Publicidade

Publicidade

Publicidade

Correio
do Minho.pt
TERÇA 15 JUNHO 2021 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXXII Série VI N.º 11829 DIÁRIO € 1,00 IVA Inc.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE BRAGA NÃO É DRAMÁTICA
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Requalificar EB 2,3 Frei
Caetano Brandão é da
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Autarquia apoia IPVC
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VW GOLF GTI DSG

RENASULT CLIO 1.5 DCI
2019 - DIESEL
20.000KMS

www.standcarvalho.pt

16.750€

Bentley Bentayga 4.0 V8

2016- GASOLINA
72.000KM2

FORD S-MAX 2.OTDCI TITTANIUN 7L

25.500€

Porsche Panamera Sport Turismo
Turbo S E-Hybrid

2017/12 - Diesel

2017- DIESEL
140.000KMS

21.900€

Porsche Panamera Turbo
2016/12

2018/05

253 913 533

Av. Labriosque, 111 - 4705-768 Cabreiros - Braga

COMPRA l VENDA l TROCA
www.xandoautomoveis.pt

SEAT IBIZA FR

CITROEN DS3 CITROEN 1.6

2016 - DIESEL

2012 - Gasolina

917 815 871

936 728 484
Rua Cima n.º 31 (3,38 km) 4700-154 Frossos

14.900 €

253 258 264

9.900 €

9.500 €

BMW 525 D

MAZDA MX-5 1.6 i EMOTION CABRIOLET

FORD FIESTA 1.6 ST LINE

2011 - GASÓLEO 240cv, ESTOFOS EM PELE,
SENSORES PARQ, CAIXA MANUAL

2005 - GASOLINA
ESTOFOS EM PELE, AR CONDICIONADO

2012 – GASOLINA 135cv, A/C AUTOMATICO,
SENS PARQ, ESCAPES DESPORTIVOS

Av. Dr ͣ Assunção Vasconcelos Chaves, 310 4700-010 Dume - BRAGA
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Braga

COVID-19

“Não temos uma situação
dramática na saúde”
SITUAÇÃO epidemiológica do concelho “não é dramática” para a saúde, pelo
que Ricardo Rio reivindica maior abertura para as actividades económicas.
REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga sustenta que as regras de controlo da pandemia em vigor, no
concelho de Braga, são demasiado penalizadores da actividade
económica face aquilo que são
os benefícios que aportam do
ponto de vista da saúde pública.
“Nós não temos hoje uma situação dramática em termos de
saúde no concelho”, vincou Ricardo Rio, realçando que o facto
de Braga ter vindo a registar um
aumento no número de casos de
Covid-19 tal “não representa
uma ameaça do ponto vista da
capacidade de resposta da saúde
pública”.
O edil realçou que o aumento
de casos não se tem traduzido no
aumento de óbitos, pois há várias semanas que não se regista
qualquer morte associada à Covid-19 no concelho, além de que
o número de internamentos no
Hospital de Braga “é reduzido e
nos cuidados intensivos estarão
duas ou três pessoas”.
Face a este cenário o autarca
volta reivindicar a alteração da
actual matriz de risco para que
as regras não sejam tão apertadas do ponto de vista do funcionamento das actividades económicas.
Salvaguarda, porém, que as
pessoas devem continuar a manter condutas responsáveis e respeitar as regras, porque combater a pandemia exige “um
esforço colectivo”.
O autarca falava ontem, na reunião de Câmara, em resposta ao
PS, que pela voz de Artur Feio
questionou Rio sobre que medidas está a autarquia a planear para alavancar a retoma da economia.
O edil respondeu que nas actividades económicas a retoma é
feita com a sua reabertura e com
a dinamização dos hábitos da
comunidade.
Especificou que a autarquia
continua a apostar na promoção

858,072

MORTES
17,047 (-)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

815,622 (+280)

CASOS ACTIVOS

+ 625 NOVOS CASOS

25,403 (+345)

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)
342464
NORTE

12,342,434
VACINAS
ADMINISTRADAS

120517
CENTRO

6,572,806
1.ª DOSE

4,330,244

DR
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ALENTEJO

PS reclamou medidas de apoio à retoma da economia

de Braga como destino turístico,
realçando que a retoma nesse
sector decorre à medida que as
regras o ditam.
O PS questionou também a autarquia sobre se tem intensificado o policiamento e fiscalização
junto dos locais onde decorrem
aglomerações de jovens, sobretudo zona à zona de bares próxima da Universidade do Minho.
Rio referiu que a intervenção
tem existido, com uma postura
sobretudo pedagógica e de sensibilização, não só para os clientes como para os empresários.
O autarca explicou ainda que,
na mais recente reunião com a
saúde pública, foi apurado que o
aumento de casos dos últimos
dias se registou sobretudo devido a convívios familiares e de
amigos, portanto situações dentro de portas.
Em declarações aos jornalistas,
já depois do encerramento da
reunião, Artur Feio avançou que
o PS vai avançar com uma proposta com medidas para que o
Município contribua para a retoma da economia. “Vamos apresentar uma proposta porque percebemos que a Câmara não tem
nada preparado, esperando pelo
que for decidido a nível nacional”, criticou o socialista.

2.ª DOSE

2,242,562

Altice Forum Braga
22653
ALGARVE

Município contrata
oito enfermeiros
para reforçar
vacinação
O Município de Braga vai
contratar, em parceria com a
Cruz Vermelha, e para um período de dois meses, oito enfermeiros para o Centro de Vacinação a funcionar no Altice
Forum Braga. O objectivo é
acelerar o processo, desde que
haja vacinas disponíveis.
Ontem a vereadora da CDU,
Bárbara Barros, criticou o facto de “ter sido o presidente da
Concelhia do PSD” a fazer o
anúncio da contratação dos
enfermeiros, no decorrer de
uma visita realizada no 10 de
Junho, ao Centro de Vacinação, como forma de homenagem aos profissionais envolvidos neste processo.
Na resposta, Ricardo Rio esclareceu que o anúncio da
contratação dos enfermeiros
foi feito por ele próprio, dias
antes, quando foi contactado
por jornalistas a propósito de
ter recebido a primeira dose da
vacina contra a Covid-19.

9789

5799

MADEIRA

AÇORES

176,839,560

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 131,769 NOVOS CASOS

160,938,966

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,322,045
29,548,012
17,413,996
5,740,665
5,330,447

3,822,024

MORTES

ACTIVOS

615,079 5,306,053
375,185 941,805
487,476 1,131,972
110,420 134,770
48,721
79,475

CRÍTICOS

4,526
8,944
8,318
2,106
952

Mundo
Irão autoriza uso de emergência da sua primeira vacina
As autoridades iranianas autorizaram o uso de emergência da primeira
vacina produzida no Irão, a Coviran Barekat, apesar de estar ainda por finalizar a terceira fase de ensaios clínicos, indicou o Governo de Teerão. Segundo o ministro da Saúde iraniano, Said Namaki, o Governo emitiu a autorização para a vacina, cujas duas doses começarão a ser administradas
na campanha de vacinação nacional “a partir da próxima semana”.
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§breves
Gualtar
Um milhão para
requalificar o JI
O presidente da Câmara afirmou
ontem que está para breve o lançamento do concurso público
para a requalificação do Jardim
de Infância de Gualtar, uma obra
que vai custar cerca de um milhão de euros.
Avançou ainda que “nos próximos” dias arrancam as obras para a criação de mais uma sala na
Escola EB1 de Gualtar, com a
adaptação do espaço existente.

