poesia não se pode afagar na mão como
um pássaro doente, é preciso libertá-la:
“Abre a janela, e colhe! /É o que quiser a
tua mão atenta:/Água barrenta, /Água
que molhe,/ Água que mate a sede..// Abre
a janela, quanto mais não seja/Para que
haja um sorriso na parede!”, apela-nos
Miguel Torga.
Então, abro devagarinho a janela da alma. Os meus versos alongam-se à janela.
O sol bronzeia-lhes as sílabas, o vento arrasta-lhes o ritmo, o perfume dos canteiros suaviza-lhes as rimas. Desta janela,
vejo agora outras janelas. Janelas das viagens de estudo e janelas de aventura em
que se morre de saudade. E há esta. A minha. Janela desenhada de lágrimas e de
sorrisos, bordada com os sonhos e as gargalhadas de infância.
Sinto agora que nada está perdido. A
criança que vive dentro de mim acaba de
me alugar para sonhar...

Agora será a doer! Coimas podem chegar aos 250 euros para quem atirar beatas para o chão!

D

epois de ter sido aprovada, a 19 de julho de
2019, e de ter sido
promulgada pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa, a 13 de agosto do mesmo ano, a Lei n.º 88/2019 foi
publicada a 3 de setembro de
2019, entrando em vigor no dia
seguinte à sua publicação.
Assim, a partir de 4 de setembro de 2019, aqueles que atirarem pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros para o
chão, incorrem em contraordenação. As coimas começam nos
25 euros e podem chegar aos
250 euros.
Não obstante a Lei já se encontrar em vigor desde o dia 4
de setembro de 2019, a aplicação das coimas só é possível a
partir de 3 de setembro de 2020,
ou seja, um ano após a sua publicação. Este período transitó-

rio de adaptação à nova Lei pode ter levado os fumadores a
pensar que afinal nada acontece. No entanto, a verdade é que,
a partir de 3 de setembro, as
coimas entram em vigor para
todos aqueles que atirem pontas
de cigarros, mesmo que eletrónicos, charutos ou outros, para
o chão.
Mas não pense que os fumadores serão os únicos a ser punidos. Também os proprietários
de restaurantes, cafés e outros
estabelecimentos que não disponibilizem cinzeiros para os
clientes poderão ter de pagar
coimas ainda mais elevadas,
cujo valor varia entre os 250 e
os 1.500 euros. Estes estabelecimentos ficam também encarregues de proceder à limpeza
dos resíduos produzidos nas
áreas de ocupação comercial e
numa zona de afluência num

DELFIM COSTA
Solicitador

Voz aos Solicitadores
raio de cinco metros.
O mesmo acontece com as
empresas responsáveis pelos
transportes públicos, que são
obrigadas a colocar cinzeiros
em todas as paragens e zonas de
embarque. É ainda da responsabilidade das autarquias ou das
empresas concessionárias das
paragens de transportes públicos a colocação de cinzeiros
nessas paragens, de acordo com
as respetivas competências.
Também os edifícios destinados a ocupação não habitacio-

nal, nomeadamente serviços,
instituições de ensino superior,
atividade hoteleira e alojamento
local, estão obrigados à colocação de cinzeiros e à respetiva
limpeza.
Para garantir o cumprimento
das regras, várias forças de segurança estarão no terreno, nomeadamente a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica), mas também a
Guarda Nacional Republicana
(GNR), a Polícia de Segurança
Pública (PSP) e, ainda, a Polícia Marítima.
A Lei prevê ainda a possibilidade de realização de campanhas de sensibilização aos consumidores sobre o destino
responsável dos resíduos de tabaco. Estas devem incidir, essencialmente, sobre o impacto
ambiental da deposição de pontas de cigarros, de charutos ou

outros cigarros no meio ambiente.
Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS), os fumadores portugueses representam 20 por cento da população e consomem,
em média, 10,5 mil milhões de
cigarros por ano. Além disso,
são responsáveis por atirar cerca de 7.000 pontas de cigarros
para o chão por minuto, causando um forte impacto ambiental.
As beatas estão cheias de sustâncias tóxicas e, sendo pequenas e leves, são facilmente levadas pelo vento e chuva,
entrando nos circuitos das
águas pluviais, sendo que muitos deles não são tratados, o que
faz com que as beatas acabem
nos rios, nas praias e no mar.
Se esperava uma data oportuna para deixar de fumar, este
poderá ser o momento certo!
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ID:124391014-114 -
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157.400 €

