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Braga
§tomada de posse
Fernando Rodrigues sucede a Luís Rufo

Novo provedor quer “ciclo de qualidade”
para construir futuro melhor
Fernando Rodrigues é o novo provedor da Irmandade de Santa Cruz. Na
cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais para o novo quadriénio 2021-2025, Fernando Rodrigues assumiu um novo “ciclo de qualidade” para construir um futuro melhor para a instituição, esperando o
contributo de todos, mantendo a porta “sempre aberta”.
Em tempos que se avizinham difíceis, o novo provedor garantiu que os
próximos quatro anos serão de “responsabilidade”. “Sonhamos um dia ter
melhores condições para os idosos na nova estrutura residencial. A nossa
capacidade de sonhar e de lutar nos que permita mobilizar vontades e ter
sempre parceiros disponíveis”, apelou.
Luís Rufo, que liderou os destinos da Irmandade de Santa Cruz durante
2400 dias, garantiu que trabalhou “horas a fio” para tirar a instituição da
“situação quase caótica” em termos financeiros em que se encontrava.
“Fizemos obra, recuperamos a igreja, saneamos os deficits financeiros e
melhoramos o conforto dos nossos utentes”, lembrou Luís Rufo, referindo
ainda todo o trabalho realizado no âmbito da cultura, da fé, e da religião.
“Todas as decisões foram aprovadas por unanimidade. Aqui aprendi muito e tornei-me uma melhor pessoa”, confessou o antigo provedor, destacando os “tempos difíceis” da pandemia. Hoje, continuou Luís Rufo, a Irmandade de Santa Cruz “é uma instituição respeitada, com as contas
certas, com algum apport financeiro e com projectos para o futuro”.

Novas pobrezas exigem
“respostas criativas”
ARCEBISPO PRIMAZ, D. Jorge Ortiga, participou ontem na cerimónia
da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Irmandade de Santa Cruz.
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Tomada de posse dos novos órgãos sociais da Irmandade de Santa Cruz realizou-se ontem com a presença do arcebispo primaz

IRMANDADE DE SANTA CRUZ
| Patrícia Sousa |

Em dia de “agradecer, sonhar,
mas também reflectir”, o arcebispo primaz desafiou as instituições da cidade a encontrarem
“respostas criativas” para as novas formas de pobreza. Fazendo
referência ao programa pastoral
da Diocese de Braga, D. Jorge
Ortiga, que presidiu ontem à cerimónia da tomada de posse dos
novos órgãos sociais da Irmandade de Santa Cruz, alertou que
o reconhecimento do trabalho
das instituições sociais “deve ser
acompanhado por uma presença
mais concreta e efectiva por parte do Estado”.
A pandemia trouxe novas formas de pobreza e ainda desconhecemos as consequências sociais efectivas, por isso, D. Jorge
Ortiga deixou o apelo: “é preciso reflectirmos juntos numa situação de capilaridade e descobrir aquilo que falta, o que hoje
não está a ter resposta”. Para isso, o arcebispo primaz pediu às
instituições que se deixem “possuir pelo sentido da inovação e
criatividade para procurar respostas novas”, até porque na “li-

nha da caridade e da solidariedade é preciso ser-se criativo”.
A Igreja que “sempre esteve na
vanguarda” da acção social,
também hoje precisa de “descobrir caminhos novos” e assumir
o “compromisso” de ser capaz
de dizer que na cidade de Braga
“a dignidade das pessoas é respeitada”.
Demonstrando gratidão pelo
trabalho realizado pela equipa liderada por Luís Rufo, o arcebispo aproveitou a oportunidade
para deixar uma “palavra de estímulo e maior responsabilida-

lll
“Falta menos fiscalização
e mais compreensão,
para que haja um sentido
grande de compreensão
e interajuda. Ao reforçar
o papel social do Estado
reforçamos também
o dever e a obrigação
que temos como pessoas
e como instituições de dar
o nosso contributo.”
D. Jorge Ortiga
Arcebispo primaz

de” ao novo provedor Fernando
Rodrigues e à equipa que o
acompanha nos órgãos sociais,
eleitos para gerir a Irmandade de
Santa Cruz até 2025.
Ainda na cerimónia da tomada
de posse, D. Jorge Ortiga destacou a Cimeira Social que terminou ontem na cidade do Porto.
“Apresentaram uma declaração
de intenções que se vai verter
em orientações e, porventura,
leis que possam determinar o futuro da sustentabilidade da causa
social”, referiu o arcebispo primaz, deixando o recado: “não
bastam declarações. Mais do que
nunca temos que estar congregados na causa social e unir-nos
pela causa social. Temos de continuar a trabalhar para dar dignidade a todas as pessoas, porque
todos os seres humanos têm direito à dignidade”.
O Estado, continuou o prelado,
“não é nem pode ser o único responsável pela causa social e pelo
bem-estar”. Mas D, Jorge Ortiga
alertou: “o Estado não pode nem
deve fazê-lo sozinho, mas tem
que garantir, com acções concretas, e estimular aqueles que diariamente lutam por esta dignidade”.
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Imposição das Insígnias
será este ano presencial
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CERIMÓNIA deverá ter lugar em várias sessões para integrar todos os alunos. Espaço e data não estão definidos, mas Junho deverá ser o mês eleito.
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Depois do anulação em 2020, este ano os estudantes poderão contar com a tradicional cerimónia da Imposição das Insígnias

AAUM
| Paula Maia |

A Associação Académica da
Universidade do Minho (AA
UM) anunciou ontem que a cerimónia da Imposição das Insígnias será este ano em formato
presencial. Contactado pelo CM,
Duarte Lopes, adjunto do presidente da associação, adiantou
que “se as condições o permitirem, o objectivo é realizar uma
cerimónia presencial”.
O dirigente estudantil diz que
os moldes e o espaço onde decorrerá a cerimónia ainda não
estão definidos. “Temos alguns
espaços pensados, mas não está
nada definido ainda. Só podemos dizer que não será nos espaços onde tradicionalmente se
realiza a cerimónia. Terá que ser
de maiores dimensões”, diz
Duarte Lopes.
Quanto à data ou cidade (Braga
ou Guimarães), também nada está decidido. “Dependendo das
datas de alguns espaços requeridos em Braga, se fizerem sentido nessa altura, muito provavelmente a cerimónia terá lugar em
Braga”, revela ainda o dirigente,

indicando que se tudo correr como o previsto Junho será o mês
apontado para a Imposição das
Insígnias.
Duarte Lopes avança também
que para garantir e respeitar as
regras de segurança, a cerimónia
poderá realiza-se em várias sessões, de forma a abranger todos
os alunos. “Muito provavelmente as condições exigirão que se
faça mais do que uma sessão para todos os alunos participarem.
A ideia seria dar a abertura a finalistas do ano passado. Nesse
sentido, certamente estaremos a

lll
“Muito provavalmente
as condições exigirão
que se faça mais do que
uma sessão para todos os
alunos participarem. A ideia
seria dar a abertura a
finalistas do ano passado”,
diz Duarte Lopes, indicando
que em causa está um
universo de mais de dois mil
estudantes.

falar de mais do que uma sessão”, continua o responsável, indicando que em causa está um
universo de mais de dois mil estudantes. “Dado o número podemos ter de realizar quatro sessões”, confirma.
Maio é o mês tradicional do
Enterro da Gata mas, à semelhança do que aconteceu o ano
passado, as festas não se realizarão, pelo menos para já. O assunto será um dos temas a analisar na próxima Reunião Geral de
Alunos, agendada para o próximo dia 14, mas Duarte Lopes
adianta que se mais tarde estiverem reunidas as condições de segurança, “não se exclui a possibilidade de se realizarem”, embora num formato provavelmente diferente.
“Não há qualquer previsão em
termos de data, mas também não
queremos excluir essa possibilidade. Só sabemos que não será
neste mês, nem num futuro breve”, argumenta o dirigente, que
não exclui por completo a possibilidade destas festividades se
realizaram no início do próximo
ano lectivo, embora considere a
ideia “improvável”.
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Europa
Vacinação no bom caminho com 200 milhões de doses
A Comissão Europeia anunciou que 200 milhões de doses de vacinas chegaram já à União Europeia (UE) e 160 milhões de europeus já receberem a
primeira dose, levando a que a vacinação esteja “no bom caminho”. “Actualizei os líderes sobre os bons progressos que temos com a campanha
de vacinação. Já entregámos mais de 200 milhões de doses e, por isso, estamos no bom caminho para atingir o nosso objectivo de entregar doses
suficientes até Julho para vacinar 70% da população adulta europeia”.
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Programa educativo chega a todas
as turmas no próximo ano lectivo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ SOARES começou, este ano lectivo, a implementar o programa educativo Centurium em
algumas turmas do 2.º e 3.º ciclos. Sucesso dos primeiros meses dita que, no próximo ano lectivo, chegue a todos.
CENTURIUM
| Patrícia Sousa |

Fã de jogos de tabuleiro, a professora de Matemática do Agrupamento de Escolas André Soares abraçou o programa educativo Centurium este ano lectivo.
Bela Soares iniciou, em Janeiro
deste ano, a formação com mais
quatro professores de Matemática e a professora bibliotecária do
agrupamento. O sucesso tem sido tanto, que o objectivo é alargar o Centurium a todo o agrupamento no próximo ano lectivo, chegando também aos professores e alunos das EB1 de
Carandá, Ponte Pedrinha e S.
Lázaro.
Com o ‘bichinho’ do Centurium, a professora assistiu, o ano
passado, à final do Torneio de
Jogos Romanos de Tabuleiro,
que se realizou em formato online e decidiu ‘arregaçar as mangas’ e abraçar o programa educativo.
“Tenho 27 anos de carreira e
nas escolas por onde passei abri
um Laboratório de Matemática.
A Matemática não é só trabalhar
numericamente, há várias actividades que desenvolvem o raciocínio e os jogos de tabuleiro desenvolvem o raciocínio de forma
extraordinária”, sublinhou a professora, defendendo que o aluno
deve ser avaliado numa componente global, porque “há alunos
que têm mais dificuldades na
disciplina, mas têm uma enorme
capacidade de raciocínio para
estes jogos”.
Bela Soares foi mais longe:
“temos alunos que têm uma estratégia de jogo inexplicável,
uma capacidade de raciocínio
enorme e tiram várias ilações
matemáticas e isso dá grande
traquejo de raciocínio e cativar
para a disciplina através do jogo
é fantástico”.
O novo modelo de avaliação,
avançou a professora, aposta
exactamente neste tipo de projectos que “vão ao encontro do
envolvimento do aluno de forma

DR

Formação do programa educativo Centurium começou com seis professores em Janeiro deste ano

DR

Professores também aprenderam a jogar os vários jogos romanos de tabuleiro

integral e promovem o sucesso
do aluno de outra forma que não
o teste típico”. O programa educativo Centurium é “um bom
exemplo” desta aposta.
O certo é que Bela Soares já
constatou em contexto sala de
aula que os alunos com mais dificuldades na disciplina em termos de conteúdos “conseguem

fazer cálculos com muita facilidade enquanto jogam”. “Mesmo
a brincar e de forma lúdica, os
alunos aprendem muito e a
mais-valia do programa educativo Centurium acaba por ser também a interdisciplinaridade que
tanto queremos”, sublinhou.
Com o Laboratório de Matemática fechado devido a pande-

lll
“A Matemática não é só
trabalhar numericamente,
há várias actividades que
desenvolvem o raciocínio
e os jogos de tabuleiro
desenvolvem o raciocínio
de forma extraordinária.
O aluno deve ser avaliado
numa componente global,
porque há alunos que têm
mais dificuldades na
disciplina, mas têm uma
enorme capacidade de
raciocínio para estes jogos.”
Bela Soares
Professora Matemática
mia, Bela Soares experimentou
o online e “está a correr muito
bem”. Para este ano, como só estão envolvidas algumas turmas
estão a ser realizados torneios
por turmas para se realizar uma
final interna na EB2,3 André
Soares. “Para o ano, vamos fazer
um projecto mais abrangente e
vamos chegar às nossas três es-

colas do 1.º ciclo, as maiores do
concelho, S. Lázaro, Carandá e
Ponte Pedrinha”, assegurou.
Depois da formação inicial, a
professora de Matemática promoveu uma formação online para todos os professores da disciplina do 2.º e 3.º ciclos do agrupamento, explicando também a
dinâmica dos três jogos que já
estão disponíveis: moinho, seega e soldado.
De seguida, os professores de
Matemática divulgaram os jogos
nas turmas, sendo que alguns fizeram o torneio interno para
chegar a um vencedor por turma.
“Os professores que não conseguiram fazê-lo em contexto sala
de aula, foi criado o Clube Centurium, que está alojado no site
do agrupamento, onde quatro
professores estão disponíveis todos os dias, de manhã e de tarde,
para se fazerem os jogos e conseguir ter um aluno vencedor a
representar cada turma”, contou
a professora.
As várias turmas também estão
a trabalhar para o Concurso do
Melhor Tabuleiro na disciplina
de Educação Visual.
O programa educativo vai ser
desenvolvido no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular
(DAC), envolvendo várias disciplinas e vai contar para a avaliação. “A partir de Setembro vamos ter o programa Centurium
em todas as turmas do 1.º ao 3.º
ciclos, onde em História os alunos vão estudar a história de
Braga e dos jogos, em Matemática vão treinar a parte lúdica
dos jogos, em Educação Visual
vão fazer os tabuleiros, em Português vão elaborar textos e até
em Inglês vão traduzir as regras
dos jogos”, exemplificou Bela
Soares, acreditando que vai ser
“um trabalho muito interessante” para toda a comunidade.
O objectivo, continuou a professora, é que todos os alunos e
professores do agrupamento
(com excepção do pré-escolar)
se apropriem deste programa
educativo.
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“Tem todas as mais-valias
para a escola que defendemos”

+torneio

DIRECTORA do Agrupamento de Escolas André Soares disse “sim” ao Centurium, já que será uma
mais-valia para alunos gostarem da escola e para promover a partilha e o envolvimento de professores.

Entretanto, realizam-se
as fases de apuramento:

CENTURIUM
| Patrícia Sousa |

Com um programa educativo como o Centurium, que “tem tudo
de positivo”, a directora do
Agrupamento de Escolas André
Soares só podia dizer “sim” à
sua implementação. “Tudo que
ajude a diversificar e a promover
actividades que envolvam os
alunos e os levem a trabalhar
mentalmente é sempre bem-vindo”, justificou Graça Moura.
Quando a professora de Matemática, Bela Soares, lançou o
desafio ao agrupamento, a directora nem hesitou. “Temos de
aproveitar estes recursos e dar
espaço e tempo para que seja desenvolvido o projecto com todos
os parceiros”, referiu Graça
Moura, mostrando-se entusiasmada com o envolvimento dos
professores e dos alunos do 2.º e
3.º ciclos que já abraçaram o
Centurium.
A directora quer agora que o
programa educativo chegue também aos alunos do 1.º ciclo. “A
nossa principal preocupação neste momento é mesmo com o 1.º
ciclo, já que a Cálculo Mental e
Português atrasaram muito neste
período de pandemia”, explicou
Graça Moura, acreditando que o
Centurium “será mais uma ajuda
e uma mais-valia para os mais
novos, seguindo na linha daquilo
que queremos e defendemos para a escola”.
A interdisciplinaridade do pro-

A final do Centurium XII Torneio de Jogos
Romanos de Tabuleiro
realiza-se de 7 a 9
de Julho para as escolas
e a 10 de Julho
para as famílias.