Votaram contra

Requalificação da escola
“é competência do Governo”

CDU e PS criticam
modelo das AEC

RICARDO RIO desafiou vereador do PS a questionar o Governo sobre a razão
pela qual não considera prioritária a requalificação da EB 2,3 Frei Caetano
Brandão. A Câmara apenas tem responsabilidade na manutenção.

Ponte
Piscina não vai abrir
O presidente da Câmara confirmou ontem que a Piscina da
Ponte não vai abrir ao público
neste Verão.
A piscina foi encerrada no ano
passado, poucos dias após a sua
reabertura, quando foi detectada uma fuga de água significativa dos tanques. Foi entretanto
elaborado um projecto de intervenção estrutural para toda a
piscina, que só reabrirá depois
de feitas as obras.
A oposição socialista criticou a
não abertura, lembrando que a
Câmara teve um ano para resolver o problema, mas não o fez.

Quinta da Capela
CDU divulga queixas
de moradores
Bárbara Barros partilhou, na reunião de câmara, as queixas da
associação de moradores local
sobre a situação da Quinta da
Capela, sobretudo face à construção do CADI, que acabou por
ter maior impacto no local do
que os populares imaginavam.
A vereadora da CDU alertou ainda que o ringue ali existente deve continuar a ter acesso livre.

DR

Situação da escola gerou discussão entre Rio e Artur Feio, na reunião de câmara

REUNIÃO DE CÂMARA
| Marlene Cerqueira |

O presidente da Câmara de Braga esclareceu ontem que requalificação da Escola EB 2,3 Frei
Caetano Brandão, em Maximinos, é uma competência do Ministério da Educação e não da
autarquia.
Ricardo Rio respondia assim
ao vereador socialista Artur Feio
que questionou a autarquia sobre
“o nível de degradação muito
elevado” que os socialistas testemunharam numa visita à escola,
comprovando denúncias e reivindicações que tem vindo a ser
efectuadas pela Associação de
Pais. “É difícil perceber porque
é que uma escola daquelas, com
um projecto educativo interessante, sendo de referência para
alunos invisuais, não tem uma

intervenção prevista”, lamentou
Artur Feio.
O socialista referiu que a situação se torna mais injusta, numa
altura em que a Câmara anuncia
um “plano Marshall para a educação no concelho”, mas não
contempla qualquer intervenção
nesta escola onde, afirmou, “foram gastos apenas cinco mil euros pela Câmara no último ano”.
Na resposta, Ricardo Rio esclareceu que a Câmara apenas
tem responsabilidade em termos
de manutenção, cabendo ao Ministério da Educação assegurar
as intervenções estruturais.
Rio garantiu que a autarquia já
estabeleceu vários contactos
com a DGEST no sentido de aferir quais as intervenções que podiam constar de um projecto de
requalificação profunda, mas
sem resultados até momento.

“Pergunte ao Governo, que é
do seu partido, por que é que votou esta escola ao abandono, por
que é que esta escola não é prioridade para o Ministério da Educação”, desafiou Rio, dirigindose a Artur Feio, lembrando que
foi o Governo socialista que não
considerou esta escola como
uma das prioritárias para intervenção.
Na resposta, o socialista disse
ao edil que devia aproveitar as
vindas de António Costa e de
outros membros do Governo a
Braga para lhe apresentar esta e
outras reivindicações, em vez de
se limitar a “fazer pose” para a
fotografia.
Já Bárbara Barros, da CDU,
deixou um apelo ao Governo para que integre esta escola na listas de estabelecimentos prioritários para intervenção.

Os vereadores do PS e da
CDU votaram ontem contra a
proposta referente às actividades extracurriculares (AEC)
nas escolas do concelho, por
não concordarem com o modelo em vigor.
Os vereadores da oposição
consideram que este modelo
das ACE “fomenta o trabalho
precário e cria desigualdades
entre os estabelecimentos de
ensino”.
Na resposta, a vereadora da
Educação, Lídia Dias, refutou
as críticas, alegando que o
modelo respeita a autonomia
das escolas e que foi dada aos
agrupamentos toda a liberdade
para escolherem as entidades
parceiras responsáveis pelas
AEC.
Pelo PS, Artru Feio defendeu
que as AEC deviam ser geridas directamente pelo município, “para garantir oferta igual
em todas as escolas”. Notou
ainda que ao delegar em entidades parceiras a responsabilidade das AEC, de acordo com
as escolhas de cada agrupamento, promove-se “o trabalho precário” de professores e
monitores”.
A vereadora da CDU, Bárbara Barros, subscreveu as críticas, e denunciou que” as AEC
são em muitos casos entregues
“não a professores, mas sim a
técnicos” e que muito do pessoal contratado “não passa por
nenhum processo de selecção”.
“A única forma de garantir
equidade é assegurar que o
serviço é prestado por professores e é igual para todos. O
actual modelo é absolutamente discricionário, cria desigualdade entre escolas”, disse.
Publicidade
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Agere renova certificação de Qualidade
AGERE concluiu, com êxito, a auditoria de acompanhamento do seu sistema de gestão de Ambiente e Segurança e Saúde
no Trabalho, bem como a renovação da certificação do sistema de Gestão de Qualidade.
AGERE
| Redacção |

A Agere - Empresa de Águas,
Efluentes e Resíduos de Braga
anunciou ontem que concluiu
com êxito a auditoria de acompanhamento do seu sistema de
gestão de Ambiente e Segurança
e Saúde no Trabalho, bem como
a renovação da certificação do
sistema de Gestão de Qualidade.
“Quatorze anos depois de ter
iniciado o processo de implementação de um Sistema Integrado de Gestão, baseado nos
normativos ISO 9001, ISO
14001, e ISO45001, a empresa
não só demonstrou que este se
encontra eficazmente implementado como renovou a certificação de qualidade novamente

sem o registo de qualquer não
conformidade”, refere a empresa
em comunicado.
A mesma fonte, realça que “foi
demonstrado” que o Sistema Integrado de Gestão implementado de forma transversal às actividades da Agere, “atende às
necessidades e expectativas das
suas partes interessadas e determina e avalia, com base numa
análise de contexto interno e externo à organização, os seus riscos e oportunidades de modo a
melhorar continuamente o seu
desempenho, bem como a minimizar os impactos decorrentes
das suas actividades”.
Num ano atípico, devido aos
constrangimentos causados pela
pandemia, a Agere “demonstrou
uma elevada dinâmica organiza-

cional na prossecução da melhoria contínua” tendo o organismo
certificador, AENOR, realçado
“mais uma vez, o envolvimento
de todos os colaboradores na
melhoria do desempenho e da
organização”.
Como ponto forte foi também
salientado “o empenho e compromisso da liderança evidenciado pela participação da Administração e da Direcção Geral
nas actividades do Sistema Integrado de Gestão”. Foram ainda
destacados pela equipa auditora,
a melhoria dos indicadores relativos à segurança e saúde no trabalho, o elevado reforço dos sistemas de informação, a contínua
renovação do parque de viaturas,
bem como o indicador de água
segura no valor de 100%.