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

ID:124391005-504 -

265.000 €

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

ID:124391052-11 -

1.299.000 €

C.E.:(C) - Moradia individual, localizada em Gondizalves.
Com 6 suites, salões, 2 cozinhas equipadas, 2 piscinas
(interior aquecida e exterior), adega, terraços, jardins,
painéis solares, aspiração central, aquecimento por piso
radiante e uma ampla garagem para várias viaturas.

ID:124391042-20 -

128.900 €

C.E.:(C) - T3 com excelente localização,
3 w.c.´s, dupla caixilharia, vidros duplos,
lugar de garagem, elevador, próximo ao comércio,
a escola, ao hospital de Braga e servido
de pequenos negócios locais. Venha visitar!
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PRECISA-SE

FUNCIONÁRIO/A
Para Pastelaria,
com experiência e gosto
pela actividade.
Tlm. 964 086 665

CASA DE
ACOLHIMENTO
SÉNIOR
Com excelentes condições.
Tem 1 vaga para idoso(a).

Tlm. 932 429 685

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

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

€€€€ DINHEIRO JÁ €€€€

SELECIONA

VENDEDORES
(M/F)

- DISTRITOS DE BRAGA E VIANA DO CASTELO -

PRETENDE-SE:
- Forte vocação e sentido comercial.
- Apetência e gosto pelo sector de vendas.
- Disponibilidade, empenho, iniciativa e dinamismo.
- Residência na área de Braga e Viana do Castelo.
DÁ-SE PREFERÊNCIA:
- Aos conhecimentos de técnicas e vendas.
- À experiência como vendedor.
- À capacidade para se adaptar a novas situações.
OFERECE-SE:
- Vencimento + Comissões + Prémios por objectivos.
- Viatura de serviço.
- Formação inicial e permanente
- Integração em prestigiado e sólido grupo no sector
- Bom ambiente de trabalho.
CANDIDATURAS PARA:

geral@bcminho.com.pt

OURIVESARIA ORION

Compramos OURO, RELÓGIOS, JÓIAS e PRATAS DECORATIVAS

253 616 314 /5

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

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

Favor ligar: 927 562 704

QUIOSQUE
DIZERES
D’AGORA
Avenida da Liberdade
(junto à Praça de Táxis da Ponte de S. João)

OS
RECEPCIONAM
S
IA
TODOS OS D
O
EN
U
O SEU PEQ
O
CI
N
ANÚ
TABACARIA
CENTRAL
Central de Camionagem - Braga

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

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

CASA
DE QUINTA
EM PEDRA

Na Rua do Cruzeiro - Lote F1 - BRAGA
Com um R/C em arcos de pedra.
A precisar de obras.
Área de Implantação: 450m2.
Área de Terreno: 1.900m2.

275.000,00€
Para mais informações:
Tlf. 253 606 830 - Tlm. 919 991 083
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OPORTUNIDADES
AUDI A6 AVANT 2.0 TDI ULTRA
150CV S-TRONIC

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI
110CV CONFORT

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD
HYBRIDO GNC

Nacional 2015
Caixa Auto - GPS - Xenon

Nacioanl 2009
Excelente estado

Nacional 2014
KIT BRC de Gás Natural Comprimido

SKODA SUPERB 2.0 TDI 150CV
DSG STYLE

NISSAN LEAF ACENTA ZERO
EMISSION

PEUGEOT 208 1.6 E-HDI
75CV STYLE

Nacional 2016
Full Extras Caixa DSG

Nacional 2015
Apenas 50 mil Km - Gar. 2023

Nacional 2016
Vidros Escurecidos Bluetooth

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

Renault Clio 16V GPS Dynamique S
2011 - Gasolina - €7.500 ou €130/mês

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

Opel Corsa 1.3 Cdti EcoFlex Enjoy 95Cv
2013 - Diesel - €7.900 ou €117/mês

Apenas 14.900€ - 12 meses garantia

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

Seat Ibiza ST 1.2 Tdi Ecomotive
2011 - Diesel - €7.500 ou €132/mês
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Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