Em Braga acontece
de 18 a 21 de Maio
o torneio entre escolas
e no dia 22 de Maio
o torneio famílias.
O primeiro dia é
dedicado aos alunos
com necessidades
educativas especiais,
que vão jogar o Moinho;

DR

No dia 19 de Maio,
o jogo em destaque é o
Seega com eliminatórias
para os alunos
dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos,
secundário e professores

Alunos e professores do agrupamento já jogam em formato online

grama educativo Centurium é
outra das mais-valias destacada
pela directora. “O nosso objectivo é envolver outros departamentos e isso é muito difícil. A
articulação e envolvimento das
pessoas é muito difícil, mas aos
bocadinhos vamos conseguindo”, referiu Graça Moura, aplaudindo o envolvimento dos professores de áreas educativas
diferentes.
“Com o Centurium vamos conseguir envolver as disciplinas de
Matemática, de História, de Ar-

tes Visuais e outras. Esta é uma
aprendizagem para mudar as
nossas práticas e, às vezes, não é
o resultado em si que importa,
mas aquilo que as actividades fazem na mudança de comportamentos das pessoas, que acabam
por começar a colaborar e a partilhar e isso significa mais envolvimento”, evidenciou a directora
do agrupamento, destacando ainda as vantagens do programa
educativo que acaba por incentivar o aluno a gostar mais da escola.

lll
“O Centurium envolve
os alunos e ajudar os alunos
a gostarem mais da escola.
Queremos que os alunos
gostem da escola
e o sucesso escolar passa
também por envolver
as várias entidades neste
processo.”
Graça Moura
Directora Agrupamento André Soares

O dia 20 de Maio
é dedicado ao jogo do
Soldado e no dia 21 de
Maio ao jogo do Moinho,
direccionados para
os alunos do 1.,º, 2.º e
3.º ciclos e secundário.
O dia 22 de Maio é
dedicado às famílias,
que vão jogar o Moinho.

Publicidade
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Instalação artística une agrupamentos
MEMORIAL INUMERÁVEL - ‘um abraço afectuoso a toda a humanidade’ é o tema da instalação artística, patente na Avenida
Central, que contou com a participação de alunos do 1.º ciclo de vários agrupamentos do concelho, no âmbito das AEC’s.
EPLURAL
| Patrícia Sousa |

Se passar pela Avenida Central
vai dar conta de inúmeras figuras humanas, feitas em material
reciclado, de braços abertos e
outras tantas frases coladas no
chão. A instalação artística Memorial Inumerável – ‘um abraço
afectuoso a toda a humanidade’
nasceu da vontade da Eplural de
homenagear todas as pessoas
que, de uma forma ou de outra,
foram vítimas desta pandemia.
“Não há prática de articulação
entre agrupamentos e este trabalho teve o condão e a riqueza de
unir e de integrar numa mesma
instalação o trabalho de alunos
dos vários agrupamentos”,
aplaudiu a administradora única
da cooperativa de educação não
formal, Maria Torcato Baptista,
confirmando que “o objectivo
foi cumprido e foi uma experiência muito gratificante para
os professores e fundamentalmente para os alunos”.
A Eplural articulou com todas
as escolas dos agrupamentos que
integram a parceria da sua gestão das Actividades Extra-Curriculares (AEC’s), nomeadamente
os agrupamentos de escolas Alberto Sampaio, André Soares,
Francisco Sanches, Real e o conservatório de Música Calouste

DR

Instalação artística foi colocada na Avenida Central pelos alunos e professores envolvidos no projecto

Gulbenkian, e propôs a construção de uma instalação artística,
feita pelos alunos do 1º ciclo.
Os alunos que frequentam a
área AEC de Expressão Plástica
foram convidados a construir figuras humanas, de braços abertos, para simbolizar o abraço.
Com a orientação dos professores da AEC e com a colaboração
dos professores titulares de turma foi-se dando corpo a esta
ideia e “os alunos envolveram-

se de alma e coração na execução das figuras e das frases que
enriquecem a comunicação da
instalação”, contou.
Esta exposição de arte infantil
feita com material reciclado pode ser apreciada no centro da cidade. “As figuras estão espalhadas pelo jardim da Avenida Central e as frases foram coladas no
chão, já que o objectivo é que as
pessoas passem e vejam as frases e que o conteúdo das frases,

lll
“O trabalho que estamos
a fazer nas AEC’s tem como
objectivo que os professores
titulares percebam
o contributo que as artes
podem dar aos alunos
e que podem fazer toda
a diferença.”
Maria Torcato Baptista
Administradora única da Eplural

que expressam sentimentos e
emoções dos mais novos em
tempos de confinamento, entrem no coração de todos”, explicou.
Este trabalho surge no âmbito
da valorização das AEC’s, que
estiveram “muito desvalorizadas” e começam a agora a ‘ganhar espaço’. “Estamos a fazer
trabalho não só para os professores valorizarem e perceberem
que levar os artistas de várias
áreas para a escola tem um valor
acrescentado ao trabalho que já
fazem. Estes artistas vão completar o projecto do professor titular, mas também valorizar as
artes de forma a que a escola se
torne mais cidadã com a educação pela arte”, defendeu.
O objectivo desta iniciativa,
continuou a responsável pela
cooperativa não formal de
educação, “foi também conseguir trazer a escola para a rua,
fazendo com as pessoas usufruam um pouco do que se faz na
escola”.
Maria Torcato Baptista reforçou a importância da articulação
entre agrupamentos só possível
com o contributo de uma entidade externa. Esta instalação coincide com o Dia da Europa (ainda
não existe Dia do Mundo) para
lembrar que a pandemia afectou
todo o mundo.

Publicidade

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

+ mais
A Eplural articulou
a instalação artística
com os agrupamentos
que integram a parceria
da sua gestão das AEC’s,
envolvendo alunos
do 1.º ciclo de várias
escolas. A cerimónia
de abertura contou
com a animação do coro,
que é gerido pelo
Conservatório Bomﬁm
(parceiro da Eplural),
que integra alunos
da EB1 de S. Lázaro,
Carandá e Nogueira.

DR

Coro também animou cerimónia de instalação artística
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Governo tira fundos à economia
para ‘engordar’ o Estado
EURODEPUTADO José Manuel Fernandes alerta que é preciso gerir bem os fundos que Portugal vai receber da União Europeia.
Salienta ainda a importância da concretização dos valores como a solidariedade e a partilha.
DIA DA EUROPA
Num momento decisivo para estruturar o futuro de Portugal no
pós crise pandémica, o governo
está a esconder as negociações
sobre a utilização dos recursos
financeiros que vêm da União
Europeia.
O alerta é do eurodeputado José Manuel Fernandes que, a propósito da comemoração do Dia
da Europa que se assinala hoje,
salienta a importância da concretização dos valores da fundação das UE – como a solidariedade e a partilha – que têm
assegurado o reforço de meios e
recursos para fazer face aos desafios e crises que enfrentamos
no contexto global, como acontece com a atual crise pandémica.
José Manuel Fernandes avança
que Portugal se prepara para receber dinheiro da UE “como
nunca”. São quase 60 mil milhões de euros em subvenções (a
fundo perdido) até 2027. Representam mais de 23 milhões de
euros por dia. Mas avisa que é
preciso salvaguardar que estes
recursos sejam bem geridos e
utilizados.
“Numa atitude inaceitável, o
governo de António Costa está a
esconder as negociações do Portugal 2030 que já iniciou com a
Comissão Europeia”, denuncia o
eurodeputado do PSD.
Suspeita que o objetivo do executivo socialista é “usar os fundos europeus para financiar o
próprio Estado”, de forma a “encobrir incompetência e investir o
mínimo possível na economia e
nas PME”.
Membro da equipa que negociou o novo Quadro Financeiro
Plurianual da UE, José Manuel

DR

Eurodeputado José Manuel Fernandes avisa para a gestão dos fundos europeus

Fernandes integra também o
grupo de trabalho do Parlamento
Europeu para avaliar os Planos
de Recuperação e Resiliência
(PRR) dos 27 Estados-Membros.
“O governo já devia estar a
preparar concursos para aproveitar os fundos PT2030 e do PRR
logo que estejam disponíveis.
Mas ainda nem se sabe que Portugal queremos, nem os objetivos a atingir em 2030 em termos
de competitividade, produtividade, modernização do Estado,
educação, combate às alterações
climáticas, diminuição da pobreza, coesão territorial económica
e social”, desafia José Manuel
Fernandes.
“Os fundos europeus são es-

senciais para Portugal e atravessam vários governos”, pelo que
entende que “partidos políticos,
parceiros sociais, regiões, autarquias e outros beneficiários dos
fundos deviam ter sido envolvidos”.
José Manuel Fernandes deixa
outra recomendação sobre a definição do Portugal 2030 e do
PRR, dois documentos estruturantes que “não podem ser
concorrentes, ou sobrepor-se”.
Devem, sim, ser “complementares”.
O Plano de Recuperação e Resiliência também “não pode ser
para fazer mais do mesmo, e
muito menos para substituir despesa que deve ser assumida pelo
orçamento do Estado”.

InvestEU
A par das verbas garantidas através do Portugal 2030 e do PRR, Portugal pode
aceder aos instrumentos financeiros disponibilizados através do InvestEU. Pretende mobilizar 400 mil milhões de euros até 2027 em investimentos públicos e
privados nas infraestruturas sustentáveis, investigação e inovação, PME e área
social. José Manuel Fernandes foi negociador do PE para este programa, tal como já acontecido com o “Plano Juncker”. Desafia Portugal a usar o InvestEU para
capitalizar as PME.
PROJETOS-PILOTO
Os eurodeputados podem avançar com iniciativas legislativas, propondo à Comissão Europeia projetos-piloto em áreas ou atividades ainda não abrangidas
por programas da UE. Coordenador do PPE na comissão dos orçamentos, José
Manuel Fernandes propôs novos projetos-piloto para o Orçamento 2022 da UE:
“There4You” (apoiar serviços de saúde de emergência nas zonas rurais e remotas); Cartão do património cultural europeu (acesso a eventos e espaços culturais na UE); - apoio a eventos internacionais que reúnam jovens vindos de todo o
mundo; "Data 4 EU" (plataforma para acesso a dados estatísticos). Propôs ainda
o prolongamento do projeto "RESTwithEU" (apoio a restauração, cafés, pastelarias e similares).
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Todos os anos, neste dia
festeja-se a Paz e a
Solidariedade da União Europeia
O que quer que a União Europeia seja? Que
ideias e sugestões tem? O dia 9 de maio serve para celebrarmos a primeira pedra do projeto europeu: a Declaração Schuman proferida em 1950,
ainda nos recobros e servindo como inspiração
para a recuperação da Segunda Guerra Mundial.
Devemos celebrar estes últimos 76 anos de paz,
de cooperação e de crescimento económico e
bem-estar social. Este ano celebramos também
trinta e cinco anos que Portugal se juntou à família europeia com saltos gigantes nas liberdades e
no desenvolvimento do país.
Estamos num momento que nos vai definir. Podemos decidir como queremos recuperar da atual
crise. Como definir o novo normal e aproveitar a
oportunidade única do NextGenerationEU. Como queremos construir, juntos, a Europa onde
queremos viver. Como torná-la ainda mais justa,
mais sustentável, inovadora e mais digital. Mantendo no seu centro a proteção do ser humano,
das liberdades e dos princípios fundadores da
União Europeia. Como podemos estar melhor

preparados para responder a novas crises e como
proteger melhor a nossa democracia.
Viramos este ano o Dia da Europa para o futuro. Neste dia é lançada a Conferência sobre o Futuro da Europa que faz parte do compromisso da
presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, de colocar os europeus no centro da
ação da UE e de reforçar a ligação entre eles e as
instituições que os servem. Através da plataforma digital multilingue em futureu.europa.eu, os
europeus têm uma forma simples de se fazer ouvir, de partilhar ideias e de organizar eventos e
iniciativas. Esta é, acima de tudo, uma nova forma de pensar a nível europeu. Uma melhor forma de fazer política pública. Todos estão convidados a contribuir para moldar o seu próprio
futuro, assim como o de toda a Europa.
Viva a Europa!

Continuemos a construir a Europa
que Schuman outrora sonhou
Hoje, o dia é de festa! O dia 9 de maio é um marco na história do continente europeu pela simbologia inerente ao Discurso de Schuman – um discurso marcadamente vanguardista e que representou o primeiro impulso para a união de todos os estados em torno da construção de um projeto europeu supranacional.
Desde então, assistimos a uma clara evolução do continente europeu em todos os
sentidos: a Europa já não vive em clima de guerra há mais de 70 anos; a qualidade
de vida dos cidadãos melhorou consideravelmente; a União Europeia continua a ser
uma das zonas económicas mais importantes do mundo; entre outros aspetos positivos. Estes motivos são mais do que suficientes para agradecermos a todos aqueles
que contribuíram decisivamente para a evolução do processo de construção do projeto europeu. Uma evolução onde o cidadão também tem parte ativa, quer seja
através do voto nas eleições europeias, quer seja através da ativação de inúmeros
mecanismos de participação direta na construção de atos legislativos europeus, como por exemplo, a iniciativa de cidadania europeia ou as consultas públicas.
É importante que o cidadão retenha esta ideia: a União Europeia será aquilo que
nós queremos que ela seja!
Este é um projeto inacabado e que precisa do contributo de todos. Por isso mesmo,
a Comissão Europeia desenvolveu uma plataforma para que os cidadãos possam
participar ativamente: a plataforma sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa.
Saibamos aproveitar esta oportunidade e contribuamos de forma positiva para um
maior, inclusivo e justo processo de integração da União Europeia.
Temos a certeza de que todos os contributos serão úteis para a evolução de um
projeto que já deu tanto a inúmeras gerações. Não desperdice esta oportunidade, ao
alcance de todos, de partilhar as suas ideias e ajudar a moldar o nosso futuro comum!
Viva a União Europeia! Viva a Europa!
ALZIRA COSTA
Coordenadora do Europe Direct Minho

SOFIA COLARES ALVES
Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal

O que sugerimos para este dia?
TODO O DIA
Passe pelo Facebook e
Instagram do Europe
Direct Minho (@europedirectminho) e comemore
connosco o Dia da Europa!
Vão ser várias as iniciativas de comemoração
plasmadas, designadamente:

08:00
Visualize a bandeira da
União Europeia, hasteada
no Campus do IPCA
– Barcelos
Link: http://bit.ly/hastearbandeira

10:00
Assista ao concerto online
«Time to Deliver:
What can the Arts do to
help Europe’s Recovery?»,
da Orquestra Europeia
da Juventude
Link: http://bit.ly/diaeuropa3

12:30-14:30
Participe na Cerimónia
de inauguração da
Conferência sobre o
Futuro da Europa:
Link de inscrição:
http://bit.ly/diaeuropa1

17:00
Assista à versão especial
do hino europeu
(«Hino da Alegria» de
Beethoven) da Orquestra
Europeia Virtual
Link: http://bit.ly/diaeuropa4

20:00
Assista ao Debate sobre o
Futuro da União Europeia
com a comissária Elisa
Ferreira e ex-comissários.
Transmitido através do
canal RTP1 e RTP3

EXTRA
Faça uma visita virtual
à sede da Comissão
Europeia (Berlaymont) e
conheça a história da UE.
Divirta-se com a família
através dos jogos e filmes
à disposição.
Link: http://bit.ly/diaeuropa2
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Famalicão

Minho

Espectáculos
online em força
no confinamento
NO ÚLTIMO ano a cultura chegou ao conforto do
lar dos famalicenses através da internet. Foram
mais de 50 horas de programação online.