DR

Empresa liderada por Rui Morais renovou certificação de qualidade
Publicidade

§São João 2021
Augusto Canário e Tiago Bettencourt

Estão disponíveis ingressos
para concertos no Altice Forum Braga
Augusto Canário e Tiago Bettencourt são dois dos protagonistas musicais escolhidos para abrir
e encerrar o programa sanjoanino deste ano. Os dois artistas serão os responsáveis por levar
música até ao Altice Forum Braga, a 18 e a 24 de Junho, respectivamente, naqueles que serão
dois dos cinco espectáculos programados para decorrer presencialmente.
Os dois concertos, que arrancarão às 21 horas, são de entrada gratuita e os ingressos podem ser
levantados na bilheteira física do Altice Forum Braga, entre as 9 e as 18 horas.
De notar que, estes dos concertos, tal como os outros espectáculos presenciais programados
para o São João de Braga 2021, não requerem a apresentação de testes de despiste à Covid-19.
Os eventos agendados cumprirão também as normas de segurança impostas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), explica a Associação de Festas, em comunicado.
O palco do Grande Auditório do Altice Forum Braga receberá, a 18 de Junho, Augusto Canário,
que traz com ele os amigos Borguinha de Braga, Naty, Cândido Miranda, Cristina Sá, Marta Azevedo e Carlos Ribeiro para uma noite de desgarradas e cantares ao desafio, naquele que será o
primeiro concerto do programa “entre portas”.
Já o encerramento das festas ficará a cargo de Tiago Bettencourt, com o ex-vocalista dos Toranja a apresentar em Braga o seu novo trabalho, ‘2019 Rumo ao Eclipse’, num concerto agendado
para a noite de 24.

‘Morri Poeta - O Lobo NO Monte’

Artes d’Alegria estreia espectáculo
A Companhia de Teatro Amador Artes d’Alegria, sediada em Celeirós, vai estrear o seu novo espectáculo, ‘Morri Poeta - O Lobo NO Monte’, a 9 de Julho, em Cambeses, Barcelos.
Vão ser realizadas duas sessões, nos dias 9 e 10. Os ingressos têm o custo de três euros.
O espectáculo ‘Morri Poeta’ tem estreia marcada para dia 9 de Julho (sexta-feira), dando continuidade dia 10 de Julho (sábado). No comunicado enviado às redacções, a companhia de teatro
informa “escolhemos para palco de estreia, a ‘casa do Lobo’. ‘O Lobo NO Monte’ leva-nos ao monte, em Cambeses. O espectáculo será realizado na Rua do Monte, no ‘terreno do Sr. Manuel Sá’.
Um espetácculo de ilusões, dança, música e sentimentos, que pretende fazer-nos viajar pelas
emoções do Lobo”.

6 Braga
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Companhia de Teatro de Braga vai abrir
Festival Internacional de Teatro de Almagro
É COM UM ESPECTÁCULO que fala da questão da fronteira entre Portugal e a Galiza, co-produzido com o Centro Dramático da
Galiza, que a Companhia de Teatro de Braga vai abrir em Julho o Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro (Espanha).
TEATRO
| Marta Amaral Caldeira |

A Companhia de Teatro de Braga (CTB) vai abrir o Festival Internacional de Teatro Clássico
de Almagro (Espanha), nos próximos dias 2 e 3 de Julho, com o
espectáculo ‘A contenda dos labradores de Caldelas ou Entremez Famoso sobre a Pesca no
rio Minho’, em parceria com o
Centro Dramático da Galiza
(CDG), demonstrando em palco
as relações culturais, sociais e
económicas que unem, desde
sempre, o Norte de Portugal à
Galiza.
O espectáculo vai ser dirigido
por Fran Nunez, do CDG, e o
apoio dramatúrgico é dado por
Rui Madeira, director da CTB,
com um elenco de intérpretes
também da CTB. Após a estreia
no Festival Almagro, a peça sobe ao palco do Festival MIMARTE, em Braga, no próximo
dia 6 de Julho, e depois segue
para o Festival Internacional de
Teatro Cómico de Cangas, Barcelos e Tuy. Em Braga, a estreia
oficial da peça, no âmbito da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, está marcada para os próximos dias 22 e 23 de Julho.
Refira-se que a peça conta com a
participação especial de Paulo
Bragança, já que tem também
uma forte componente musical.
Rui Madeira, director da CTB,
mostra entusiasmo com a retoma
progressiva que os espaços culturais estão a ter, assinalando
que este espectáculo, co-produzido pela CTB e CDG, vem no
tempo certo, precisamente no
ano em que Braga é Capital da
Cultura do Eixo Atlântico e na
senda da candidatura da Capital
Europeia da Cultura 2027 e da
Estratégia que Braga já traçou
para 2020-30.
O texto que inspira o espectáculo foi escrito há mais de 350
anos por Gabriel Freixo Araúxo
e apesar de ter como centro o rio
Minho, que continua a correr
tanto tempo depois, a peça aborda o tema das fronteiras, da luta

JOSÉ PEDRO SILVA

Ricardo Rio, presidnete da Câmara de Braga, Rui Madeira, director da CTB e Franc Nunez, director do Centro Dramático da Galiza, apresentaram, ontem, nova programação cultural

lll
“Estas duas companhias
(CTB e CDG) têm trabalhado
nos últimos anos nesta
temática das fronteiras e
este é mais um passo no
aprofundamento das
relações culturais neste
território comum.”
Rui Madeira,
Director da Companhia
de Teatro de Braga
pelos recursos do rio e da luta de
classes, mas sempre mantendo
como foco as relações de proximidade que sempre existiram
entre portugueses e galegos.
“Estas duas companhias têm
trabalhado nos últimos anos nesta temática das fronteiras e este é
mais um passo no aprofundamento das relações culturais
neste território comum”, assinalou Rui Madeira, ontem, na conferência de imprensa de apresentação pública do espectáculo e
num balanço ao trabalho desenvolvido durante um ano inteiro a

fintar a pandemia de Covid-19
com dificuldades que garante terem sido “superadas”.
Rui Madeira considera que este
é o espectáculo ideal para falar
de fronteiras e na melhor forma
de as esbater nos dias de hoje, no
contexto da Euro-região Norte
de Portugal-Galiza, que, a seu
ver, deve ser cada vez mais unida a partir das relações que existem seja a nível do teatro, do comércio, da cultura ou de outras
formas, com o objectivo de afirmar “um território único”.
Com 40 anos de actividade, a
CTB mostrou-se resistente à crise instalada com o encerramento
das salas de espectáculos devido
ao confinamento obrigatório imposto com a pandemia e tentou
manter-se activa com a programação que foi possível levar a
cena.
Realçando o financiamento do
dstgroup, o director da companhia indica que, apesar de poucos, houve apoios estatais e do
Município de Braga que chegaram e que impediram despedimentos, aliás foi até possível
contratar mais três colaborado-