05:59
06:30
10:00
13:00
14:20
14:33
17:30
19:08
19:59
21:00
21:31
22:35
00:31
00:51

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Jardins Históricos
Jornal da Tarde
3 Minutos a Inspirar Portugal
Jardins Históricos
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Portugueses Pelo Mundo
Joker
3 Mulheres
Depois, Vai-se a Ver e Nada
Fernando Tordo com Orquestra
Sinfónica Portuguesa
02:26 Crimes Graves
03:06 Longmire
03:59 O Sábio

19:38
19:50
19:59
20:11
20:34
20:47
20:55
21:00
21:30
22:04
22:10
23:57
00:37
01:02
01:49
03:01
05:48
06:32
07:00

Ensina-me se Conseguires
Peanuts
Bottersnikes & Gumbles
Animais Quase Despidos
O Vale Encantado
Lucas e Emília
Banda Zig Zag
Rapazes do Nada
Jornal 2
Folha de Sala
Os Durrells
Em Trânsito
Nada Será Como Dante
Visita Guiada
O Espectador Espantado
Euronews
Sinais de Vida
Repórter África
Euronews

SIC

TVI

06:00
09:10
10:10
13:00
14:40
15:10
16:15
18:15
18:45
19:30
19:57
21:40
22:35
00:35
00:35
01:20

Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Rainha das Flores
Amor Maior
Júlia
Amor à Vida
Êta Mundo Bom!
O Noivo é Que Sabe
Jornal da Noite
Nazaré
Terra Brava
Totalmente Demais
O Noivo é Que Sabe - Diário
O Noivo é Que Sabe
- Lourenço E Maria
02:15 Original é a Cultura
03:00 Volante

06:00
06:30
10:14
13:00
14:50
16:14
18:16
19:57
21:45
23:35
00:30
02:00
03:00
04:00

Os Batanetes
Diário Da Manhã
Você Na Tv!
Jornal Da Uma
Destinos Cruzados
A Tarde É Sua
Pesadelo Na Cozinha
Jornal Das 8
Quer O Destino
Espírito Indomável
Betty, A Feia Em Ny
Santa Bárbara
Sombras De Azul
Mar De Pai...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – grosseiro; devota. 2 - ligues; puro. 3 - bom;
sopros; raso. 4 - gemido; estirpe. 5 - conclusão; doente. 6 - al; almadia; molesta. 7 - corcovo; praticar. 8 - rodízio; caverna.
9 - adulação; bruxa; além. 10 - desgraça; carimba. 11 - penates;
terraços..
VERTICAIS: 1 – esforçar-se; agonia. 2 - gordura; prece.
3 - condição; eles; próximo dos pólos. 4 - tropel; vestígios; condenada. 5 - nulidade; ápice. 6 - descantes. 7 - escuto; espaço.
8 - sobre; ordem; então. 9 - levianos; solitário; aspecto. 10 - bagagem; leito. 11 - os; devotos.