§nota
Freguesia de Gavião

Centro ganha nova imagem com requalificação do adro da igreja
A conclusão da requalificação do adro da Igreja, a freguesia de Gavião, em Famalicão, ganhou um verdadeiro centro cívico. A convicção foi partilhada pelo presidente da câmara municipal, Paulo Cunha, e pelo presidente da Junta de Freguesia, António Emídio, na cerimónia de inauguração desta obra há muito ansiada pelos gavienses.
A empreitada contou com um apoio municipal de 127.500 euros.
Paulo Cunha fala numa intervenção que “vem dignificar este espaço central de Gavião” e que “vem fechar um ciclo de intervenções realizadas nos últimos anos de modernização das várias valências que o rodeiam”, apontado como exemplo
as intervenções realizadas no cemitério, na capela mortuária, entre outras.
O presidente da junta de freguesia fala num espaço pensado para as pessoas. António Emídio aproveitou para agradecer todos os outros investimentos que têm sido realizados pelo executivo municipal na freguesia e que “têm mudado radicalmente Gavião”, nomeadamente, ao nível da requalificação da rede viária, da infraestrutura educativa, do saneamento básico e no “apoio incansável” ao tecido associativo.
O responsável pela junta de freguesia apontou ainda novos projectos para o futuro de Gavião, ao manifestar o desejo de
ver concluída a requalificação da Avenida Padre José Felgueiras de Abreu e de ver o actual salão paroquial transformado
“num auditório moderno e multifuncional”.

Publicidade
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Gravação do concerto dos Cotovia Arisca, integrado na programação cultural online

FAMALICÃO
| Redacção |

Apesar do confinamento obrigatório que determinou o encerramento das salas de espectáculos
de todo o país, em Famalicão a
agenda cultural não parou e durante o último ano os espectáculos chegaram ao conforto do lar
dos famalicenses pela internet.
Durante os dois períodos de
confinamento, em 2020 e 2021,
o programa ‘Há Cultura em Casa’, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou aos famalicenses mais de 130 espectáculos, divididos por mais de 50 horas de
programação cultural online que
no total contaram com cerca de
250 mil visualizações.
Promover o acesso a actividades culturais no período de isolamento, e por outro lado, valorizar os artistas locais e preservar a dinâmica cultural do concelho foram os principais objectivos do programa.
Os artistas locais foram, de resto, os principais protagonistas
dos mais de cem espectáculos
promovidos no âmbito do ‘Há
Cultura em Casa’, transmitidos
ao fim-de-semana na página oficial de Facebook do programa

‘Famalicão Comunitário’.
Entre a primeira e a segunda
edição do projecto estiveram envolvidos mais de 200 artistas e
técnicos de som e luz.
Entre os vários momentos de
música, poesia, teatro, dança,
ateliers artísticos e artes circenses, destaque para as apresentações dos músicos Maria do Sameiro, Filtro, Quatroclaves, The
CityZens, Costinha, B Quest, do
teatro de Elsa Pinho e da companhia Grutaca, da companhia de
dança Crescer Além da Dança,
entre tantos outros.
Refira-se que depois do sucesso da primeira edição, em 2021
o Município apostou numa programação online com maior qualidade sonora e visual, reforçando os recursos utilizados com
todos os espectáculos a serem
gravados em espaços dotados de
equipamentos profissionais.
Recorde-se ainda que em Janeiro deste ano as entidades culturais e artísticas de Famalicão
reconheceram publicamente todo o apoio, dinâmica e empenho
que o Município teve para com
as estruturas, associações e movimentos culturais do concelho
durante a pandemia, com a atribuição de um Voto de Louvor à
Câmara Municipal.

lll
Durante os dois períodos de
confinamento, em 2020 e
2021, o programa ‘Há Cultura em Casa’, promovido pela
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, apresentou aos famalicenses
mais de 130 espectáculos.
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§inauguração
Viana do Castelo

Autarquia inaugura 8.º laboratório
da Rede Escolar de Ciência
A Câmara Municipal de Viana do Castelo inaugurou o Laboratório de Propagação Vegetal de Espécies Nativas, o 8.º laboratório da Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica, instalado na Escola EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires. O laboratório conta também com a primeira Jardineira
Escolar do concelho. Esta é uma unidade destinada à produção de espécies
nativas de porte arbóreo, como o Carvalho, o Medronheiro, o Pinheiro ou o
Salgueiro, mas também outras do estrato arbustivo como a Armeria pubigera, planta endémica da costa noroeste da Península Ibérica e que está classificada como vulnerável no Livro Vermelho da Flora Vascular Portuguesa.
Segundo o Vereador do Ambiente do Município, Ricardo Carvalhido, este Laboratório é cumulativamente uma unidade de promoção da educação e da
literacia em ambiente escolar, para a conservação da natureza, mas também uma estrutura funcional de retaguarda ao programa de Recuperação
Ecológica de Áreas Classificadas de Viana do Castelo, em curso, que está a erradicar a vegetação exótica invasora, substituindo-a por vegetação nativa.
Prevendo-se a produção anual de 10 a 15 mil plantas que irão renaturalizar
os 13 Santuários da Natureza e da Cultura de Viana do Castelo, o Laboratório
de Propagação Vegetal de Espécies Nativas contará com a presença diária da
Jardineira Escolar, que ficará responsável pela dinamização do projecto educativo daquele laboratório. Este documento fundacional está a ser elaborado em colaboração entre o AE Santa Maria Maior, o Gabinete Florestal, o
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental e o Gabinete de Gestão
de Áreas Classificadas da Câmara Municipal.

“O PNPG é um activo
estratégico de Portugal”
COMEMORAÇÃO dos 50 anos do Parque Nacional da Peneda-Gerês juntou
entidades que alertaram para a necessidade da presença humana.

Publicidade

DR

Autarcas João Manuel Esteves (Arcos de Valdevez) e Manoel Batista (Melgaço) ladeiam o presidente do ICNF, Nuno Banza

MELGAÇO
| Miguel Viana |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

O presidente da Comissão de
Cogestão do Parque Nacional da
Peneda-Gerês (PNPG), João
Manuel Esteves considerou que
o parque “é pedra fundamental
para o desenvolvimento deste
território, da região Norte e do
país. É um activo estratégico de
Portugal”.
Falando na sessão comemorativa dos 50 anos do PNPG, organizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta
(ICNF) e que decorreu na Porta
de Lamas de Mouro, o também
presidente da Câmara Municipal
dos Arcos de Valdevez lembrou
que o equilíbrio da única área
protegida de Portugal está ameaçado “porque o homem, uma
parte fundamental dessa equação está a diminuir, e isso tem
que nos preocupar e de centrar a
nossa atenção. Se não há pessoas, não há quem cuide, e se
não há actividade, não há quem
aproveite os recursos e quem
contenha os processos de perda
de diversidade. A presença de
homens e mulheres é o que temos que fazer para a excelência
do PNPG”. Um dos caminhos
para o futuro passa pela promo-

lll
“Vamos abrir uma plataforma para toda a gente dar
contributos, proque esta é
uma área estratégica nacional. Vamos passar pelos municípios, por muitas freguesias, vamos falar com os baldios e com muitas instituições na área do parque.”
João Manuel Esteves

ção do território, pela sua valorização (através da criação de emprego e de investimentos).
O presidente da Comissão de
Cogestão do PNPG apelou ao
Governo “para que se criem
condições para que haja uma intervenção territorialmente integrada, uma estratégia de eficiência colectiva. É necessário criar
uma plataforma de financiamento plurifundos, para que a gente
consiga implementar o que pretendemos”.
Em representação dos municípios que compõem o PNPG, o
presidente da Câmara Municipal
de Melgaço, Manoel Batista, salientou que comemorar 50 anos
“é tempo de pensar o futuro, de

como vamos cuidar dos que cá
vivem e de como podemos atraír
mais pessoas. É hora de um novo olhar público sobre o parque
da Peneda-Gerês e as populações.”
O presidente do ICNF, Nuno
Banza, reconheceu a perda de
valor humano. “Nós temos hoje
nos territórios menos pessoas.
Ter menos pessoas num território como o PNPG é uma perda,
tão ou mais grave do que perder
biodiversidade. Um território
como o PNPG precisa de pessoas que vivam do parque e que
ajudem a conservar o parque e o
dinamizem”, destacou.
Na sessão de encerramento, o
Secretário de Estado da Consevação da Natureza, Florestas e
Ordenamento do Território, João
Paulo Catarino, elogiou o modelo de cogestão do PNPG. “Este
modelo de cogestão é fazer justiça aos residentes e aos eleitos e
que os representam. Este modelo
tem os autarcas e as instituições
de ensino superior que dão conhecimento do território e organizações não governamentais”,
destacou o governante. A sessão
integrou intervenções de especialistas em ambiente e apresentação de um livro sobre os 50
anos do PNPG.
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ANTÓNIO BENJAMIM DA COSTA PEREIRA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE:

Torna público, que se encontra aberto procedimento de
hasta pública para atribuição do direito de instalação e
exploração de pontos de venda de gelados no concelho de
Esposende, durante o período referido no ponto 2.3..
1. Regras aplicáveis ao procedimento:
1.1. A praça da hasta pública decorrerá pelas 14h30m
do décimo primeiro dia a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso em jornal, ou no dia útil seguinte
se o termo do prazo ocorrer ao fim de semana ou feriado, na
sala de reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, sito na
Praça do Município, em Esposende e será efetuada na presença dos concorrentes interessados, os quais procederão
à licitação verbal do lote a concurso infra identificado, a partir do valor base.
1.2. A hasta pública será publicitada através de aviso,
com a antecedência mínima de 10 dias seguidos, em dois
jornais diários de grande circulação a nível regional, nos
locais de estilo do Município e ainda no sítio oficial da internet.
1.3. O aviso será também afixado nos locais de estilo do
Município de Esposende.
1.4. As peças do procedimento serão ainda disponibilizadas na página da Internet da Autarquia em www.municipio.esposende.pt → Câmara Municipal → Editais →
Património → PontosDeVendaDeGelados2021.
1.5. Os pedidos de esclarecimentos terão de ser solicitados por escrito, através do e-mail elsa.ramires@cmesposende.pt, até 5 dias antes da hasta pública.
1.6. Os esclarecimentos serão prestados pelo Júri do
Procedimento, em resposta ao e-mail enviado pelos interessados, até 2 dias antes da hasta pública.
1.7. As dúvidas e omissões serão resolvidas pelo Júri
do Procedimento.
1.8. A decisão de contratar, consubstanciada na autorização de abertura do procedimento de hasta pública, foi
determinada por deliberação tomada pela Câmara
Municipal na sua reunião de___ de ______ de 2021.
1.9. A adjudicação definitiva será efetuada na primeira
reunião da Câmara Municipal que se seguir à praça da
hasta pública.
2. Identificação dos pontos de venda de gelados:
2.1. Os pontos de venda de gelados para atribuição de
instalação e exploração imediata são 7, os quais integram
um único lote, tendo de ser arrematados por uma única pessoa.
2.2. Os pontos a concurso encontram-se identificados
de seguida e constituem um único lote:
Ponto 1: Rua do Farol, União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, Latitude 41º32'38.8'' N Longitude 8º47'25.9'' W;
Ponto 2: Praça das Lampreias, União das Freguesias de
Esposende Marinhas e Gandra, Latitude 41º32’32.1” N,
Longitude 8º47’26.1”W;
Ponto 3: Rua Raúl Sousa Martins, União das Freguesias de Apúlia e Fão, Latitude 41º31'01.1'' N, Longitude
8º47'09.0’' W;
Ponto 4: Rua Nossa Senhora da Bonança, União das
Freguesias de Apúlia e Fão, Latitude 41º30’45.4'' N, Longitude 8º46'57.8'' W;
Ponto 5: Praça Patrão José António Faria Martins, União
das Freguesias de Apúlia e Fão, Latitude 41º29’04.9”N, Longitude 8º46’44.3”W.
Ponto 6: Praça dos Sargaceiros, União das Freguesias de Apúlia e Fão, Latitude 41º29’01.0’’ N, Longitude
8º46’39.3’’W.
Ponto 7: Parque de estacionamento da Praia de Rio de
Moinhos, União das Freguesias de Esposende, Marinhas e
Gandra, Latitude 41º33'56.1'' N Longitude 8º47'44.9'' W.
2.3. Os pontos de venda de gelados supra identificados
integram um único lote, tendo o concorrente a quem for
adjudicado o lote, o direito de instalar e explorar os referidos
pontos durante o período mínimo de 3 meses (os quais devem compreender a época balnear) e máximo de 6 meses.

AVISO

2.4. O arrematante pode ainda propor a exploração de
até ao máximo de 3 novos pontos de venda de gelados, distintos dos identificados no ponto 2.2., desde que os mesmos
se localizem dentro da área de jurisdição do Município de
Esposende, só sendo permitida a sua instalação, se as localizações forem previamente aprovadas pelo Órgão Executivo e mediante pagamento do valor proporcional ao resultante da arrematação em hasta pública dos restantes pontos de venda de gelados.
3. Regras aplicáveis à hasta pública:
3.1. A base de licitação é de 4.200,00 € pelo lote que integra os 7 pontos de venda de gelados identificados no ponto 2.2., sendo admitidos lanços de valor mínimo de 100 €.
3.2. À hasta pública podem concorrer todas as pessoas
singulares e coletivas, que não estejam inibidas de contratar, nos termos do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, na
sua redação atual.
3.3. Podem participar na praça da hasta pública todos
os interessados, devendo para o efeito, os próprios.
3.4. A prova dos poderes de representação far-se-á mediante procuração com poderes especiais para o efeito.
3.5. Só os interessados ou as pessoas que para o efeito
estejam devidamente credenciadas poderão intervir na praça da hasta pública.
3.6. A hasta pública decorrerá perante o Júri do Procedimento, composto por 3 elementos, nomeado por despacho do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete
praticar todos os atos e realizar todas as diligências relacionadas com o presente procedimento cuja competência
não seja cometida injuntivamente à entidade adjudicante,
nomeadamente, a prestação de esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das condições da
hasta pública, a condução da praça, a adjudicação provisória e a elaboração do respetivo auto de arrematação.
3.7. O critério de adjudicação será o do valor mais elevado licitado pela exploração do conjunto dos pontos de
venda identificados no ponto 2.2.
3.8. Não é permitida a adjudicação dos pontos de venda
de gelados em separado, sendo obrigatória a adjudicação,
em simultâneo dos 7 pontos de venda de gelados.
3.9. Logo que se proceda à última arrematação, serão
os pontos de venda identificados no ponto 2.2. adjudicados
provisoriamente ao arrematante que tiver oferecido o valor
mais elevado pelo Júri do Procedimento que preside à praça.
3.10. No final da praça é elaborado o respetivo auto de
arrematação provisório, que deve ser assinado pelos membros do Júri.
3.11. O adjudicatário provisório deve proceder ao pagamento, no dia da praça da hasta pública, de 1.000,00 € e o
restante valor nos termos do ponto 5.
4. Decisão de Adjudicação:
4.1. A decisão de adjudicação definitiva ou não adjudicação compete à Câmara Municipal de Esposende, devendo
dela ser notificado o interessado, por carta registada, com
aviso de receção, no prazo máximo de 10 dias seguidos, a
contar da data da adjudicação provisória.
5. Pagamentos:
5.1 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
5.1.1 O adjudicatário deverá entregar, a título de sinal e
princípio de pagamento, na Tesouraria da Câmara Municipal, até às 16h00m do próprio dia da praça da hasta pública, sob pena de ineficácia da adjudicação se tal se não verificar, 1.000,00 €.
5.1.2. O pagamento da parte restante do preço deverá
ser efetuado no prazo máximo de 10 dias úteis após a comunicação da homologação do resultado da hasta pública.
5.2. O montante exato a depositar nos cofres do Município será determinado no dia da hasta pública após a última licitação.
5.3. A não realização de qualquer dos pagamentos previstos nos pontos anteriores implicará a perda integral dos
direitos adquiridos bem como, de todas as importâncias já
pagas, não havendo a obrigação do Município de restituir as
importâncias já pagas ou de pagar qualquer indemnização