res - algo que Rui Madeira diz só
ser possível dada a estrutura, organização e dimensão da CTB,
garantindo que a precariedade
não é prática da casa, que os
contratos de trabalho são sérios
e que só à Segurança Social são
pagos, mensalmente, oito mil
euros.
Ainda este ano, a CTB vai protagonizar a peça ‘Pedro e Inês’,
numa co-produção com um teatro da Ucrânia e o espectáculo
‘Hamlet’, de Shakespeare.
Mas não só. Destaque ainda
para o facto de a CTB ser a anfitriã da Assembleia Geral da Associação Eurásia - uma agregação que integra representantes
culturais de 22 países da Europa
e da Ásia, que vai ter lugar em
Braga em Outubro.
O director da CTB destaca a
questão da formação dos públicos como uma dimensão essencial na actividade da companhia,
destacando o projecto que está a
ser desenvolvido no âmbito da
Comunidade Intermunicipal do
Cávado, abordando o tema específico da violência doméstica
nos vários concelhos.

+ Números
A Companhia de Teatro de
Braga protagonizou, ao
todo, 70 representações
cénicas ao longo de 2020,
sendo que 50 destas
representações subiram ao
palco do Theatro Circo de
Braga e 20 foram
digressões nacionais,
contando com uma
digressão internacional.
Rui Madeira, director da
companhia bracarense,
resume que, juntamente
com a programação online que foi difundida para
manter o contacto com o
público durante os
confinamentos e com as
acções de formação de
públicos, foram
abrangidas mais
de 20 mil pessoas.
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“É com muito orgulho que
vejo Portugal a ganhar
protagonismo no Festival
Internacional de Teatro
Clássico de Almagro
(Espanha), mas sobretudo
ver também a nossa
Companhia de Teatro de
Braga promotora do
espectáculo de abertura
desse festival é sintomático
do reconhecimento que a
CTB tem fora de portas, a
nível nacional e
internacional.”

Rio elogia “programação euro-regional”
RICARDO RIO, presidente da Câmara Municipal de Braga, parabenizou, ontem, o trabalho que tem
sido feito pela Companhia de Teatro de Braga e elogia o seu “envolvimento” nas estratégias da cidade.
TEATRO
| Marta Amaral Caldeira |

Parabenizando a Companhia de
Teatro de Braga (CTB) pelo trabalho realizado ao longo dos últimos tempos, Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de
Braga, recordou o “período extremamente difícil” para a actividade cultural com a pandemia
de Covid-19, aproveitando a
ocasião para elogiar a “estoicidade e resiliência dos nossos
agentes culturais”, garantindo

que o Município de Braga deu
também o seu contributo “mantendo incólumes todas as parcerias, independentemente das circunstâncias diferentes”.
O autarca bracarense apontou a
sua “satisfação” quanto à capacidade de “envolvimento” da
CTB nas várias dimensões culturais da cidade de Braga, desde
a Capital da Cultura do Eixo
Atlântico, ao alinhamento na
candidatura de Braga à Capaital
da Cultura 2027 e na Estratégia
2020-30, mas também mostran-

do apreço pelo facto de, no seu
dia-a-dia, a companhia ainda fazer questão de levar programação ao Teatro Romano, que o
Município de Braga quer ver cada vez mais potenciado e usufruído do ponto de vista patrimonial.
“É muito importante que a
CTB assuma na sua programação esta dimensão euro-regional
através de parcerias com outros
agentes culturais, seja em projectos da CIM do Cávado ou no
contexto da nossa ligação do Ei-

xo Atlântico, corporizando o espírito de colaboração que devemos estimular e assumindo também as causas que vão muito
para além do contexto cultural,
onde claramente a Cultura pode
ser um veículo de formarão desses ideais como a reivindicação
do comboio entre a Galiza e o
Norte de Portugal”, apontou o
edil bracarense.
“É também muito importante
que tenha este envolvimento
com a comunidade no sentido de
estimular novos públicos”.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara
Municipal de Braga
Publicidade

JOSÉ PEDRO SILVA

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, elogia trabalho da CTB

§Financiamento à Cultura
Descentralização de apoios do Estado à actividade cultural

Ricardo Rio saúda iniciativas do governo
de apoio financeiro à acção cultural
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, prestou, ontem,
o seu reconhecimento público às duas recentes iniciativas anunciadas pelo governo no sentido de conceder apoio financeiro à programação cultural de forma descentralizada em todo o país. “É um gesto verdadeiramente revolucionário daquilo que tem sido a política cultural de todos os
governos no apoio à programação descentralizada”, afirmou o edil.
O autarca bracarense apontou para as medidas anunciadas pelo Ministério da Cultura e pela Direcção-Geral das Artes tendentes a celebrar uma
contratualização de médio prazo com os agentes culturais, o que, a seu
ver, vai permitir “a estabilização” da actividade, com a possibilidade da
contratação da programação por quatro anos, indicando que o Theatro
Circo é um dos palcos mais relevantes a nível nacional que certamente irá
beneficiar destes apoios, que serão sujeitos a uma candidatura prévia.
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§escolas
Ruílhe

Festival Rodellus
regressa após
“pausa para
a pandemia”
The Twist Connection, Black
Bombaim, David Bruno, Krypto, Grand Sun e Hause Plants
são os nomes da edição 2021
do festival rural de música alternativa Rodellus, que vai decorrer entre Julho e Agosto em
Ruílhe.
Em comunicado, a organização refere que aquela que é a
6.ª edição do festival se vai dividir por três fins de semana e
que, de modo a proporcionar
uma “experiência única” aos
participantes, cada uma das
sessões terá lugar num local
secreto. Os participantes são,
assim, convidados para um
passeio rural, desde o ponto de
encontro até local dos concertos do dia.
As datas dos concertos são
24 e 31 de Julho e 7 de Agosto.
“Nesta 6.ª edição do festival
minhoto, a sensibilização ambiental, desde sempre presente
na génese do certame, continua a ser uma das grandes
preocupações da organização,
com acções que integram o
ambiente envolvente e a vida
no campo” sublinha o comunicado.
De modo a cumprir as regras
sanitárias e a “criar uma experiência única”, cada sessão terá um número limitado de lugares.
Publicidade

Agrupamento D. Maria II
Alunos solidários
na EB 2,3 de Lamaçães
Os alunos das turmas 2, 3 e 5 do
8.ª ano da Escola EB 2,3 de Lamaçães, do Agrupamento de Escolas D. Maria II, em Braga, gravaram ficheiros áudio para os
doentes oncológicos ouvirem enquanto realizam ou esperam pelos tratamentos. O desafio lançado aos alunos surgiu da parceria
entre a coordenadora do Projecto
de Educação para a Saúde do
Agrupamento, professora Maria
Clara Ferreira, da professora de
Português, Rosália Camarinha,
da biblioteca escolar, e da Liga
Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte, mais
concretamente com o Departamento de Educação para a Saúde. Os alunos abraçaram o repto
e gravaram textos em prosa e em
verso que fizeram as delícias
quer dos doentes oncológicos
quer de toda a comunidade educativa depois da biblioteca escolar os ter colocado no seu facebook.