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
MERCADO T. 253 377 760

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
LAMELA T. 253 811 684

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
QUINCHÃES T. 253 498 063

ARCOS DE VALDEVEZ
TORRES T. 258 529 150

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

Rua das Cavadas, 48

Av. Dr. Jose Osvaldo Laranjeira Rod Gomes

Rua do Souto, 70

VILA NOVA DE FAMALICÃO
GAVIÃO T. 252 317 301

CAMINHA
TORRES T. 258922104

VIANA CASTELO
SÃO BENTO T. 258 817 603

Av. Eng. Pinheiro Braga, 72

Praça Conselheiro Silva Torres

Av. Dom Afonso III, 434

GUIMARÃES
BARBOSA T. 253 516 184

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100

RR. Dom António Barroso, 49

BRAGA
ROMA T. 253 262 031
Rua dos Chãos, 111

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

PÓVOA DE LANHOSO
MILÉNIO T. 253 635 800
Ponte de Pereiros, 60

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

Largo do Toural, 36

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

Rua do Jardim

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

Bairro São Pedro Lote 18

Sudoku
8 6
6

7

1

4

5

8 3

3

4

4
6

1

5

3

3

2 9
5 6
6

4

1

8

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – opor; tirete. 2 - pepes; temem. 3 - emite; pua. 4 - ser; rampas 5 - ira-xim; ar.
6 - ta: aspar; fe. 7 - ir; amador. 8 - traido; ulo. 9 - ara; solar. 10 - ladas; amada. 11 - isolou; ares.
Verticais: 1 – oposito; ali. 2 - pe; era; tras. 3 - opera; irado. 4 - rem; xara; al. 5 - siris; isso. 6 - tampado. 7 - item; amola. 8 - re; para; ama. 9 - empar; durar. 10 - reu; fol; de. 11 - ema; perolas.
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Menina
19 anos
Olá meus amores
cheguei hoje,
sou a Lorena,
1,70 cms.
de altura de pura
gostosura.

964 131 762

Massagista
Profissional

Mulher diferente,
com massagem relaxante.
Local discreto,
com muita higiene.

19 anos bumbum
guloso, peitinho de
limão, covinha
ardente com bom
grelo bom de chupar.

Corpo bem feito, meiga,
simpática, atendo sem
pressas, mais acessórios.

915 031 498

910 874 935

Africana
Peito XXL, oral ao natural,
muito meiga, ao domicílio,
espera por si,
com muito tesão.

910 605 578

939 498 281

JOGOS
Segunda 31/08/20

Sorteio 35/2020

05.736
2.º Prémio 22.105
3.º Prémio 46.726
1.º Prémio

Terça 01/09/20

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

925 751 527

Mulheres em luta livre à porta
de embarque de avião

Insólito

Vou atender por
uns dias em casa
de uma amiga, sou
discreta e serei
comercial só por
uns diazitos.

914 219 521
A Novinha

Morenaça

Casada

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

Índia

964 458 054

Publicidade 31

A situação que aconteceu na última segunda-feira tem tanto de insólito como de ridículo. Duas mulheres começaram a lutar na
manga de embarque de um voo da Delta
Airlines no aeroporto nova-iorquino de La
Guardia.
As duas jovens, que se acredita serem primas ou irmãs, trocaram vários socos perante a indiferença da tripulação do avião, que
nem tentou intervir na contenda.

Sorteio 70/2020

4 8 10 33 46
*8 *11
Quarta 02/09/20

Destiny Davis, que filmou e publicou no
Twitter os vídeos da briga, confirmou que
uma das comissárias de bordo limitou-se a
chamar a segurança da aerogare.
Um homem e uma mulher acabam por separá-las, face à demora das autoridades para chegar ao local.
O avião da Delta Airlines descolou de La
Guardia com um atraso de 40 minutos… e
sem as duas mulheres a bordo, entretanto
detidas como seria de esperar.

Sorteio 71/2020

13 18 37 40 43
+2
Quinta 3/09/20

Sorteio 36/2020

53 568
965
3.º Prémio 80 298
4.º Prémio 78 357
Terminação 8
Série sorteada 1.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 24

Holly
Hatcher

Sexta 28/08/20

Num trabalho assinado
pelo fotógrafo Lee
Holt, a modelo surgiu
em roupa interior de
uma marca de roupa
internacional e com um
calção de ganga. Holly
Hatcher mostrou a sua
excelente forma física
logo pela manhã.