ou compensação.
6. Formalização:
6.1. A atribuição do direito de instalação e exploração de
pontos de venda de gelados será titulada por Auto de Arrematação Definitivo, a ser emitido pelo Município de Esposende no prazo de 10 dias (seguidos) a contar da data da
receção da notificação da adjudicação definitiva.
6.2. O adjudicatário deverá entregar (antes da emissão
do Auto), certificado de registo criminal (se for uma pessoa
coletiva deverá ser entregue o certificado do registo criminal
da sociedade e dos titulares do órgão de gestão), bem como
certidões em como têm a sua situação contributiva e fiscal
regularizada.
6.3. No caso de ser adjudicada a instalação e exploração de mais pontos de venda de gelados, em conformidade com o previsto no ponto 2.4., promover-se-á nova decisão de adjudicação, tendo, neste caso, o arrematante, de
proceder ao pagamento do valor devido no prazo de 10 dias
a contar da decisão do Órgão Executivo.
6.4. Ocorrendo a situação prevista no ponto 6.3., apenas
haverá lugar à emissão de um Auto de Arrematação, de carácter definitivo, cujo termo não poderá ultrapassar o prazo
máximo previsto no ponto 2.3.
7. Obrigações do Adjudicatário:
7.1. O adjudicatário obriga-se a realizar as comunicações ou obter as licenças que se mostrem necessárias para
o exercício da atividade, assim como a requisitar e assegurar o pagamento de tudo quanto se mostre indispensável
para instalar e explorar os pontos de venda arrematados/adjudicados.
7.2. Constitui obrigação do adjudicatário manter os pontos de venda de gelados em perfeito estado de asseio e
segurança, cumprindo todos os procedimentos de segurança emanados pela Direção Geral e Saúde e demais preceitos legais, em particular os associados à pandemia por
COVID-19.
7.3. São da exclusiva responsabilidade do adjudicatário
a instalação e remoção dos pontos de venda de gelados
dentro do prazo referido no ponto 2.3.
7.4. São igualmente da responsabilidade do adjudicatário quaisquer danos causados em pessoas ou bens,
aquando da instalação ou exploração das instalações, competindo-lhe suportar todas as despesas que daí possam
advir.
7.5. Finda a ocupação os quiosques devem se removidos, deixando o espaço público no estado em que se encontrava antes da adjudicação, devendo o adjudicatário providenciar a desativação do contador de energia e outros
serviços que tenha contratado.
7.6. O adjudicatário deve exercer a sua atividade de
forma regular e continuada, salvo caso de força maior ou
fortuito, que terá que ser comunicado ao Município e devidamente autorizado.
8. Extinção do direito de exploração dos pontos de
venda de gelados:
8.1. O direito de ocupação extingue-se pelo decurso do
prazo.
8.2. Poderá, ainda, dar lugar à resolução do direito de
exploração, a suspensão pelo adjudicatário da abertura de
qualquer dos pontos de venda de gelados por período superior a 10 dias úteis seguidos, salvo em casos devidamente
fundamentados e aceites pela Câmara Municipal.
Para constar e devidos efeitos se publica o presente
aviso e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.

Esposende, Paços do Município, 07 de maio de 2021
O Presidente da Câmara Municipal,
______________________________
(Benjamim Pereira, Arq.tº)
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Novas acções culturais conjuntas
no Minho transfronteiriço
SEGUNDA edição do Culturminho, que decorre até ao final do mês, tem como objectivo criar vários
grupos de trabalho que reflitam sobre as sinergias que se podem criar entre as duas margens do rio.
MINHO
| Redacção |

Arrancou esta sexta-feira a segunda edição do Fórum Cultural
do Rio Minho Transfronteiriço Culturminho - iniciativa promovida pelo AECT Rio Minho, em
parceria com a CIM Alto Minho
e a Deputación de Pontevedra
com o objectivo de criar projectos e iniciativas culturais conjuntas no território minhoto.
A decorrer até ao final do mês,
a iniciativa integra o projecto
Smart-Miño, co-financiado pelo

Programa Interreg.
Agentes culturais do território
galego e português, em colaboração com os pelouros da cultura
das câmaras municipais da raia,
reuniram-se para realizar um
brainstorming sobre eventos
transfronteiriços que atraiam um
público comum. Este exercício
de cooperação surge da continuação do trabalho de análise da
situação cultural no território do
Rio Minho, desenvolvido em
Outubro de 2020 pela Deputación de Pontevedra.
A intenção, neste segundo fó-

rum é criar vários grupos de trabalho presenciais e virtuais, com
a orientação de especialistas,
que reflitam colectivamente sobre as sinergias que podem criar
entre ambas margens do rio Minho. Ambiciona-se aproveitar a
indústria cultural para fomentar
a criatividade e mobilizar a economia aproveitando os equipamentos e actividades já existentes nos dois lados da fronteira.
As jornadas de trabalho vão-se
repartir por quatro sessões às
sextas-feiras do mês de Maio, alternando entre os concelhos de

Paredes de Coura e O Rosal. As
sessões da passada sexta-feira
sexta-feira e a do dia 14 terão
como tema de trabalho ‘Design
Thinking aplicado à criação de
projectos culturais no Rio Minho Transfronteiriço’; a 21 de
Maio (em Paredes de Coura), a
sessão explorará os temas ‘Estruturação dos projectos para financiamentos: aspectos críticos
no seu desenvolvimento e gestão’ e ‘Orçamentação, financiamento e comunicação’. Para finalizar, no dia 28 realizar-se-á
uma análise crítica aos projectos

desenvolvidos e abordar-se-á as
‘redes internacionais: criação e
gestão de redes e projectos europeus’.
Para encerrar o II Culturminho,
no dia 18 de Junho, terá lugar a
apresentação dos projectos desenhados pelos agentes culturais
no Centro Social Polivalente de
O Rosal, onde será analisada a
possibilidade de financiamento
por fundos europeus.
O AECT Rio Minho salienta a
importância de candidatar a todos os fundos europeus disponíveis no sentido de angariar fundos da EU através dos programas ‘Europa Criativa’ e ‘Europa
para os Cidadãos’, para além dos
já angariados através do programa Interreg e os que podem vir
com o Plano de Recuperação
Económica, destacando a cultura como parte importante para a
reactivação económica do território num momento em que a
zona transfronteiriça sofreu o
dobro do impacto, devido ao encerramento das fronteiras.
Publicidade

Moradia Banda T3 Nova, em Fraião - Braga Ref. 5926 | 295.000 €

Acabamentos de Qualidade, Localizada em Zona Nobre
da Cidade, a dois passos do Minho Center!
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“CONHEÇO MUITO BEM
O CARLOS CARVALHAL”
TREINADOR DO GIL VICENTE elogia técnico do Sporting Clube de Braga,
lembra que foi “treinado por ele” e que os Guerreiros do Minho têm sido
apontados como a equipa que “melhor futebol pratica em Portugal”.
32.ª JORNADA
| Rui Serapicos |

“Conheço muito bem o Carlos
Carvalhal. Fui treinado por ele
(Vizela, 2000/01). Na altura, já
tinha um planeamento muito à
frente. Os jogadores dão tudo e
têm grande ambição. Não espero
facilidades de maneira nenhuma”, afirmou ontem o treinador
do Gil Vicente, Ricardo Soares,
em conferência de imprensa para antevisão ao jogo de hoje com
o Sporting de Braga, para a 32.ª
ronda da I Liga.

O treinador dos gilistas rejeita
que os Guerreiros do Minho
por terem já o 4.º lugar na tabela
estabelecido e assim poderem
gerir o esforço a pensar na final
da Taça de Portugal, com o Benfica, agendada para dia 23 de
Maio, possam desvalorizar o encontro de hoje.
“É um jogo difícil. Vamos jogar contra uma equipa que, em
grande parte da época, foi considerada a que melhor futebol pratica em Portugal, uma equipa
bem orientada. Nos últimos jogos, os resultados finais não esti-

veram de acordo com o que tem
feito ao nível exibicional”, frisou ainda.
Referindo-se à abordagem dos
gilistas ao jogo, com início previsto para hoje às 20 horas no
Estádio Cidade de Barcelos, o
técnico dos barcelenses admite
que para superar este adversário
o Gil Vicente vai memo precisar
de se apresentar a um “nível elevadíssimo”.
Com 35 pontos, mais cinco do
que o Boavista, 16.º classificado, em lugar de ‘play-off' de permanência, Ricardo Soares alerta

DR

Ricardo Soares lembra que o Gil Vicente ainda não garantiu manutenção

que a “manutenção ainda não está garantida”, mas garante que a
turma de Barcelos vai “entrar
para ganhar”.
“A minha equipa gosta de ter a
bola, tem um futebol positivo,
gosta de ser protagonista do jogo. O adversário é perigoso e su-

perior, mas a ambição de encarar
o Braga ‘olhos nos olhos' ninguém nos vai tirar, mesmo podendo ter menos tempo de posse
de bola”, salientou o técnico, do
Gil Vicente, que recentemente
venceu na Luz o Benfica e no
Funchal o Marítimo.
Publicidade
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Saiba mais aqui:
José Carlos Silva, consultor imobiliário do Hub de
Braga, partilhou connosco a sua história e como começou a sua
atividade no mercado imobiliário.
"Quando tivemos aqui o problema do incêncio. Uns mais cedo, outros
mais tarde, mas toda a gente apareceu aqui e toda a gente estava
aqui a trabalhar até de madrugada. Foi o momento que me marcou
e disse "não, isto é mesmo uma família." - explica.
Ficou curioso com este testemunho?
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ROMEU MAIA
Sócio n.º 82
Ex-jogador (juvenis)
Ex-médico do SC Braga

Reflexão
Regressando um pouco atrás
no tempo, queria comentar um
pouco alguns acontecimentos do
jogo com o Sporting, em particular de dois dos seus maiores representates, Hugo Viana e Rúben
Amorim.
Enquanto braguista, sinto-me
repudiado e injustiçado pelas dudas figuras, por aquilo que fizeram contra um símbolo que os
acolheu no passado, em diferentes funções, e que lhes deu todas
as condições e possibilidades de
poderem avançar com as suas
carreiras.
Feito este reparo, mudamos de
assunto focando no SC Braga.
Tive oportunidade de assistir
no Canal 11, a um programa em
que se debruçaram, por estranho
que pareça, sobre o “desaparecimento” do Braga da luta pelo pódio. Aspectos a assinalar: mudança do chip, ou seja, porque é
que a quebra aconteceu precisamente quando a equipa teve mais
tempo de descanso, para além
daquele ciclo dos jogos de 72 em
72 horas. Caso de estudo para a
estrutura do SC Braga e seus
profissionais que certamente saberão os passos a dar para debelar esta situação.
O futebol camaleónico do SC
Braga, com mutações contínuas
durante os jogos, com fluidez,
velocidade e alegria efectivamente desapareceu após a tal
mudança de chip das 72 horas.
Temos um mês de Maio pela
frente, para preparar o grande
objectivo neste momento, que é
a final da Taça de Portugal (23
Maio), acreditando que vamos
conseguir tal desiderato.
Relativamente à equipa B, depois de um início da fase de luta
pela subida à II Liga, com uma
derrota em Pevidém, ressurgiu
com uma exibição bem conseguida perante uma equipa difícil
como é o Anadia (mais experiente) com uma vitória categórica,
que relança a equipa na luta pelo
regresso à II Liga. Parabéns ao
Vasco Faísca, à sua equipa técnica e, claro, aos jogadores.
No jogo contra o Paços de Ferreira, mais uma exibição pouco
conseguida, dentro do que têm
sido os últimos jogos, embora
com algumas mudanças também
na equipa, que não tiveram resultados práticos.
Hoje, no dérbi em Barcelos,
contra o Gil Vicente, espera-se
uma reacção da equipa para regressar aos triunfos e até para
animar os sócios e adeptos que
estão já de olhos postos na Taça
de Portugal.

“Culturalmente
há coisas a ultrapassar”
SC BRAGA defronta o Gil Vicente, esta noite, pelas 20 horas, em jogo da 32.ª jornada da I Liga. Carlos
Carvalhal explica quebra de rendimento dos guerreiros por uma questão mental e cultural.
lll
“Neste momento, a fadiga já
não se coloca, já aliviámos
três ou quatro jogadores,
até em termos mentais.
Acabou a conversa da
fadiga, agora é a conversa
do foco, da ambição
e de acabar a época bem.
Estamos a tempo de
escrever a página mais
brilhante do SC Braga
em 100 anos de história.”

32.ª JORNADA
| Joana Russo Belo |

Depois de grande parte da temporada instalado no pódio da I
Liga, o SC Braga hipotecou a luta pela Champions nas últimas
jornadas - com apenas uma vitória em seis jogos -, quebra de
rendimento que Carlos Carvalhal diz ser mental e não em termos físicos.
“Isto é tudo mental, é foco, não
temos um problema de cariz físico na equipa, não houve um jogador com quebras físicas durante um jogo. Depois da
exibição com o Rio Ave, mesmo
sem termos feito um grande jogo, uma das melhores exibições
da época com o Boavista e um
jogo de elevada entrega e atitude
com o Sporting como é possível
decair desta forma? Tem a ver
com o foco, temos que mudar
mentalidades, de cultura e de
exigência, de abordar todos os
jogos para ganhar, independentemente, da classificação ou da
pontuação”, explicou o técnico
do SC Braga, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, assumindo a necessidade de mudar algumas situações.
“Culturalmente, há coisas a ultrapassar e a melhorar. Vi uma
excelente análise às últimas dez

DR

Carlos Carvalhal considera a quebra de rendimento um problema mental da equipa

épocas e, em nove, o SC Braga
não terminou bem as épocas,
quando é uma situação que é nove em dez é cultural. E quando é
cultural temos de ultrapassar essa barreira, mudar essa realidade. Queremos acabar de forma
diferente do que o SC Braga fez
nos últimos dez anos e sair por
cima do campeonato. Decaímos
um bocado e assumimos essa
responsabilidade, mas temos capacidade para dar a volta. Os jogadores são os mesmos, com este grupo já conseguimos fazer

grandes jogos. Andámos em segundo lugar, mas não nos conseguimos estabilizar nessas posições de cima e temos que ver
porquê e tirar conclusões. Podemos fazer melhor e isso passa
pela cultura da exigência. Quando a pontuação já não é significativa, a motivação de defender
o SC Braga tem que ser maior
do que tudo. É o desafio. Queremos mudar essa cultura”, frisou.
Após as críticas à equipa no final do último encontro, Carvalhal espera uma “reacção positi-

SC Braga B joga em casa do Trofense

“Vamos com a intenção de somar os três pontos”
CAMPEONATO DE PORTUGAL
| Joana Russo Belo |

O triunfo na última jornada da
fase de acesso à II Liga, diante
do Anadia, embala a ambição do
SC Braga B para a deslocação a
casa do Trofense, onde, esta tarde, se defrontam, a partir das 18
horas, em jogo da terceira ronda
da poule da Zona Norte.
Vasco Faísca não espera facilidades na Trofa, mas garante que
a equipa arsenalista está prepa-

rada para lutar pelos três pontos
do primeiro ao último segundo.
“A abordagem de sempre, não
mudamos a nossa atitude e a
nossa estratégia jogo-a-jogo. A
ideia é sempre a mesma, gostamos de ser dominadores, de atacar, defender bem. O Trofense
foi a melhor defesa na primeira
fase do campeonato e nós o melhor ataque. Portanto, acho que
vai ser um jogo interessante,
mas nós vamos lá com a intenção de conseguir somar os três

pontos e com a possibilidade de
os ultrapassar na tabela”, realçou
o técnico bracarense, em declarações à Next.
Na antevisão ao jogo, Berna
lembra que estão à espera de
“um adversário difícil, tal como
são todos os que disputam esta
fase”.
“Estamos conscientes das dificuldades, mas partimos para este
jogo confiantes e com o objectivo de conquistar os três pontos”,
frisou o jogador.

va, de compromisso e de ambição”: “já dissecámos o jogo do
Paços de Ferreira e, fundamentalmente, na primeira parte, não
quer dizer que não tivesse havido atitude individual, mas o futebol é um desporto colectivo e a
atitude vale pelo colectivo e passa pela ligação entre todos os
elementos. Nós queremos o máximo e exigimos o máximo”, assumiu, revelando que “ninguém
está de fora”.
Pela frente, vai estar agora o
Gil Vicente, “uma equipa muito
bem organizada”, cujo técnico,
Ricardo Soares, “está a fazer um
excelente trabalho” e colocou já
os gilistas “praticamente a salvo
da descida de divisão”.