Casa do Professor apoia
alunos com bens essenciais
NOS ÚLTIMOS dias, foram distribuídos dezenas de cabazes com alimentos
pelos Agrupamentos de Celeirós, Dr. Francisco Sanches e Maximinos.

DR

Distrito
Escolas querem ser
amigas das crianças
As escolas do distrito já submeteram 288 projectos à Escola Amiga, cujas candidaturas podem ser
feitas até ao final de Junho.
Esta iniciativa pretende estimular
as comunidades educativas a
olhar de forma renovada e inspirada para os aspectos essenciais
do desenvolvimento dos alunos.

Momento da entrega de cabazes no Agrupamento de Maximinos

SOLIDARIEDADE
| Redacção |

A Casa do Professor distribuiu
nos últimos dias dezenas de cabazes com bens alimentares pelos Agrupamentos de Escolas de
Celeirós, Dr. Francisco Sanches
e Maximinos. A iniciativa insere-se no âmbito do seu programa
de Responsabilidade Social,
concretamente no projecto solidário ‘Novelos de Afectos’.
O projecto existe há mais de
oito anos e visa promover o sucesso escolar de alunos carenciados que frequentam a escola
pública. Nele, a Casa do Professor actua como mediadora na
extensa rede de parceiros que
respondem a inúmeras necessidades.
Célia Simões, directora do
Agrupamento de Escolas de Celeirós, congratulou-se com o
facto deste agrupamento ser
apoiado pelo ‘Novelos de Afectos’: “Esta parceria é muito valiosa, na medida em que o projecto permite suprir dificuldades
de diferentes índoles que afectam as nossas crianças e jovens.
Deste modo, dá um contributo
directo para minimizar os factores que afectam o bem-estar dos
alunos, o que se reflecte no seu
sucesso escolar”.

Já Arlindo Antunes de Sousa,
director do Agrupamento Dr.
Francisco Sanches, detalha que
esta colaboração “permitiu mitigar as necessidades de apoio para muitos alunos com idades que
variam três e os 17 anos (…)
crianças oriundas de bairros sociais envolventes ao agrupamento, com carências socioeconómicas e escassos acessos a bens e
serviços”.
Acrescenta ainda que pais e encarregados de estão “plenamente
satisfeitos com o apoio prestado,
e que sem este precioso auxílio
seria muito complicado ter resposta em tempo útil para satisfazer as necessidades do seu educando, destacando-se as questões físicas e psicológicas como
um factor importantíssimo no
processo de aprendizagem”.

lll
No âmbito do programa de
Responsabilidade Social da
Casa do Professor, o projeto
solidário Novelos de Afectos
promove, há mais de oito
anos, o sucesso escolar de
alunos carenciados que
frequentam a escola
pública.

Já Neuza Silva, do Gabinete de
Mediação e Orientação Escolar
(GMOE) do Agrupamento Escolar de Maximinos, reiterou o
agradecimento a “todo o apoio”
prestado por este projecto aos
alunos.
A parceria estabelecida entre o
Agrupamento de Escolas de Maximinos e a Casa do Professor,
no âmbito do Projecto Novelos
de Afecto - Meadas de Partilha,
desde a sua génese, “tem sido
fundamental para podermos responder a algumas necessidades
emergentes dos nossos alunos”,
realçou
Por seu lado, Ana Silva, responsável pelo Gabinete de
Apoio ao Professor e pelos projectos solidários, referiu que
“um dos objectivos é a expansão
da rede de parcerias solidárias,
para continuarmos a dar resposta
aos pedidos de ajuda, cada vez
mais frequentes, que recebemos”.
Jorge Soares, presidente da Casa do Professor, acrescentou que
este projecto “contribui não só
para a diminuição das taxas de
indisciplina, absentismo e abandono escolar, como para o aumento dos índices de realização
profissional dos professores,
factores que sabemos estarem
intimamente ligados”.
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Vila Verde vai ser dotado
de novo Centro Urbano
O MUNICÍPIO de Vila Verde vai investir cerca de 300 mil euros na requalificação do seu Centro Urbano, para o tornar mais agradável e atractivo.
VILA VERDE
| Marta Amaral Caldeira |

Vila Verde vai ser dotada de um
Centro Urbano totalmente remodelado e modernizado. É esse o
objectivo do projecto de intervenção que a Câmara Municipal
de Vila Verde vai levar a avante,
prevendo um investimento global na ordem dos 300 mil euros,
com apoio comunitário.
O grande objectivo desta intervenção é conferir maior dignidade a uma área central de encontro entre os vilaverdenses,
tornando o espaço mais aprazível e mais atractivo, melhorando

as condições para a prática de
actividades de lazer ao ar livre,
promovendo hábitos de vida
saudáveis.
O projecto prevê a renovação
do parque infantil e colocação
de novos e inclusivos baloiços e
carrosséis, assim como a instalação de uma peça central alusiva
aos Lenços dos Namorado.
A intervenção inclui ainda a redefinição e reforço das áreas de
circulação pedonal, a manutenção e reforço das infra-estruturas
de suporte existentes, como rede
de iluminação pública, no sentido de melhorar a sustentabilidade da mesma e de acesso à rede

WIFI.
“Trata-se de um investimento
na regeneração urbana, na perspectiva de elevar os níveis de
atractividade dos principais centros urbanos e de, assim, também estimular o comércio tradicional e os serviços, potenciado
o crescimento da economia local
e do emprego, continua a ser um
dos pilares da estratégia de desenvolvimento sustentado do
território concelhio”, assinala
António Vilela, presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde, indicando que esta intervenção se insere na senda da “modernização do concelho”.

DR

Presidente e vereadora da Cultura querem Centro Urbano de Vila Verde mais atractivo
Publicidade
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§breves
Terras de Bouro
Município promove
seminário presencial
sobre ‘Invasoras’
no próximo dia 18
O Município de Terras de Bouro
promove, no próximo dia 18, o
seminário presencial sobre ‘Controlo de Invasoras Lenhosas em
Terras de Bouro’. O evento vai ter
lugar no auditório do Centro de
Animação Turística da vila do Gerês, onde o presidente da câmara
municipal, Manuel Tibo, marcará
presença.
A organização do seminário supra está a cargo da Câmara Municipal de Terras de Bouro e da
Associação de Agrupamento de
Baldios da Serra do Gerês e as
confirmações de comparência
deverão ser dadas até amanhã.

Cabeceiras de Basto
Autarquia
cabeceirense reforça
apoios às famílias e
empresas
O executivo municipal de Cabeceiras de Basto aprovou, por
unanimidade, a renovação de
um conjunto de apoios extraordinários às famílias e às empresas no âmbito das medidas extraordinárias de combate à
pandemia Covid-19, a vigorar
até ao final do ano de 2021, reforçando, desta forma, os apoios
concedidos no ano de 2020 e no
primeiro semestre de 2021, prolongando, por mais seis meses,
os apoios às famílias e empresas
com o objetivo de minimizar as
consequências da pandemia na
vida da população, como a isenção/redução da factura da água,
a isenção de pagamento de rendas e a isenção de pagamento de
terredos da feira, entre outros.