Sorteio 69/2020

7 12 16 17 31
*7 *9
Sorteio 35/2020

XVP 23687
Sábado 29/08/20

Sorteio 70/2020

10 12 24 28 47
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: A Justiça, que significa
Justiça.
Amor: Tire proveito de todos os
momentos a sós com a pessoa
amada. Construa um futuro risonho.
Saúde: Possível debilidade física. Faça
refeições a cada duas horas para ter
sempre energia.
Dinheiro: Hoje poderá resolvida uma
questão que a atormentava. A justiça
será feita.
Números da Sorte:
1, 12, 17, 23, 27, 42
Touro
Carta do Dia: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Possível desavença no seio
familiar. Uma boa conversa voltará a
trazer a paz para sua casa.
Saúde: Para reduzir o colesterol
salpique o café com um pouco de
canela. Também pode juntá-la à fruta
ou ao iogurte.
Dinheiro: Evite pedir empréstimos.
Os tempos não estão para isso.
Números da Sorte:
1, 9, 17, 21, 29, 43
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Possível desentendimento com um
familiar. Repense as suas atitudes.
Seja sempre leal.
Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde
não é de ferro.
Dinheiro: Comece a poupar. É tarde
para economia, quando a bolsa está
vazia.
Números da Sorte:
2, 5, 14, 18, 25, 29
Caranguejo
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que ama!
Não espere que o amor vá ter consigo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentir-se
bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir. Você é capaz de tudo.
Números da Sorte:
6, 12, 14, 31, 37, 44
Leão
Carta do dia: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade.
Amor: Alimente a sua relação com
manifestações de amor e carinho.
Saúde: Sentir-se-á com muita força e
energia.
Dinheiro: A sua autoridade poderá ser
posta à prova. Mantenha-se firme.
Números da Sorte:
11, 13, 25, 31, 45, 48
Virgem
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: Trate a pessoa amada com
carinho. Seja mais atenciosa.
Saúde: Pode andar mais agitada. Faça
uma massagem relaxante.
Dinheiro: Trace planos objetivos para a
carreira. Alcance um futuro seguro.
Números da Sorte:
1, 9, 13, 24, 35, 46

Balança
Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela calma e
pela harmonia. Aproveite para guardar
energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte:
11, 19, 20, 28, 41, 47
Escorpião
Carta do Dia: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegida.
Viverá momentos de pura felicidade.
Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Não sobrecarregue o
fígado.
Dinheiro: Possível convite de trabalho.
Decida com o coração.
Números da Sorte:
10, 13, 21, 25, 37, 42
Sagitário
Carta do Dia: 5 de Copas, que significa
Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua relação.
Saúde: Fortaleça o sistema imunitário.
Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte:
11, 16, 24, 28, 30, 43
Capricórnio
Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem Longa, Partida
Inesperada.
Amor: Aproveite todos os momentos
que tem para estar com o seu amor.
Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais cansada.
Se possível tire uns dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fazer uma
viagem inesperada. Prepare-se!
Números da Sorte:
1, 8, 15, 18, 29, 43
Aquário
Carta do Dia: O Papa, que significa
Sabedoria.
Amor: Conseguirá partilhar com o seu
amor as suas preocupações e
desejos. Será mais feliz.
Saúde: Cuidado com a alimentação.
Evite cometer muitos abusos.
Dinheiro: Aprenda a controlar bem os
gastos. Tente gerir tudo com
sabedoria.
Números da Sorte:
9, 14, 17, 20, 29, 45
Peixes
Carta do Dia: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização,
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista
quanto ao amor. Abra o coração a
novas emoções.
Saúde: Durma mais horas.
É importante que descanse e relaxe.
Dinheiro: Trate bem os colegas e
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte:
9, 11, 16, 31, 39, 42

Publicidade
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Esposende

Apreensão de 132 quilos de congro
por ‘fuga à lota’

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de
Controlo Costeiro de Esposende, apreendeu 132 quilos de congro,
Conger conger, com o valor estimado de 923 euros. Esta apreensão
decorreu no âmbito de uma acção de fiscalização dirigida à pesca
profissional no Porto de Pesca de Esposende, tendo sido detectada a
movimentação do pescado fora da lota correspondente ao porto de
descarga. Os militares da Guarda identificaram um homem de 42 anos
e elaboraram um auto de contraordenação por fuga à lota, uma
infração punível com coima que pode atingir um máximo de 44 891
euros.O pescado apreendido aguarda verificação higiossanitária.