§sub-17
Torneio Nacional
Guerreiros derrotados
A equipa sub-17 do SC Braga perdeu no regresso à competição, por
3-1, na visita ao terreno do FC Porto, em jogo a contar para a primeira
jornada do Torneio Nacional.
Os comandados de Pedro Pires até
se colocaram em vantagem com
um golo de Eduardo Santos, aos 14
minutos, mas os dragões deram a
volta ao marcador com um bis de
Francisco Guedes (18 e 34 minutos)
e golo de Joel Carvalho (65).
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Junta de Gondizalves

João Costa
“É preciso
saber sair”

de portas abertas todos os dias
Desde a agregação das freguesias que o executivo local decidiu abrir
as portas da sede de junta, com acesso diário nos dias úteis. Uma forma
de manter a identidade e conferir igualdade de oportunidades.

D

esde 2019 que a sede de
Junta de Freguesia de Gondizalves mantém diariamente as suas portas abertas
aos seus fregueses. Uma
‘conquista’ que surgiu após o processo de
agregação com a freguesia de Ferreiros,
tendo o executivo local, liderado por João
Costa, detectado que a população desta
localidade se deslocava com frequência à
junta de Ferreiros para tratar dos seus problemas. “Eram, sobretudo, os idosos que
em vez de irem, à noite, à sua sede de junta de freguesia vinham à de Ferreiros durante o dia”, revela o presidente da união
de freguesias, que reuniu todos os esforços para dar à população de Gondizalves
o que pretendia, colocando-os em pé de
igualdade com as gentes de Ferreiros.
Assim, em vez da abertura às terças e
quintas-feiras, no período da noite, o executivo da União de Freguesias de Ferrei-

ros e Gondizalves decidiu colocar em permanência um funcionário - colocado através da abertura de concurso público - que
procedesse ao atendimento da população
de Gondizalves diariamente, nos dias
úteis, das 9 às 12.30 horas e das 14.30 às
18 horas.
João Costa diz que esta foi uma decisão
acertada, uma vez que dá oportunidade a
todos os cidadãos de localidade de se deslocarem à sede de junta e resolverem os
seus problemas em horários compatíveis
com o seus, em qualquer dia da semana.
“Se temos uma sede de junta com boas
condições, não fazia sentido abri-la somente dois dias por semana e à noite, obrigando as pessoas a deslocaram-se a Ferreiros”, justifica o autarca.
A medida segue a linha de pensamento
delineada pelo executivo de Ferreiros e
Gondizalves que decidiu, desde a primeira hora, e apesar da agregação, manter a

identidade das duas freguesias em todas
as áreas de actuação.
“Sempre fui contra a agregação. Nesse
sentido, decidi manter todos os hábitos,
usos e costumes de cada freguesia”, justifica o autarca. Por exmplo, todos os convívios e passeios são feitos de forma individual. “Procuramos sempre manter a
identidade de cada localidade. O que se
fazia antes da agregação continua a fazerse exactamente igual. É disso exemplo a
festa de Natal ou dos Idosos de Gondizalves. Só com as pessoas da freguesia”,
continua João Costa.
Ainda sobre a agregação de freguesias,
o autarca de Gondizalves e Ferreiros diz
que as razões evocadas para avançar com
o processo não são plausíveis, nomeadamente a questão económica: “o dinheiro
do Fundo de Equilíbrio Financeiro é
exactamente igual ao vinha anteriormente”, argumenta.

A decisão de não se recandidatar foi avançada
há algum tempo. Questões de saúde e “cansaço”
levaram João Costa a decidir não avançar para
novo mandato. São 35 anos “a trabalhar em
prol dos outros”, não só na junta, mas também
em outras colectividades da freguesia de Ferreiros, como o FC Ferreirense.
“Como em tudo - na política ainda mais - é preciso saber sair”, justifica o autarca, acrescentando que “ o que fiz na qualidade de presidente de
junta foi o melhor que consegui para apoiar as
populações.
A sucessão foi atempadamente trabalhada, cabendo à antiga presidente da Assembleia de
Freguesia de Ferreiros ocupar o lugar de João
Costa e assumir a candidatura à presidência da
União e Freguesias de Ferreiros e Gondizalves
pelo Partido Socialista.
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Aposta na requalificação
do património da união
Obra mais emblemática é a requalificação do adro da Igreja de Gondizalves,
com incorporação de uma Casa Mortuária que a freguesia há muito aspirava.
Património histórico e religioso esteve no centro dos principais projectos.

É

na requalificação do património cultural e religioso da
união de freguesias que o edil
de Ferreiros e Gondizalves
tem apostado e nem a pandemia travou o avanço de algumas obras. O
primeiro exemplo é o cruzeiro com mais
de 300 anos que está localizado na Rua do
Cruzeiro, na freguesia de Ferreiros, que
foi inteiramente restaurado há alguns meses, ostentando uma cobertura interior de
rara beleza.
Na Rua Senhora da Esperança nasceu
também uma Capela em honra de Nossa
Senhora. “Foi uma obra paga pela junta
de freguesia, mas executada pelos moradores daquela artéria. Reuniram com o
executivo a pedir uma capela idêntica à
que existia na Corredoura. E assim foi.
Hoje está lá uma obra digna de se ver”,
refere João Costa.
Já na freguesia de Gondizalves, proce-

deu-se também recentemente à restauração da Capela de Senhora da Saúde que
estava em avançado estado de degradação, nomeadamente a cobertura. “A intervenção ainda não está finalizada. Falta o
interior, que será finalizada brevemente
com a vinda do bom tempo”, revela o autarca local. Nesta obra, a junta investiu
mais de dois mil euros, a expensas próprias.
A obra mais emblemática neste último
mandato foi a requalificação do arranjo
da Igreja de Gondizalves. Além do pavimento novo, foi também incorporada uma
Casa Mortuária. “O adro da igreja era
muito mais pequeno. Com a construção
da Casa Mortuária, o adro cresceu substancialmente”, diz João Costa, ressalvando que o executivo local empenhou-se na
realização da obra há muito desejeda pela
população local. “As juntas an-teriores
sempre tentaram fazer uma Casa Mortuá-

Rede
viária
Estão em curso também algumas
obras da rede viária, como a Rua
do Vilar, no valor de 132 mil
euros, que implica o alargamento
da via onde só passava um
automóvel. Seguir-se-à, dentro
de um mês, a Rua Francisco
Gomes, uma via onde também
passava apenas um automóvel
e que agora será alargada.

ria, mas o projecto foi sempre barrado pelos párocos. Este executivo teve a felicidade de acolher um novo pároco que, desde a primeira hora, avançou com o projecto”, continua o autarca. Mas as peripécias não acabaram aqui. “O novo padre
acabou por ir embora e o que o substituiu
também não queria abraçar projecto. Tivemos de pedir uma audiência ao Arcebispo de Braga para o conseguir concretizar”, prossegue João Costa. A obra custou
122 mil euros. “As pessoas que faleciam
em Gondizalves não tinham dignidade na
hora da partida. Praticamente todas as freguesias tinham Cada Mortuária, mas
Gondizalves não”, remata o autarca.
No que se refere ao Parque Escolar, o
Centro Escolar Gondizalves permitiu a fixação das crianças nesta freguesia, recebendo também petizes de vários pontos
de cidade e afirmando-se como um dos
principais centros escolares do concelho.
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Centro Social e Paroquial
de Ferreiros
É a instituição que abarca o maior número de utentes, distribuídos pelas valências
de Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Creche, Pré-Escolar
e Centro de Actividades de Tempos Livres.

É

a maior instituição social da
freguesia e aquela que abarca
mais valências. Ao nível da
Terceira Idade integra dois lares, actualmente agregados
num só, com acordo para 26 utentes, mas
com capacidade para 43 utentes. O centro
dispõe ainda do Apoio do Domicílio para
25 utentes e Centro de Dia para 10.
Já ao nível da infância, integra as valências de Creche, com 42 utentes; Pré-Escolar com 75 e CATL - Centro de Actividades de Tempos Livres com 44.
O Padre Miguel, presidente da direcção
do centro, refere que em 2016, a Instutuição Particular de Solidariedade Social sofreu obras de remodelação no edifício-sede nas valência para a terceira Idade.
“Tínhamos inicialmente capacidade para
13 utentes, passando agora para 43, funcionar o lar num único edifício”, diz.
Neste momento está em fase de conclusão as obras de remodelação e ampliação
do edifício destinado à infância. “Era suposto concluirmos a obra o ano passado,
mas devido às contingências, também do
ponto de vista económico, não foi ainda

possível a concretização. Esperamos conseguir ainda no decurso deste ano”, referiu o pároco e responsável da instituição.
Ampliação no edifício da infância darse-à ao nível da Creche, que passa assim
de 32 para 42 utentes.
Terminadas as obras de requalificação, a

direcção do Centro Social e Paroquial de
Ferreiros quer garantir agora a consolidação da instituição, sobretudo ao nível da
sustentabilidade económica. “Para as próximas décadas não se prevêem mais objectivos em termos de crescimento”, garante o pároco.

União apoia mais de 40
famílias todas as semanas
O despoletar da pandemia aguçou a necessidade de apoio às famílias mais carenciadas nesta união de freguesias. E é
graças aos donativos que chegam de empresas e instituições que o executivo de
Ferreiros e Gondizalves tem conseguido
apoiar aqueles que perderam os seus rendimentos ou que ficaram sem parte deles.
“A Igreja Maná, que está sediada em Ferreiros, dá-nos alimentos, vestuário e outros artigos todas as semanas para entregarmos a pessoas com dificuldades. E
têm sido muitas”, assegura o autarca.
De acordo com João Costa, são as próprias famílias que procuram ajuda nas sedes de junta. “São, sobretudo, pessoas
que vieram do estrangeiro - a maioria bra-

sileiros - que arranjaram os seus empregos, mas que trabalhavam de forma precária e, de um momento para outro, quando muitas empresas fecharam, ficaram
sem rendimentos. Há muitas famílias com
três ou quatro filhos”, diz o autarca. E
continua: “tivemos uma fase em que inscrevíamos cerca de 20 cidadãos brasileiros por dia”. A situação, ainda segundo o
autarca, acalmou um pouco após o confinamento, mas teme as repercussões futuras em termos sociais. “Prevejo um futuro
muito complicado. Se as coisas estabilizarem menos mal, mas se voltarmos aos
números elevados, estaremos perante
uma situação muito difícil”, assegura.
A junta da união de freguesia deu tam-

bém auxílio a famílias em isolamento por
causa da Covid-19. “Não podiam sair de
casa e era o próprio presidente que levava
a comida, fornecida pela junta de forma
gratuita, a suas casas”, continua.
O apoio a quem mais precisa é para continuar. “O meu sucessor conhece todos os
dossiers da união”, garante.

Apoio
nos momentos
mais difíceis
A Junta de Ferreiros e
Gondizalves presenteou, na
última quadra natalícia, a
população mais carenciada desta
união com 140 Bolos-Rei.
Patrocinada pela cadeia
alimentar Burger King, a
iniciativa é levada a cabo
anualmente desde 2005 pelo
executivo desta junta.
João Costa, agradeceu o
patrocínio que possibilitou
presentear as famílias que se
encontram em dificuldades
económicas.
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Gondizalves
reactiva equipa
de futebol

“Cada instituição
faz parte do nosso património”
É na diversidade que reside a riqueza desta união de freguesia. Desde o sector social,
ao cultural, passando ainda pelo religioso, são várias as colectividades que conferem
vivacidade e dinamismo às gentes locais.

S

ão muitas as instituições e colectividades que a União de
Freguesias de Ferreiros e Gondizalves acolhem. E como refere o autarca local, “cada uma
faz parte do nosso património, sejam elas
religiosas, desportivas ou sociais”.
Em Ferreiros destaque para o FC Ferreirense; a Associação dos Combatentes de
Ultramar de Ferreiros; o Rancho Folclórico Santa Maria de Ferreiros; a Associação
de Reformados da Freguesia de Ferreiros;
o Grupo ‘Satélites79’; o Agrupamento de
Escuteiros; o Centro Social e Paroquial
de Ferreiros, o Centro Social e Cultural
de Ferreiros; as associação Águias da Misericórdia e Estrelas Futebol Clube (dois
clubes de futebol que competem no Inatel) e ainda as Associações de Pais das Escolas da Grandra, Estrada e do Centro Escolar da Naia.
Em Gondizalves, além da reactivação
do cube de futebol [ver caixa], destaque
para o Grupo Concertinas da Borga, o
Grupo de Jovens, o Rancho Folclórico de
Santo André e o Grupo R8.
Com uma panóplia de colectividades de
diferentes áreas, o maior bolo financeiro
desta união de freguesias vai para o apoio
e incentivo à sua actividade. São elas que
mobilizam as gentes da terra, agregando
também convidados externos.