Edil diz que obras vão “revolucionar”
União de Famalicão e Calendário
PAULO CUNHA, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, esteve de visita à União de Freguesias
de Famalicão e Calendário, onde disse que os projectos em curso vão “revolucionar” o centro citadino.
FAMALICÃO
| Redacção |

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, continua a percorrer o território concelhio e esteve recentemente de visita à
União de Freguesias de Famalicão e Calendário, onde saltam à
vista as grandes obras em curso
que prometem revolucionar a
área central da cidade, como é o
caso da reabilitação do centro
urbano e da construção da rede
urbana pedonal e ciclável.
O autarca famalicense, Paulo
Cunha, aponta que há outros investimentos “não menos importantes” que “vão contribuir para
um aumento da qualidade de vida desta comunidade”, indicando que é esse o caso do novo
Parque de Lazer que a Junta de
Freguesia quer construir junto
ao apeadeiro de Barrimau, numa
parcela de terreno com mais de
um hectare que será cedida pela
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão.
Outro projecto que o edil famalicense realça é a requalificação
da zona envolvente da capela de
Santa Catarina que deverá iniciar em breve.
Ao nível das acessibilidades
destaque, por exemplo, para as
intervenções já concretizadas e
outras ainda por iniciar em algumas ruas com vista ao melhoramento do piso, dos passeios e
criação de novos estacionamen-

DR

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, continua périplo pelas freguesias

tos, como é o caso da Rua Lino
José de Sousa Ferreira, Rua da
Balaída, Rua de Painçães, Rua
Fontes Pereira Melo, Rua da Vitória, Rua de São Julião, Rua José Elísio Cerejeira, Avenida D.
Afonso Henriques, Avenida Carlos Bacelar, entre outras.
Ao nível do edifício escolar,
destaque para os trabalhos de remoção de fibrocimento nas escolas básicas Dr. Nuno Simões e
Júlio Brandão.
Refira-se ainda que na visita da
passada quarta-feira, 9 de junho,
Paulo Cunha fez-se acompanhar

pelo vereador das Freguesias,
Mário Passos, e pela presidente
de Junta, Estela Veloso, que quis
também realçar a importância de
todo o investimento realizado
que não se materializa em obra
física.
“Queremos dar continuidade à
aposta na área social. Se hoje somos uma comunidade dinâmica
muito se deve à força do nosso
tecido social, educativo, desportivo e cultural que queremos que
continue a ver na Junta de Freguesia um parceiro inabalável”,
referiu Estela Veloso.

lll
Paulo Cunha, presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, destaca
vários projectos que estão
em curso na União de
Freguesias de Famalicão e
Calendário, como o projecto
de reabilitação do centro
urbano, que, a seu, ver, “vão
contribuir para um aumento
da qualidade de vida da
comunidade”.

Publicidade

Concertos todas as sextas-feiras, às 19.30 horas

Júlio Resende é o primeiro a actuar no CCVF
GUIMARÃES
| Redacção |

lPichelaria lCaixilharia
lDesentupimentos lEstores

O jardim e o pátio exterior do
Centro Cultural Vila Flor
(CCVF), em Guimarães, são o
espaço e o cenário para uma série de concertos que ocupam os
finais de tarde das sextas-feiras
de 18 e 25 de Junho e 2 e 9 de

Julho, sempre às 19.30 horas,
proporcionando-nos memoráveis momentos de fruição artística ao ar livre e descontração rodeados pela natureza que o
espaço oferece.
O primeiro desta série de concertos que ocupam os finais de
tarde das próximas sextas-feiras
chega já no próximo dia 18 ao

som do pianista e compositor Júlio Resende, acompanhado por
um Ensemble da Orquestra de
Guimarães. Afirmado como um
dos mais internacionais músicos
portugueses, contando já com
sete álbuns editados, Júlio Resende tem um percurso que se
inicia no jazz, passa pelo fado e
chega agora ao pop rock.
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“pretendemos reforçar a
cooperação institucional e
garantir uma relação de
proximidade entre as duas
localidades, valorizando a
história que nos une e as
muitas potencialidades que
existem ainda por
descobrir.”

Projecto ‘JXuventude’ une municípios
de Ponte da Barca e Lóbios
CONCELHOS unidos em nome do fomento e partilha de experiências no âmbito da cultura, desporto
e ambiente. Projecto começou com a inauguração de exposições nos dois lados da fronteira.
PONTE DA BARCA

Augusto Marinho

| Redacção |

Foi com a inauguração de uma
exposição no Jardim dos Poetas
que se assinalou de forma oficial
o início do projecto ‘JXuventude’, uma cooperação entre os
municípios de Ponte da Barca e
Lóbios que pretende fomentar a
partilha de experiências e conhecimento no âmbito da cultura,
desporto e ambiente, valorizando o facto de serem localidades
intrinsecamente abraçadas pelo
Parque Nacional Peneda-Gerês/Parque Natural Baixa Limia
- Serra do Xurés.
Esta que é a primeira cooperação transfronteiriça exclusivamente dedicada à juventude, ar-

DR

Ponte da Barca e Lóbios unidos em nome do fomento e partilha de experiências no âmbito da cultura, desporto e ambiente

rancou com a exposição de fotografia do jovem de Lóbios, Alex
Rodriguez López, técnico de
animação de actividades físicas
e desportivas, seguindo-se depois, em Lóbios, a inauguração
da exposição de pintura da jovem barquense, Ana Alves, que
está a frequentar a licenciatura
em artes plásticas, numa cerimónia que contou com a intervenção do presidente da Câmara
Municipal de Ponte da Barca,
Augusto Marinho, da Alcadesa
do concelho de Lóbios, María
del Carmen Yáñez e do vereador
da Juventude, José Alfredo Oliveira.
Publicidade
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Câmara apoia IPVC em Centro
de Investigação e Desenvolvimento
ASSINADO PROTOCOLO DE 350 MIL EUROS para integrar, num edifício a construir, laboratórios
e investigadores que se encontram dispersos pela cidade.
VIANA DO CASTELO
| Rui Serapicos |

No ‘campus’ da Praia Norte, o
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC) vai instalar um
Centro de Investigação e Desenvolvimento. A autarquia apoia o
investimento com uma verba de
350 mil euros, tendo sido ontem
formalizado o protocolo. Com a
presença do secretário de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, os presidentes do
IPVC, Carlos Rodrigues, e da
Câmara Municipal de Viana do
Castelo, José Maria Costa, assinaram o acordo que pretende
agregar competências e estabelecer sinergias.
É propósito do novo edifício,
que vai ocupar uma área útil prevista de cerca de 5000 metros
quadrados, integrar numa única
infraestrutura, dedicada ao desenvolvimento de investigação,
um conjunto de unidades de investigação do IPVC recentemente aprovadas pela tutela,
além de laboratórios de carácter
aplicado que presentemente funcionam dispersos pelas três escolas do IPVC situadas na cidade de Viana do Castelo.