Vieira do Minho

Detido por incêndio florestal

Rigor nos planos de contingência
para reabertura dos Centros de Dia

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães apelou ao
“máximo rigor” na elaboração e actualização dos planos de
contingência e manifestou a colaboração necessária com todas as entidades para preparar a reabertura dos Centros de
Dia e Serviços de Apoio ao Domicílio, no seguimento de uma
reunião por videoconferência da Subcomissão Acompanhamento Situação Municipal Covid-19 .
Os centros de dia já podem reabrir, mas ainda condicionados
a uma avaliação prévia da Segurança Social e entidade de
saúde local sempre que funcionem juntamente com outras
respostas sociais. Participaram nesta reunião os representantes dos Projectos Sociais com actividades para idosos, Centros
de Dia e Serviços de Apoio ao Domicílio (sem a valência de
lar), Centros de Convívio, Universidades Seniores e a Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães.
“A pandemia não passou e temos a plena consciência que entramos numa nova fase. É fundamental um acompanhamento próximo da população de risco para evitar a propagação do
contágio, sendo importante reconhecer o trabalho que as instituições de Guimarães, têm desenvolvido um excelente trabalho a este nível no sentido de mitigar o problema do isolamento da população mais idosa”, disse Domingos Bragança.

Detidos por burla e posse de arma ilegal

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Amares, deteve dois homens, de 19 e 29 anos, por suspeita da prática do
crime de burla, no Gerês. A vítima, um homem de 23 anos, apresentou uma denúncia por burla, informando que tinha sido abordado
na praia Albufeira da Caniçada) por dois indivíduos. Os suspeitos estavam a vender um telemóvel, de valor comercial de 1000 euros,
por 170 euros. Acabou por aceitar, entregando-lhes o montante solicitado e, quando os suspeitos se deslocaram ao carro para supostamente activar o cartão, colocaram-se em fuga para parte incerta.
Os militares da Guarda desenvolveram diligências que permitiram
localizar os suspeitos no mesmo dia, na Estrada Nacional 308, que
liga o Gerês a Amares, tendo sido interceptados e detidos. Foram
ainda apreendidos dois bastões de madeira que eram transportados
no veículo.
A acção contou com o reforço do Posto Territorial do Gerês.

Guimarães

Detido por conduzir alcoolizado

Na cidade de Guimarães, na Rua de São Miguel, a PSP deteve um cidadão com 48 anos de idade, por condução de veículo automóvel
com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, tendo acusado
uma TAS de 1,985 g/l no sangue.
Publicidade

DR

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Vieira do
Minho, deteve um homem de 71 anos, por incêndio florestal, na
localidade de Ruivães. A GNR foi alertada para um incêndio florestal
que estava a deflagrar e que teve início numa queimada que se teria
descontrolado, sendo que já se encontravam os Sapadores Florestais a
combater o fogo. Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato
para o local, onde verificaram que o fogo já se tinha propagado à área
florestal envolvente ao terreno do autor da queimada, chegando a
arder 200 m2. Foi ainda possível verificar que o autor da queimada
estava a tentar impedir a acção dos sapadores florestais.

Amares

Guimarães

\ Todavia,
o Presidente
Câmara
e responsável
GUIMARÃES “Máximo rigor” foi o apelo do autarca Domingos Bragança
na abertura
dos da
Centros
de Municipal
Dia

DE 03 A 09 DE SETEMBRO
LOMAR - BRAGA

JUNTOS PELO MELHOR
E MAIS BARATO

SARDINHA FRESCA .......................................3.98€/KG
ROBALO DE VIVEIRO 200 A 600GR ................5.39€/KG
MELÃO VERDE CAT: II....................................0.75€/KG
NOVILHO BIFE DA VAZIA ...............................9.98€/KG
FIAMBRE DA PÁ IZIDORO ..............................5.49€/KG