É uma das novidades para o
associativismo da freguesia de
Gondizalves que muito brevemente vai ver reactivada o seu
clube de futebol, quase uma
década após cessar actividade.
“Nunca mais tivemos futebol
federado com o nome da
freguesia”, diz João Costa,
adiantando que há já acordo com
uma direcção que vai reactivar a
modalidade. O clube tem campo
próprio, propriedade da junta de
freguesia. “A junta vai dar todo o
apoio à direcção, através da
celebração de um acordo para
a utilização das instalações
do clube. O nome da freguesia vai
estar novamente vinculado
ao clube”, diz com regozijo
João Costa.
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§AF Braga

Incerteza até ao apito ﬁnal
SC CABREIROS e AD Ninense empataram a duas bolas, em jogo da 7.ª jornada da Pró-Nacional da AF
Braga, Série A. Jogo intenso, mas nem sempre bem disputado, fruto da longa paragem competitiva.
PRÓ-NACIONAL SÉRIE A

PARQUE DESPORTIVO DE CABREIROS

| Joana Russo Belo |

Incerteza até ao apito final no
duelo que marcou o regresso da
competição da Pró-Nacional da
Associação de Futebol de Braga,
Série A. Num jogo intenso entre
Cabreiros e Ninense, mas nem
sempre bem disputado - fruto
dos vários meses de paragem
competitiva - houve golos, duas
grandes penalidades e incerteza no marcador até ao cair do pano.
Numa partida marcada pelo esforço físico dos jogadores, após
mais de três meses de ausência
dos relvados, o golo inaugural
surgiu à passagem da meia-hora
de jogo, por intermédio de Marques, a aproveitar uma bola perdida na área da equipa bracarense para colocar o Ninense na
frente, vantagem que levou para
o intervalo.
A perder e pouco satisfeito
com o rendimento da equipa na
primeira parte, Dinis Rodrigues
lançou para o segundo tempo
Guilherme e Marco Lima e as
substituições deram frutos imediatos: em quinze minutos, Marco Lima bisou e permitiu a cam-

§C. Portugal
Fase de acesso II Liga
Diogo Lopes dá triunfo
ao Pevidém SC
Um golo de Diogo Lopes, em cima
dos 90 minutos, deu o triunfo ao
Pevidém SC em casa do Anadia FC,
em jogo da terceira jornada da fase
de acesso à II Liga, Zona Norte, do
Campeonato de Portugal. Num jogo
de muita luta com oportunidades
para ambas as equipas, a crença da
equipa de João Pedro Coelho foi determinante e deu os três pontos
preciosos ao cair do pano. Formação
vimaranense lidera a poule com
seis pontos.
Quanto à fase de acesso à Liga 3, na
Série B, AD Fafe e Vitória SC B não
foram além de um empate a uma
bola, em duelo da terceira jornada.
Hoje entra em campo o Merelinense, em casa do AR S. Martinho.

SC CABREIROS

AD NINENSE

2

2
Intervalo
0-1

Árbitro Lucas Martins

Marco
Duarte
Rocha
Bernardo
Miguelito
Ricardo Lopes
Isaac
Sobrinho
Tifas
Bonjardim
Pedro Araújo
Dinis Rodrigues

DR

SC Cabreiros e AD Ninense empataram a duas bolas no regresso da competição

balhota no marcador. Primeiro,
na conversão de uma grande penalidade, depois com um remate
certeiro dentro da área.
O Ninense reagiu, foi à procura
do empate e Mário Jorge respondeu lançando em campo João

Tiago, Hilário e Paulinho. Já
perto do final, o guardião da casa calculou mal o tempo de saída
à bola e derrubou Hilário dentro
da área, lance que não deixou
dúvidas ao árbitro Lucas Martins. Chamado a converter o cas-

Pedro Almeida
Tiago Pereira
Ruca
Martins
Rui Torres
Hélder Araújo
Simão
Nuno Afonso
Vitó
Marques
Filipe Miranda

Pró-Nacional
Dumiense recebe
Santa Maria
No regresso aos relvados após alguns meses de paragem do campeonato, o Dumiense CJPII recebe o
Santa Maria FC com objectivo de
manter-se na frente da Série A da
Pró-Nacional da AF Braga.
“A equipa está muito motivada e
focada para esta recta final. Sabemos que temos de ser muito competentes e rigorosos, mas confiamos muito em nós como equipa”,
referiu o técnico Ruca Sá, assumindo as dificuldades, uma vez que,
“em termos físicos, nenhuma equipa vai estar a 100 por cento depois
de uma paragem de três meses“.

Resultados
Ribeirão vence Ponte

Mário Jorge

Substituições Bonjardim por Marco Lima (45m),
Pedro Araújo por Guilherme (45m), Simão por
João Tiago (59m), Nuno Afonso por Hilário (59m),
Bernardo por Tiga (68m), Isaac por Pedro Silva
(69m), Tifas por Diogo (69m) e Filipe Miranda por
Paulinho (82m).
Disciplina cartão amarelo para Duarte (60m) e Tifas (69m).
Golos Marques (26m), Marco Lima (49 gp e 56m)
e Vitó (84m gp).

tigo máximo, Vitó não tremeu e
selou o empate.
Embalada, a equipa visitante
até dispôs de uma oportunidade
soberana nos descontos, por intermédio de Marques, mas a mira não estava afinada.

Pró-Nacional Série A:
SC Cabreiros - AD Ninense, 2-2
Hoje:
Martim - S. Paio d’Arcos
Forjães - Pousa
GD Prado - FC Amares
Dumiense - Santa Maria
Vila Chã - Marinhas
Pró-Nacional Série B:
Ribeirão FC - Ponte, 1-0
Arões SC - Vieira, 1-1
Os Sandinenses - Porto d’Ave, 2-0
GD Joane - CC Taipas, 2-1
Hoje:
Torcatense - Santa Eulália
Serzedelo - Ronfe

GD Joane cimenta liderança

Bicicleta de Fabinho abriu caminho à reviravolta
lll
“Um jogo muito complicado, o produto final foi
alcançado, que foi a vitória.
Não foi uma boa exibição,
mas ganhámos, continuamos na frente e faltam três
vitórias.” Nélson Silva GD Joane

PRÓ-NACIONAL SÉRIE B
| Joana Russo Belo |

Depois do susto, a reviravolta. O
GD Joane venceu o CC Taipas,
por 2-1, no jogo que marcou o
regresso da Série B da Pró-Nacional da AF Braga. Triunfo sofrido da equipa de Nélson Silva,
que se mantém líder isolado e
sem derrotas.
A equipa das Taipas entrou forte, com um golo no primeiro minuto de jogo, dos pés de Joel,
mas a resposta da equipa da casa
surgiu num espectacular pontapé
de bicicleta de Fabinho, aos 16
minutos. Reviravolta no marcador aconteceu ainda antes do intervalo, por intermédio de Rui
Pedro.

DR

GD Joane venceu o CC Taipas e cimenta a liderança

lll
“Melhor entrada era impossível, praticamente um
golo na primeira jogada,
depois sabíamos que íamos
levar com o poderio do
Joane. Batemo-nos muito
bem.”
Rui Castro CC Taipas
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Uma aposta de futuro
Lomarense GC
somou mais um ano ao seu
bilhete de identidade. São
agora 63 os natais que o
clube bracarense já
atravessou, com a aposta
em várias modalidades e
escalões, mantendo-se no
activo, hoje em dia, apenas
com o futebol de formação.
ão já 63 anos de história e estórias que o Lomarense Ginásio
Clube assinala no seu bilhete de
identidade. O clube bracarense
celebra no mês de Maio o seu
nascimento e, apesar da pandemia, no
presente ano a data voltou a ser assinalada
de forma singela, porque não se pode esquecer o passado e os pergaminhos deste
clube que é o maior representante, a nível
desportivo, da freguesia de Lomar.
Um clube que está bem vivo e que não
deixou que a pandemia de Covid-19 o
derrubasse, preparando-se para o regresso
à actividade, com os seus escalões de formação, para continuar a permitir aos mais
jovens terem as melhores condições para
o seu crescimento enquanto atletas e Homens, sendo este um dos principais objectivos da direcção liderada por Eurico Fernandes para o clube.
A subida à antiga I Divisão Distrital da
AF Braga [a agora Pró-Nacional] é um
dos maiores feitos inscrito na história do
clube. Uma presença que permitiu disputar partidas contra alguns dos históricos
da associação distrital bracarense e que
muito orgulha todos os lomarenses.

S

História

Actualidade

Nascido em Maio de 1958, o Lomarense
Ginásio Clube partilha a sua génese com
grande parte dos clubes distritais da AF
Braga. O nascimento ocorre num momento
em que um grupo de amigos da freguesia
de Lomar - que dá nome ao clube - e que já
se reunia para praticar desporto e, nomeadamente, futebol de forma muito amadora,
decidiu avançar com a criação de um clube
que fosse o maior representante, a nível
desportivo, da freguesia. Daí nasceu o Lomarense Ginásio Clube, que nunca mudou
de nome e se mantém como o maior representante de Lomar.

Nos dias que correm, e depois de alguns
anos em que os seniores foram a equipa
que mais representava o Lomarense Ginásio Clube, há três épocas que a aposta da
direcção liderada por Eurico Fernandes tem
sido a formação.
A situação financeira do clube não permite,
para já, avançar novamente com a equipa
sénior, mas o reforço na aposta nos escalões mais jovens tem sido uma realidade
que todos os anos se vai confirmando.
Neste momento, o Lomarense GC tem um
protocolo celebrado com o Sporting CP
para os escalões de formação.

Neste momento, a grande aposta da direcção de Eurico Fernandes é o futebol de
formação, sendo que todos os directores
dão o seu melhor para conseguirem criar
as condições ideais para que as crianças e
jovens possam continuar a crescer. Para
isso, o Lomarense Ginásio Clube tem
mantido, nos últimos três anos, a sua
aposta focada nos escalões de formação
desde os petizes até aos juniores, com várias equipas em cada escalão.
Os resultados têm sido positivos e já há
palmarés para mostrar que esta é uma
aposta ganhar, como por exemplo os títulos de campeões distritais que o clube já
conquistou a nível de juniores, iniciados e
infantis.

Publicidade

FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS
(ALUMÍNIO E LATÃO)
EXPERIÊNCIA NO SETOR HÁ MAIS DE 30 ANOS
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“Queremos ser referência
na formação em Braga”

Desporto17

Regresso

N

este momento, o Lomarense
Ginásio Clube tem uma ligação
umbilical ao Sporting Clube de
Portugal, sendo Escola Academia Sporting desde 2015, num
projecto que tem dado muitos frutos e tem
permitido ao clube crescer na direcção
que pretende e continuar a trabalhar para
se tornar uma “referência na formação na
cidade de Braga”.
Quem o afirma é Sérgio Domingues,
responsável da Escola Academia Sporting, que considera que desde que o protocolo com o Sporting foi celebrado, o
número de atletas tem aumentado substancialmente - sendo neste momento quase 180 nos diversos escalões - assim como a qualidade também tem vindo a
aumentar.
“O nome Sporting chama muita gente,
como é óbvio. Por isso, só podemos afirmar que tem sido muito positivo para o
Lomarense Ginásio Clube estar associado
como Escola Academia Sporting - Braga.
São mais miúdos a treinar, a trabalhar, a
crescer e a ganhar qualidade para o seu
futuro enquanto atletas, mas não só. Também como Homens queremos que eles
cresçam e se tornem referências”, refere
Sérgio Domingues, para logo afirmar que
referência é uma palavra que diz muito a

este projecto: “nós queremos que os atletas se tornem referências no futuro, assim
como queremos ser uma referência na
formação em Braga. É para isso que temos vindo a trabalhar”.
E os resultados estão à vista, não só com
o aumento quantitativo e qualitativo dos
atletas - orientados segundo os métodos
da casa-mãe -, mas também com “a procura que tem havido e que poderá, num

futuro muito breve, obrigar o clube a
apostar na criação de mais equipas em cada um dos escalões”.
Para já, em Lomar só se pensa no regresso à competição, que acontece já
amanhã, com a preparação para a participação de todos os escalões nos Torneios
Esperança, organizados pela Associação
de Futebol de Braga, como forma de preparar a próxima temporada.

O regresso à normalidade parece encaminhar-se aos poucos, fazendo esquecer a
pandemia que praticamente ‘arrasou’ mais
de um ano de trabalho das camadas jovens.
Em Lomar todos estão confiantes de que o
regresso pode acontecer sem grandes
receios, uma vez que o clube, como afirmou
o presidente Eurico Fernandes, tudo tem
feito para “criar as condições de segurança
necessárias para que os miúdos possam
praticar desporto sem se preocuparem com
o maldito vírus”.
Ainda sem certezas quanto ao número de
atletas que vão aparecer nos próximos tempos, o clube quer dar início à competição o
mais rápido possível, até como forma de
começar a preparar a próxima temporada.
E, se tudo correr bem, a aposta para a época
2021/2022 será forte: “temos aí algumas
equipas que apresentam muita qualidade.
Temos os juniores, por exemplo, que se tudo
voltar à normalidade têm qualidade para
lutarem pela subida de divisão”.

Publicidade

A UNIÃO DAS FREGUESIAS APOIA
E FELICITA O LOMARENSE GC PELOS 63.º ANOS
AO SERVIÇO DO DESPORTO

UNIÃO DE FREGUESIAS

LOMAR E ARCOS
Rua Dr. José Azevedo Ferreira - 4705-254 BRAGA l 253 684 080 l uflomar.arcos@gmail.com
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Opinião
Escreve quem sabe

JOANA SILVA Técnica Superior de Educação e Formação

Ir atrás dos sonhos

O

s sonhos fazem sonhar. Os sonhos fazem viver. Os sonhos são
os desejos, do coração e são
muitas vezes, secretos. Sabia que há medida que se cresce, tende-se a “perder” a
capacidade de sorrir, pelas viravoltas da
vida menos positivas? Repare nas crianças. Estas sorriem de forma mais espontânea e com o coração. O seu sorriso é
transparente, único e genuíno. O dos
adultos, são de uma “natureza diferente”
... Há quem consiga sorrir e fazer crer
que está feliz, quando na verdade, deseja
chorar. Perde-se a capacidade de sorrir
genuinamente talvez, pelas deceções e
expectativas defraudadas da vida. Assim
e por analogia neste contexto de reflexão,
os sonhos são como o sorriso. Concretamente, se vamos perdendo a capacidade
de sorrir espontaneamente, também a capacidade de sonhar, vai “perdendo a sua
força” à medida que a “vida passa”. Na
verdade, faz-se muitos planos para a vida.
Idealiza-se, projeta-se mas muitas vezes a
concretização dos mesmos, não se materializa, porque se adia e se coloca, “à

frente” outros objetivos que “roubam o
foco” , ou por outro lado, por receios e
medos. Há quem dê tanto por uma carreira profissional, e depois se dê conta que
está sozinho/a. É muito comum, as pessoas quando se encontram na fase última
da sua carreira profissional sentirem que
não são felizes e/ou que nunca se sentiram realizadas. Por “não viverem” sofrem
muito e entristecem-se. Culpam-se muitas
vezes do que deveriam ter feito e não o fizeram. Dos sonhos que adiaram. Dos projetos que perderam. Neste sentido importa referir alguns aspetos importantes. Em
primeiro lugar, sabia que vai sempre a
tempo de “recuperar” a sua vida? Há pessoas que se redescobrem aos 30, 40, 60,
70 anos etc. Não existe um “timimg”. O
“timing” é uma questão social onde parece existir uma espécie de “cronograma de
tempo de vivências” que só podem ser
realizadas em determinada idade. Com
os “timings” sofre-se e muitas vezes, e
pela pressa em si, emaranha-se em histórias de vida que acabam em desilusões
profundas. Tudo tem o seu tempo e na

maioria das situações, não é no tempo que
se deseja a sua concretização. Nunca lhe
aconteceu, desejar tanto algo e acabou
por desistir e mais adiante, para seu espanto e admiração a “ tal situação veio ter
até si”, e para si já não ter interesse?! O
mais provável é que não seria um sonho
mas sim um objetivo. Não confundir, sonhos com objetivos. Qual a diferença?
Um sonho é o que nunca se esquece por
mais que os anos avancem, já o objetivo,
com o tempo desvanece e perde o interesse. Todas as vidas são diferentes e cada
caso é um caso. O “timing” é a percepção
da própria pessoa ver e analisar que “algo
tem de mudar”. De forma a clarificar, de
que adianta, referir a alguém que determinada situação “não é o caminho” se a pessoa em questão, considerar que está certa
e que não existe nada a mudar?! Absolutamente nada. O “timing” implica a recetividade, é a interiorização para a mudança. É a força do pensamento. Outra
questão não menos importante, é que a de
que se toma decisões de acordo com a estrutura psicológica do momento que se

está a viver. Isto para dizer, que há decisões sem retorno, que se pautam pelo arrependimento das quais mais adiante se
pensa, “Se fosse agora teria feito de outra
forma.” Não justifica mas importa referir
que a capacidade psicológica da altura
não permitia pensar de outra forma. O registo de pensamento era aquele mesmo. O
que fazer então, se não se está preparado/a?! Nada. Neste sentido, há situações
que não são reconsideráveis, mas que é ao
mesmo tempo importante “seguir em
frente” e valorizar ao mesmo tempo a
aprendizagem emocional que se teve derivado da situação. Em terceiro lugar, não
perca tempo de ser feliz. Vá atrás, lute pelo que gosta. Se é um trabalho, um amor,
uma viagem, lute. A evitar pessoas que
com frequência afirmam em tom jocoso,
“És um/a sonhado/a. Não dá em nada” ou
“ Só te prejudicas para quê…” . As estas
pessoas em questão, nunca partilhe os
seus sonhos. Não merecem. Mostres-lhes
quando estiver “no topo” e responda “Fui
e sou um/a sonhador/a feliz”.