DR

Na presença do secretário de Estado, os presidentes do IPVC e da Câmara Municipal de Viana do Castelo assinaram o protocolo

Pretende-se ainda criar sinergias entre investigadores seniores e jovens investigadores e
constituir em Viana do Castelo
um polo de atracção e de suporte
para empresas de base tecnológica e desenvolver projectos e
testes no âmbito das energias renováveis oceânicas e robótica
submarina.

No auditório Professor Lima
de Carvalho, onde teve lugar a
assinatura do protocolo, Carlos
Rodrigues, o presidente do
IPVC lembrou a evolução daquele estebelecimento nos anos
mais recentes em número de alunos, de 4500 (em 2017) para os
actuais 5300 (em 2021), mas
também o crescimento do corpo

docente, com cada vez mais
doutorados e publicações de artigos científicos.
Face a este crescimento, frisou
a “falta de espaços” para optimizar a capacidade de fazer mais e
por isso agradeceu à Câmara
Municipal de Viana do Castelo
“a ajuda importante” para a região e para o território.

José Maria Costa, o presidente
da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, justificou a aposta da
autarquia na agenda de inovação
e desenvolvimento tendo em
vista a capacitação de recursos.
O autarca, que por motivos de
limitação de mandatos já não vai
a votos nas próximas eleições ,
vincou objectivos de “cada vez
mais se fazerem transferências
de conhecimentos para as empresas, expostar mais e exportar
com mais valor acrescentado”.
José Maria Costa, que é também o presidente em exercício
da Comunidade Intermunicipal
do Alto Minho, reconheceu que
as escolas de ensino superior
“vivem com dificuldades” e
vincou que procura colocar este
território “na primeira linha” da
captação de fundos no âmbito do
Portugal 2030 e do PRR, Plano
de Recuperação e Resiliência,
lembrando que no Alto Minho
uma parte relevante dos investimentos são na área do emprego.
Costa fez a apologia de dar
mais atenção à capacidade de se
estabelecerem as parcerias de
desenvolvimento e de aproveitar
bem os fundos comunitários.
A concluir a sessão, à qual assistiram docentes do IPVC, usou
da palavra o secretário de Estado, que lembrou a sua qualidade
de ex-responsável pelo Instituto
Politécnico de Bragança para ter
a compreensão da importância
que estes estabelecimentos têm
para os territórios onde estão implantados.
“É a maior rede de coesão para
as regiões periféricas”, afirmou,
preconizando uma distribuição
justa de recursos.

LPublicidade

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

Compromisso assumido há 20 anos, lembra presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira

Águas do Norte liga Loivo e S. Jorge em alta
VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção |

A Águas do Norte está a executar a ligação do reservatório de
Mangoeiro, na Freguesia de Loivo, ao subsistema de S. Jorge,
com vista ao reforço de abastecimento de água em “alta” no concelho de Vila Nova de Cerveira.
O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, citado pelo
gabinete de comunicação da autarquia, recorda que a obra “faz
parte dos compromissos assumidos pela empresa há já 20 anos”,
aquando do contrato entre a Câmara Municipal e a Águas do

Norte (antigas Águas do Minho
e Lima, S.A. e, posteriormente,
Águas do Noroeste)”.
Fernando Nogueira sublinha
que, “após muita insistência e
persistência, a empresa está finalmente a cumprir o que estava
estabelecido e a concretizar o
necessário e justificado reforço
do abastecimento de água, de
forma a suprir falhas de caudal,
pressão e qualidade, na sua grande maioria à freguesia de Gondarém, com especial incidência
no lugar de Mangoeiro, e em casos de emergência ter potencial
de acudir no abastecimento à
freguesia de Sopo”.

Os trabalhos em Mangoeiro incluem a instalação de cerca de
2,5km de condutas, a construção
do reservatório, o fornecimento
e instalação de uma central hidropressora na estação elevatória de Bagoada, e ligações aos
reservatórios já existentes.
Com um investimento de cerca
670 mil euros, e um prazo de
360 dias, a intervenção incide no
sistema de abastecimento de
água de S. Jorge, mas também
no de Lapela, no concelho de
Valença, integrados no sistema
multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do
Norte de Portugal.
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CAMPEONATO ARRANCA
A 7 OU 8 DE AGOSTO
LIGA PORTUGAL deu a conhecer o calendário competitivo para a época
2021/22. Finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal também conhecidas.
COMPETIÇÕES NACIONAIS
| Ricardo Anselmo |

A Liga e a Federação acordaram
o calendário desportivo para a
época 2021/22, tendo anunciado, esta segunda-feira, que o
campeonato nacional da I Liga
arranca no fim-de-semana de 7 e
8 de Agosto, tal como a II Liga.
O encerramento dos dois campeonatos profissionais está
agendado para o fim-de-semana
de 14 e 15 de Maio de 2022.
De referir que, nas duas divisões, a época encerra com a rea-

lização dos play-off de manutenção/descida/subida, entre o 16.º
classificado da divisão superior
e o terceiro da divisão inferior.
Estas eliminatórias estão agendadas para os dias 21 e 29 de
Maio.
No que toca às restantes competições profissionais, nota para
a Taça da Liga, que começa a
disputar-se no próximo dia 25 de
Julho, sendo que a final-four se
realiza em Janeiro de 2022
(meias-finais a 25 e 26 e a final a
29 de Janeiro).
Em relação à Taça de Portugal,

ficou estabelecido que a final se
realiza no dia 22 de Maio, sendo
que a terceira eliminatória, na
qual entram as equipas da I Liga,
está agendada para 17 de Outubro.
Finalmente, a Supertaça Cândido de Oliveira, que marca o arranque da temporada, e que será
disputada entre o Sporting (campeão nacional) e o SC Braga
(vencedor da Taça de Portuga),
vai jogar-se no Estádio Municipal de Aveiro, num de dois dias
propostos: 30 de Julho ou 1 de
Agosto.

SCB

Época arranca com a Supertaça, a 30 de Julho ou 1 de Agosto
Publicidade

Apartamentos T2 e T3 Novos
No Centro da Cidade

Ref. 5969
Desde 254.000 €

Construção de Qualidade e Prestigio,
próxima do Colégio D. Diogo de Sousa!
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§identidades
Neno

Antigo guarda-redes do Vitória, Benfica,
Setúbal e Selecção Nacional (1962-2021)
Adelino Augusto da Graça Barbosa Ramos, mais conhecido por Neno, marcou de forma indelével o futebol português. O coração traiu-o na noite de
10 de Junho de 2021, aos 59 anos. Nasceu a 27 de Janeiro de 1962, na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Veio para Portugal com a família, fixando-se no
Barreiro e foi lá que deu os primeiros passos no futebol. Sairia para o Benfica, que o cedeu novamente ao Barreirense, antes de novo empréstimo, agora ao Vitória SC. Voltou aos encarnados e fixou-se, durantes duas épocas, antes do regresso a Guimarães, de 1988 a 1990. Seguiram-se mais cinco anos
nas águias e, de volta a casa, terminaria a carreira no Vitória SC, em 1999, ao
fim de quatro temporadas consecutivas com o Rei ao peito. Somou nove internacionalizações pela selecção A de Portugal.