NÃO MALTRATEM A AVOZINHA!

A

palavra “avozinha”
é uma das mais maltratadas no que respeita à acentuação. Há empresas (Avózinha - hóstias
para ovos moles, lda), restaurantes (Avózinha, ilha do
Faial), lojas comerciais (A
avózinha - artesanato e alojamento local), lares (Casa de
repouso miminho da avózinha), creches (Na avózinha),
CD musicais (Canções da avózinha) que incorrem no erro
nos nomes.
Não é raro encontrar nomes
terminados no sufixo “zinho”
acentuados graficamente com
acento agudo (sózinho, cafézinho, avózinha). Convenhamos
que é um erro que é fácil de detetar quando usamos um pro-

cessador de texto, como o
Word, pois as palavras com erros ortográficos são sublinhadas a vermelho e, ao pressionar
o botão direito do rato sobre a
palavra, é indicada a forma correta (caso tenha estas opções
ativas no computador).
Instituições, empresas, estabelecimentos de ensino ou órgão
de comunicação social tem,
pois, o dever de acautelar o correto uso da língua portuguesa,
pois são montras da mesma.
Não se compreendem alguns
destes erros que abaixo reproduzo:
“Cafézinho bebe-se, “o” café
aprecia-se” (Nova campanha
Continente Seleção, em
https://bit.ly/3vLV98V, acedido
em 06-05-2021); “Sózinho não

CRISTINA FONTES
Professora de Português

Escrever e falar
bem Português

pode salvar o euro” (título de
artigo no portal da Ordem dos
Economistas,
em
https://bit.ly/3vH4gb1, acedido
em 06-05-2021); “Morreu Zézinho, o ex-jogador do Benfica”
(título de artigo do Diário de
Notícias,
em

https://bit.ly/3ek1pyS, acedido
em 06-05-2021); “Não matem a
avozinha” (título de um artigo
no portal da Ordem dos Médicos, que serviu de inspiração
para o título deste artigo, em
https://bit.ly/3fcHhOz, acedido
em 06-05-2021).
Ao associarmos o sufixo a palavras agudas (só, café, avó), o
acento tónico passa a recair na
primeira sílaba do sufixo (sozinho, cafezinho, avozinha), passando a ser uma palavra grave
não acentuada graficamente,
apesar de a vogal anterior continuar aberta.
Estas palavras eram, antes de
1973, acentuadas graficamente,
mas com acento grave e não
agudo (sòzinho, cafèzinho, avòzinha), exatamente para de-

monstrar que a vogal anterior à
sílaba tónica permanecia aberta.
Todavia, nesse ano, o decreto
n.º 32/73 de 6 de fevereiro,
(adenda ao texto do acordo ortográfico de 1945) determinou
a eliminação dos acentos graves
com que se assinalavam as sílabas subtónicas dos vocábulos
derivados dos sufixos iniciados
por z.
Convém, também, alertar para
o facto de o til não ser um acento, mas um sinal gráfico que assinala a nasalação das vogais a
e o. Pode surgir em sílaba tónica (amanhã) ou em sílaba átona
(órfão). Assim, o til mantém-se
nos diminutivos com sufixo
“zinho” (ex.: mãozinha, pãozinho, cãozinho).
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Opinião
ideias

ARTUR COIMBRA Investigador

Da minha língua vê-se o mar. e a indignação!

1

. No passado 5 de Maio, comemorou-se o Dia Mundial da Língua
Portuguesa. Uma efeméride importante e prestigiante para a nossa língua, a
nossa literatura e a nossa cultura em geral, que aconteceu pela segunda vez, após
a sua consagração pela UNESCO em Novembro de 2019. As comemorações do
Dia Mundial da Língua Portuguesa decorreram em 44 países, com mais de 150
atividades, em formato misto, presencial
e virtual, devido à pandemia de covid-19.
Este dia, além de glorificar e homenagear o nosso idioma, tem como propósito
afirmar a Língua Portuguesa enquanto
língua global de ciência, cultura, economia, diplomacia e paz. Uma língua que
está presente nas Américas, na Europa, na
Ásia e na África com cerca de 285 milhões de falantes.
“Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da
de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto”.
Deste belíssimo excerto de Vergílio Ferreira, partimos para a realidade da importância da Língua Portuguesa, como espaço de navegação dos seus falantes e
escreventes.
Uma língua que, como escrevia Eduardo
Lourenço, não tem outro sujeito que
aqueles que a falam, nela se falando. Cada falante é o seu guardião e a sua vestal.
Por seu turno, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defende
que “A riqueza de uma língua se mede pela diversidade e pela inclusão das suas vozes”, recomendando “a participação plena, significativa e efectiva das mulheres e
dos jovens em todos os processos de decisão”.
Uma língua que vem de longe, dos confins da História e se foi solidificando, espalhando, miscigenando, enriquecendo
com contributos de outros falares, outros
dizeres.
A língua portuguesa é a nossa pátria comum, com a qual nos entendemos e nos
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desentendemos, tantas vezes, enquanto
indivíduos e enquanto comunidade.
Que aprendemos na mais tenra infância
e connosco vai crescendo, amadurecendo,
envelhecendo, até ao nosso desaparecimento. Do berço à tumba nos falamos e
falamos o mundo, na nossa amada língua
mátria.
É o mar onde se expressam os poetas e
os escritores, os artistas e os músicos, os
cientistas, os médicos, os desportistas, as
elites e o povo, os ricos e os pobres, cada
qual com a sua riqueza e os seus limites.
A fala sagrada de D. Dinis, de Camões, de
Gil Vicente, de Pessoa, de Saramago, de
Torga, de Sophia, de Lobo Antunes. De
Luandino Vieira, de Pepetela; de Machado de Assis, de Guimarães Rosa; de Jorge
Amado, de Chico Buarque. De Craveirinha e de Mia Couto. E de tantos outros,
maiores e menores, uma língua como um
mundo pelos quatro cantos repartida. Isto
no universo da criação literária. Mas também soam os nomes de Amália, de Mariza, de Cesária Évora, de Vinícius de Moraes, de Egas Moniz, de António
Damásio, de Eusébio, de Ronaldo, de Pelé, e tantos outros protagonistas de tantas
outras áreas onde se expressa a nossa língua, pelos quatro cantos do mundo.
Na sua inteireza, na sua força e também
nas suas fragilidades, a língua é mais forte que a geografia. Um património imaterial que prevalece para além de guerras,
de crises, de revoluções, de sobressaltos
cívicos, económicos ou políticos. Uma
língua que gerou a independência de Portugal, que ultrapassou a crise de 1383-85,
que se espalhou pela rota dos navegantes
de Quinhentos, que foi à Índia e aos Brasis, que sobreviveu ao domínio filipino
(1580-1640), que foi Absolutismo e Liberalismo, Monarquia e República, Estado
Novo e Democracia.
A língua mobiliza, unifica e é um dos
traços fundamentais do carácter de um
povo, da construção da noção de Pátria e
de Nação. Somos portugueses, entre ouSEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
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tros factores, porque falamos a Língua
Portuguesa! Somos desta terra, deste mar,
deste céu, desta História milenar… e desta nossa língua somos tecidos, bordados,
moldados! Outra roupagem não queremos, para os canais do nosso diálogo e
entendimento.
Uma língua que é também uma mobilidade permanente, língua da diáspora dos
portugueses pelo mundo. Uma língua
que, começando local, se tornou global,
planetária, universal. Hoje estendida gloriosamente pelos cinco continentes, onde
há portugueses e falantes da língua portuguesa.
Bendita a Língua Portuguesa, que é caravela à solta pelo mar sem fim e que leva
a alma lusíada pelo universo além. Que é
como quem diz, para dentro da nossa alma eterna!

2

. Da consagração para a indignação. E esta tem a ver com o escândalo do Novo Banco e dos prémios
para os seus administradores, quando os
prejuízos da instituição são colossais.
Uma recompensa pelos prejuízos originados, porventura para mais facilmente acederem aos fundos públicos, que mais não
são do que o dinheiro dos contribuintes.
Aliás, o Novo Banco é um escândalo
desde o início da sua resolução, desde que
Passos Coelho resolveu prendar os vindouros com a pesada fatura de imensos
milhões. Ainda não se conseguiu perceber
(eu, pelo menos, não o logrei, mas o defeito deve ser meu) porque é que o Banco
Espírito Santo não foi à falência, pura e
simplesmente, como vão as fábricas, por
maiores que sejam. No estrangeiro, os
bancos podem falir; em Portugal é proibido. Por estes dias, voltaram com a lengalenga demagógica do prejuízo sistémico,
de que a falência do BES seria muito mais
onerosa do que a sua resolução. Só que
não há números na mesa; há, quando muito, falácias e ausência de verdade.
Para tornar o panorama mais indigno, o
DIRECTOR DO JORNAL director@correiodominho.pt
Paulo Monteiro (CP1145A)
CORPO REDACTORIAL redaccao@correiodominho.pt
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Novo Banco decidiu atribuir um prémio
de quase 1,9 milhões de euros aos membros do conselho de administração em relação ao exercício de 2020. Se o banco tivesse tido lucros, nada a objectar, como
nada seria de contestar se em causa não
estivessem sucessivas injecções de dinheiros dos contribuintes. Só que em
2020 o Novo Banco registou prejuízos de
1329 milhões de euros. E suas excelências, em face do “buraco” que cavaram,
arrogam-se a atribuição de quase 2 milhões de euros de recompensa. Se isto não
é uma vergonha, não sei onde estará o limite do decoro.
Por isso, não surpreende que o próprio
ministro das Finanças considere que "não
é adequada a prática de atribuição de prémios de gestão do Novo Banco" e que o
governador do Banco de Portugal afirme
que o Fundo de Resolução e o supervisor
"são contrários à determinação deste pagamento de prémios, num momento em
que o Novo Banco devia pugnar pela preservação do seu capital" para apoiar a
economia.
Desde que foi criado como banco de
transição em 2014, o malfadado Novo
Banco já absorveu mais de 11200 milhões
de euros, dos quais 6030 milhões foram
sacados aos contribuintes portugueses.
Um esbulho despudorado para estipendiar os desmandos, as fraudes e as vigarices de banqueiros criminosos e de fundos
abutres de um capitalismo abjecto. É por
estas e por outras que a extrema-direita
cresce em Portugal e que o país não sai da
cepa torta da sua vil tristeza de aceitar
passivamente que o Orçamento de Estado
não vá para a educação, a saúde, a habitação, a justiça, a cultura, mas para compensar os agiotas e os usurários que destroem a capacidade de desenvolvimento e
de progresso da nossa economia e da nossa sociedade.
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PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

PRECISA-SE

ELECTRICISTAS
E AJUDANTES
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
MANUTENÇÕES
ENERGIAS RENOVÁVEIS

938291548/935156106

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

PRECISA-SE

EMPREGADA DOMESTICA INTERNA
Com carta de condução, 45 aos 60 anos não fumadora e totalmente
livre para dormir no local de trabalho, vida de casa, assistência a pessoa
com dificuldades. Possíveis deslocações, alojamento, alimentação
e 1000 euros de salario.
Responder só nestas condições com mensagens escritas. Referências.

Tlm. 968 651 479

SINTONIZE 106.0 FM

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

FUNCIONÁRIO

RESTAURANTE
EM BRAGA

PARA MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
BRAGA
Tlm. 966 536 875

COZINHEIRO/A
E CHURRASQUEIRO
917 522 736

ADMITE-SE

ADMITE

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

www.antenaminho.pt

CERVÃES -VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

“Correio do Minho”, 09/05/2021

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga
Juízo Local Cível de Amares

Anúncio
Processo: 123/21.2T8AMR
Acompanhamento de Maior
Referência: 173094526
Data: 06-05-2021
Requerente: Ministério Público
Requerido: Augusto José Braga
da Silva
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é requerido Augusto José Braga da Silva, com domicílio: Centro Social
de Dornelas, Rua do Lar, n.11 4720-316 Amares, com vista a serem definidas medidas de acompanhamento.
A Juiza de Direito,
Dr(a). Sara Lígia Macedo Faria
Guimarães
O Oficial de Justiça,
Isabel Santos

ROBUST.PT
ADMITE TÉCNICO
DE CONSTRUÇÃO.
LADRILHO E CAPOTO
TODOS OS TRABALHOS
EM BRAGA
915 820 941

FAÇA A SUA
ASSINATURA

Nome..................................................
Morada................................................
Localidade...........................................
C. Postal.............................................
E-mail ...............................................
Tlf./Tlm...............................................
N.º Contribuinte..................................
Junto envio o cheque n.º
................................., sobre o
Banco.............................................

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

Praceta Escola do Magistério, 34
• Telef. 253 309 500
• Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA
• E-mail:

assinaturas@correiodominho.pt

ARRENDA-SE

Construção Civil e Obras Públicas

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

VENDE-SE OU ALUGA-SE
1.000 metros de ARMAZÉM e 1.000 metros de ESCRITÓRIO Avenida Santa Ana de Vimieiro
(próximo do Parque Industrial de Celeirós).

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
MERCEDES E270 CDI
AVANTGARDE
ANO 2003 - 177CV
2685 CILINDRADA
328139 KM
8.850 €

FIAT CROMA
ANO 2007 - 150CV
1900 CILINDRADA
238251 KM
4900 €

MERCEDES GLK 220CDIANO 2014 - 170CV
2200 CILINDRADA
245652 KM
21.500 €

BMW X3 XDRIVE
ANO 2013- - 184 CV
2000 CILINDRADA
204052 KM
20.500 €
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

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA
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PÓVOA AC, 30

ABC/UMinho derrotado
por um na visita ao Póvoa

Humberto Gomes e Alexandre Magalhães
(GR), Vasco Areias (1), Rafael Andrade (3),
André Caldas (6), Pedro Cruz, Rui
Lourenço, João Santos (2), Rares Fodorean,
(7), Alan Silva (1), António Magalhães,
Afonso Paiva (1), António Ventura (4),
Roberto Ferreira (3) e Tiago Teixeira (2).
Treinador: Jorge Carvalho.

ACADEMISTAS não conseguiram manter a vantagem que tinham conquistado ao intervalo e acabaram por permitir a reviravolta do adversário.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Sem armas para conseguir
aguentar a magra vantagem até
ao final, o ABC/UMinho foi ontem derrotado pela margem mínima na visita a casa do Póvoa
Andebol, averbando um resultado desfavorável de 30-29.
Apesar de ter conseguido cons-

truir uma vantagem magra no
primeiro tempo, que permitiu ir
para o intervalo a vencer por
equilibrados 15-16, os academistas não tiveram armas, nem
engenho para conseguirem, ao
longo do segundo tempo, manter
essa vantagem do seu lado, acabando por ceder nos minutos finais perante a formação da casa.
Tomás Teles esteve em desta-

que no capítulo da finalização na
equipa bracarense, apontando
seis golos, mas mesmo assim
não logrou ser o melhor marcador da partida, uma vez que esse
mérito caiu para Rares Fodorean, atleta do Póvoa Andebol
que conquistou sete remates certeiros na partida.
Apesar deste resultado, o ABC
continua na oitava posição do

ABC/UMINHO, 29

Pivot do ABC, Tomás Teles marcou 6 golos

Cláudio Silva e Carlos Oliveira (1) (GR),
Sebastian Ceballos (2), Diogo Silva, Rafael
Peixoto, Predrag Rodic (4), Erekle
Arsenashvili (2), André José (5), Rui
Batista (3), Hugo Manso, Tomás Teles (6),
André Rei (4), Diogo Silva e João
Fernandes (2).
Treinador: Jorge Rito.

campeonato, com 45 pontos somados, os mesmos que nono e
décimo classificados que, no entanto, têm mais um jogo realizado.

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo
Fonseca (Madeira).
Ao intervalo: 15 - 16.
Pavilhão Municipal Póvoa de Varzim

PORFÍRIO FERREIRA

Minhotos impuseram prolongamento

Óquei de Barcelos perde em Alvalade
e Benfica ganha no Dragão Arena
HÓQUEI EM PATINS
| Rui Serapicos |

O Óquei de Barcelos foi ontem a
Lisboa perder com o Sporting,
por 5-3, no primeiro encontro a
contar para as meias-finais do
play-off do campeonato nacional da I Divisão de hóquei em
patins. Com empate a 3-3 no fim
dos 50 minutos regulamentares

o jogo foi para prolongamento
e nesse período os leões foram
mais eficazes, com dois golos
que colocam a equipa de Lisboa
em vantagem.
Gonzalo Romero ao minuto 51
desfez a igualdade na conversão
de um livre directo e Pedro Gil
ao minuto 58 estabeleceu o 5-3
final.
No período regulamentar os

leões adiantaram-se aos 15 minutos, com um remate certeiro
de Gonzalo Romero.
Os minhotos igualaram aos 23
minutos, através de um golo de
Miguel Rocha, que fixou o 1-1
com que as equipas foram para o
intervalo.
N a segunda parte, Ferran Font
fez 2-1 para o Sporting, que viu
o Óquei de Barcelos chegar de

§Desporto Universitário
Campeonato Nacional Universitário

Equipa de futebol
da AAUMinho apurada
Com a participação na Jornada Concentrada
Norte, em Aveiro, decorrida nos passados dias
6 e 7 de Maio, a equipa de futebol masculino
da AAUMinho garantiu o seu lugar no Campeonato Nacional Universitário.
Com o segundo lugar na classificação geral,
os atletas minhotos garantiram o apuramento
para o CNU, a decorrer na Covilhã, entre os dias
19 e 31 de Julho.
Num total de 85 atletas, os 20 estudantes
que representaram a Associação Académica
Minhota competiram com as equipas das Associações Académicas de Aveiro e Coimbra e,
ainda, do Instituto Politécnico de Viseu, sendo

novo à igualdade, ao minuto 45,
com um golo de Rafa (2-2).
No minuto 48, Pedro Gil faz o
desempate (3-2) mas logo na
resposta Dário Gimenez marcou
o golo (3-3) que leva as equipas
para prolongamento.
Depois foram os dois golos de
Gonzalo Romero e Pedro Gil
que selaram o 5-3 definitivo.
Na outra meia-final, também

Barcelenses em desvantagem

ontem, o Benfica venceu o FC
Porto, por 7-5.
A meia final é disputada à melhor de cinco. O jogo 2 está
agendado para o dia 22,

Pelos parciais de 25-18, 25-21 e 25-19

Portugal supera Noruega
no apuramento europeu
VOLEIBOL
| Redacção/Lusa |

que o único jogo perdido pelos minhotos foi
disputado com a equipa da casa.

DR

A selecção portuguesa de voleibol masculino conquistou ontem a segunda vitória,
em igual número de jogos, no Grupo G de
qualificação para o Europeu de 2021, ao
impor-se por 3-0 à Noruega.
Em Budapeste, onde decorre o primeiro
de dois torneios de apuramento - o segundo realiza-se em Matosinhos, na próxima
semana -, Portugal venceu pelos parciais
de 25-18, 25-21 e 25-19, na segunda jornada do grupo, que integra ainda a anfi-

triã Hungria e a Bielorrússia, derrotada na
sexta-feira pela equipa lusa, por 3-2.
Apuram-se para a fase final do Europeu,
organizado por Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia, entre 1 e 19 de
Setembro, os vencedores dos sete grupos
de qualificação desta segunda fase de
qualificação e os cinco melhores segundos classificados.
As 12 selecções apuradas juntar-se-ão
aos quatro organizadores e a outras oito
selecções já qualificadas de acordo com
a classificação final do Europeu de 2019,
no qual Portugal terminou em 20.º lugar.
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07:32 Dennis E Gnasher:
Os Aventureiros
07:43 Radar XS
08:00 Bom Dia Portugal
Fim-de-Semana
10:30 Missa do Senhor Santo
Cristo dos Milagres
12:08 A Grande Corrida
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Encontra-me em Paris
Folha de Sala
Nicolas Le Floch
Duas Leis
Caminhos
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Movimento Estudantil
1914 - 2014
Maio De 68: Laboratório
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Europa Minha
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Jornal 2
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Os Guardiões
Uma Aventura
Minutos Mágicos
Olhá Sic!
Vida Selvagem
Primeiro Jornal
Fama Show
Domingão
Jornal da Noite
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Trabalha - 3.ª Dose
23:15 Hell's Kitchen
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Os Batanetes
George, o Curioso
Todos Iguais
O Bando dos Quatro
Diário da Manhã
Fim-de-Semana
Querido, Mudei a Casa!
Missa - Mouraria, Lisboa
Mesa Nacional
Jornal da Uma
Somos Portugal
Jornal das 8
All Together Now
Mulheres
Jovem Adulta
Fascínios
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HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça. 10 estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Publicidade

AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
AZEVEDO CARVALHO T. 253 654 984

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Rua Fonte De São João, S 3-A E 3-B

Praça Guilherme de Abreu, 61

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
AVENIDA T. 253 826 990

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
ALVES T. 253 588 418

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

R. Dr. Abílio Torres, 1094

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

BRAGA
SANTOS T. 253 264 216
R. Conselheiro São Januário 95

OLIVEIRA T. 253 695 151
R. Frei José Vilaça 101

ESPOSENDE
MONTEIRO T. 253 961 258
R. 1.º de Dezembro, 62

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

VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

R. Serpa Pinto, 2

R. Cerqueira Gomes, 66

FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
BRITO T. 258 911 129

Praça Dona Maria II, 1096

Praça da República 43

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

Alameda de São Dâmaso, 43

Rua de Galvão s/n

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

8 7
9 1

5
6
1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

Av. Alcaides de Faria, 293

Sudoku

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VIANA CASTELO
CENTRAL T. 258 822 527
R. Manuel Espregueira 120

2
3 8

4 7 9
1
2
5
3 8
9 4
5
6
7 8
7
5
9
4 7
5

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

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

964 131 762

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

PRIMEIRA VEZ

Morena pele cor de canela,
bronzeada. Atende em Lamaçães,
espaço super limpo.
Oral divinal, 22 anos
espaço em marquesa.

927 938 981

Insólitos
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253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

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

Passageiro esquece carteira
no avião com 37 mil euros

Cavalo 'apanhado' a passear
pelas ruas de Nova Iorque

Um passageiro da Vietnam Airlines
conseguiu esquecer uma carteira com 45 mil
dólares em notas (37 mil euros) e ainda
dinheiro vietnamita e outros valores.
Após semanas de busca, o proprietário foi
localizado e em troca do favor deixou uma
simples carta de agradecimento.

A polícia de Nova Iorque foi chamada para
uma emergência inusitada em Staten Island:
um cavalo à solta. O ‘meliante’ de quatro
patas andava pelas ruas em busca dos
relvados mais apetitosos. A polícia acabou
por caçar o cavalo, com alguma dificuldade,
e procurou o dono, ao qual tinha escapado na
quarta. Um passeio para mais tarde recordar.

Amanda

JOGOS
Segunda 03/05/21

Sorteio 18/2021

43.925
2.º Prémio 15.973
3.º Prémio 69.022
1.º Prémio

Terça 04/05/21

Sorteio 36/2021

3 10 13 28 46
*4 *11
Quarta 05/05/21

Sorteio 36/2021

6 17 27 32 39
+5
Quinta 06/05/21

TAYLOR
A beleza
e sensualidade
da modelo nas praias
da Florida.

Sorteio 18/2021

1.º Prémio

07.850

2.º Prémio 24.810
3.º Prémio 73.538

74.764
Terminação 0
Série sorteada 3.ª
4.º Prémio

Sexta 07/05/21

Sorteio 37/2021

14 22 33 38 47
*8 *9

Sorteio 19/2021

PNZ 06420
Sábado 08/04/21

Sorteio 37/2021

4 18 23 29 41
+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

C
m
Braga

Camião com carne
de vaca despistou-se
no acesso à A11
Um camião carregado com12 toneladas de carne de vaca despistou-se,
ontem no acesso à auto-estrada
A11, no sentido Braga - Guimarães.
A viatura pesada, de matrícula espanhola, tinha como destino a Holanda. Os Bombeiros de Braga e o
INEM estiveram no local, mas não
foi necessária qualquer intervenção,
já que o motorista recusou ser
transportado ao Hospital. O camião
ficou tombado num talude ao lado
da faixa de rodagem, pelo que o
trânsito não foi afectado. A viatura
pesada acabou por ser retirada com
recurso a meios próprios da empresa proprietária. A BRISA, concessionária da via, também esteve no local, bem como a GNR, que registou
a ocorrência.

Guimarães

Oito feridos em três
acidentes rodoviários
Oito pessoas, três delas com
gravidade, ficaram feridas em
acidentes ocorridos ontem em
Caldelas e Prazins Santa Eufémia.
Em Caldelas, uma colisão entre um
motociclo e um veículo ligeiro, pelas
16.30 horas, causou um ferido grave
e outro ligeiro. O acidente
aconteceu na Estrada Nacional 101e
obrigou à intervenção de seis
elementos dos Bombeiros
Voluntários das Taipas, apoiados por
duas viaturas e da viatura de
Emergência e Reanimação de
Braga. As vítimas foram
transportadas ao Hospital de
Guimarães.
Ainda em Caldelas, mas na
madrugada de ontem, o despiste de
uma viatura, na Rua de Santa
Marta, feriu gravemente dois jovens
de 20 e 25 anos. Um outro sofreu
ferimentos ligeiros. No local
estiveram os Bombeiros Voluntários
das Taipas e o INEM. A GNR das
Taipas registou as duas ocorrências.
Em Prazins Santa Eufémia, três
ciclistas ficaram com ferimentos
ligeiros, devido à colisão das
bicicletas em que seguiam com
uma viatura. O acidente aconteceu
pelas 9.15 horas na Rua Padre João
Moreira Leite. Os Bombeiros
Voluntários das Taipas prestaram
socorro às vítimas, que foram
transportadas ao Hospital.
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Vila Verde

Júlia Fernandes destaca poder dos jovens
para concelho diferenciador e agregador

Guimarães

Requalificação urbana de Serzedelo
está em fase de concurso público
A candidata do PSD à Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, destacou o poder
que os jovens têm para tornar o concelho mais diferenciador e agregador. Participando na
conferência ‘Vila Verde 2030’, Júlia Fernandes assumiu como compromisso reforçar o espaço
de intervenção e o exercício de poder dos jovens e destacou a importância de abrir espaço
às novas gerações para inovar e valorizar o território e a sua identidade e tradições, no contexto de exigência e competitividade do mundo actual.
Em cima da mesa da conferência, organizada pelo PSD de Vila Verde, estiveram as problemáticas e as potencialidades da juventude. A iniciativa vincou o reconhecimento de que “os
jovens são uma mais valia, sobretudo pela sua capacidade para contribuir com projectos e
soluções, face aos desafios e problemas com que se deparam hoje as comunidades locais e
a sociedade moderna em geral”, como frisou Júlia Fernandes, a quem vários jovens talentos
vilaverdenses fizeram questão de agradecer pela ajuda e pelo incentivo para fazerem vingar as suas aptidões.
A sessão contou com os testemunhos de jovens artesãos, designers, músicos, investigadores e modelos.
“São jovens com experiências de sucesso, que comprovam como o concelho de Vila Verde
abre espaço à valorização dos seus jovens. Vila Verde é, de facto, uma terra que sabe honrar
e valorizar as suas raízes e tradições, para continuar a construir um presente e um futuro cada vez melhores, com a importante participação dos nossos jovens”, atestou o líder concelhio da JSD, Adriano Ramos.
O deputado Hugo Carvalho e o ex-secretário de Estado e antigo líder da JSD, Pedro Duarte,
aproveitaram para apelar que, para além de abrir espaços para ouvir os jovens, se dê também poder às novas gerações.
Júlia Fernandes avançou que, como candidata a presidente da Câmara, pretende lançar um
orçamento participativo para os jovens do concelho, para além de revelar que porá a funcionar um espaço especificamente dedicado à juventude. São iniciativas que reforçarão a
aposta prioritária do município de Vila Verde, onde se destacam o forte investimento na
modernização das escolas e na qualidade da oferta formativa, na dinamização do movimento associativo, na estratégia de valorização do território aliando as tradições à modernidade e incentivando a inovação, realçou Júlia Fernandes.

A Câmara Municipal de Guimarães aprovou a abertura do concurso
público para a realização das obras de Requalificação Urbana da
Centralidade de Serzedelo. O preço base da obra é de 2.199.619
euros mais IVA. Os trabalhos devem ter início no último trimestre
deste ano. O projecto prevê a requalificação da zona envolvente ao
Cemitério, Rua da Eirinha e via de acesso à autoestrada.
A execução da obra tem início na rua da Eirinha (EN310) e Via de
acesso à auto-estrada (A7), seguindo-se a requalificação da zona
envolvente ao cemitério e Capela do Senhor do Calvário. Esta
intervenção pretende requalificar o centro cívico da Vila, na área a
envolvente da Igreja de Santa Cristina de Serzedelo, cuja envolvente
mais próxima é classificada como Zona Especial de Protecção. Será
feira a requalificação de passeios, com materiais nobres, como o
granito da região. Vai ser implementada uma Zona 30, na área
confrontante entre a envolvente da Igreja St.ª Cristina e o cemitério,
que forçará a redução de velocidade automóvel, priorizando-se o
peão e a sua segurança. A obra contempla ainda o reperfilamento
do piso, um espaço com árvores e rampas de acesso junto à Capela
do Senhor do Calvário e uma rotunda na Estrada 310.
Publicidade

Arcos de Valdevez e Caminha

Despiste e colisão ferem duas pessoas
Um ferido grave foi o resultado do despiste de uma viatura, ontem à tarde, na freguesia de
Rio Frio, nos Arcos de Valdevez. O acidente aconteceu pelas 14.55 horas, no Lugar de
Ranhados. Os Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez transportaram a vítima ao
Hospital de Viana do Castelo.
Em Vilar de Mouros, no concelho de Caminha, uma colisão rodoviária, ocorrida pelas 15.40
horas, causou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Viana do Castelo pelos
Bombeiros Voluntários de Caminha.
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