António Duarte

Foi dirigente do SC Braga e da Liga
e viveu de perto a “simplicidade” de Neno
Assumiu funções no dirigismo do SC Braga, como
vice-presidente, durante nove anos, entre 1988 e
1997. Mais tarde, ocupou o cargo de director-executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional,
de 2002 a 2007. Em todos esses anos, muitos foram os episódios e vivências partilhadas com o
antigo futebolista Neno.
Publicidade

“Neno, um homem bom
e um senhor do futebol”
ANTÓNIO DUARTE recorda Neno, pela “classe, elegância e desportivismo”.
Viagem à Hungria ajudou a perceber “humanismo” do malogrado guardião.
HOMENAGEM
| Ricardo Anselmo |

Sensibilizado pela tremenda e
arrebatadora homenagem dispensada a Neno, na véspera, em
Guimarães, António Duarte não
quis, também, deixar passar a
oportunidade de dedicar umas
palavras ao antigo atleta e dirigente, que foi “transversal ao
país” e com quem manteve, durante muitos anos, uma “relação
de proximidade”.
“Tive o privilégio, como delegado ao jogo do SC Braga, de
desfrutar do talento deste senhor,
na baliza do Benfica e do Vitória
Sport Clube”, começou por dizer
o antigo dirigente dos Guerreiros do Minho.
“Testemunhei a sua classe, elegância e desportivismo”, frisou,
adiantando que, nas mais variadas reuniões que foi tendo na Liga, nas quais Neno também participou, “era sempre recebido
com entusiasmo, pela sua competência e profissionalismo, pelo
que acrescentava e pelo conhecimento que transmitia”.
No fundo, para António Duarte, Neno sempre foi alguém que
“irradiava conhecimento”, afirmando-se como uma verdadeira
“escola de valores”, os quais podem e deve ser, muitas vezes,
transmitidos através do desporto.
Foi, de resto, dos tempos passados na direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional
que António Duarte guarda um
dos episódios mais marcantes, e
no qual, assume, pôde testemunhar o tremendo “humanismo”
de Neno.
O ano era 2004. O mês, Janeiro. Portugal chorava a morte de
Miklos Fehér, no Estádio D.
Afonso Henriques, em Guimarães. António Duarte liderou
uma comitiva do organismo que
viajou até à Hungria, à cidade de
Gyor, para participar nas cerimónias fúnebres do malogrado
jogador, que caiu inanimado no
relvado do recinto vimaranense.
“Não esqueço a viagem que fi-

VSC

António Duarte dispensou uma sentida homenagem a Neno

zemos à Hungria, no dia 28 de
Janeiro de 2004, a acompanhar o
corpo de Fehér, que também foi
um ídolo do SC Braga... Nessa
viagem, na qual tive a oportunidade de conviver e partilhar conversas com Neno, pude-me aperceber do humanismo dele.
Aquela viagem foi de uma violência tremenda”, recorda António Duarte, que revelou ter fica-

lll
“Partilhei momentos de
grande alegria e emoção.
Neno cantava e assobiava
muito bem, mas não para o
lado. Sempre para a frente,
directo ao coração das
pessoas. Um exemplo de
cidadania e desportivismo.”

do completamente arrepiado
com a homenagem feita pelas
gentes de Guimarães no último
adeus a Neno.
“Para quem tem paixão e sentimentos pelo futebol, o que se viu
em Guimarães contagia, arrepia!
Os valores são muito mais importantes que todos os negócios
juntos”, vincou, voltando a elogiar o antigo atleta e dirigente do
Vitória SC.
“Apesar da imagem extrovertida, nunca se pôs em bicos de
pés, rejeitou a hipocrisia. Sempre quis que o futebol fosse vendido como uma escola de valores”, disse, rematando com uma
mensagem de despedida.
“À sua família, apresento as
minhas sentidas condolências.
Neno, obrigado por tudo. Até
sempre”.
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Aposta na área social
reforçada durante a pandemia
A aposta para o primeiro mandato na Junta de Freguesia de Sobreposta foi
a área social. Com a pandemia, Elizabete Silva intensificou essa área, tendo
sido colocados ao dispor da população muitos serviços de proximidade.

O

foco do primeiro mandato
de Elizabete Silva à frente
dos destinos da Junta de
Freguesia de Sobreposta foi
a área social. Depois da
“obra incomparável e o trabalho extraordinário” feito pelo presidente anterior,
Elizabete Silva focou-se na vertente social, que acabou ainda por ser mais reforçada em tempos de pandemia.
“O acompanhamento à população foi
uma das principais bandeiras desde o início do nosso mandato”, assegurou a presidente, dando enfoque à dinamização criada na freguesia junto de todos os agentes.
Por saber que era uma das respostas que
as pessoas mais procuravam, a presidente
decidiu alargar o atendimento da secretaria da junta de freguesia. “Estamos abertos às terças-feiras das 15 às 19.30 horas e
às quintas das 20 às 21.30 horas. Este serviço veio revelar-se ser muito importan-

te”, garantiu a presidente, referindo que
as pessoas sempre que precisam podem
contactar via telemóvel.
Ainda neste mandato, foi reactivado o
Serviço de Enfermagem, prestado também na sede de junta de freguesia.
Ainda na sede de junta funciona o Espaço Cidadão que está aberto às segundas e
terças-feiras, estando a trabalhar-se para a
abertura de um terceiro dia.
Elizabete Silva faz questão de manter
uma “boa relação” com as várias empresas municipais. Destaque para a Agere em
que foi possível “articular esforços para
reforçar os caixotes do lixo pela freguesia, mantendo tudo mais limpo”, constatou a presidente, avançando também a
criação de algumas redes de saneamento
que não existiam.
A iluminação na freguesia, com destaque para a Rua da Portela, também foi
possível graças “ao bom entendimento”

com o Município de Braga e a EDP,
adiantando que outros pedidos estão em
estudo.
Quando tomou posse Elizabete Silva
juntou-se aos autarcas de Pedralva e de
Espinho para investir no centro de saúde,
que fica situado na freguesia de Pedralva.
“Temos feito um grande esforço conjunto
em termos de obras para dinamizar o centro de saúde, dando melhores condições
aos utentes das três freguesias que ali têm
médico de família”, justificou a presidente, adiantando que aquela unidade de saúde passou de uma equipa para três equipas médicas.
A presidente de Junta de Freguesia de
Sobreposta continua atenta a outros serviços de proximidade que possam dar resposta aos anseios da população. “Nunca
estamos satisfeitos e queremos sempre
mais serviços para todos”, assumiu Elizabete Silva.

Elizabete Silva

Mandato
“muito
positivo”
Elizabete Silva estava há 20 anos na Assembleia
de Freguesia de Sobreposta e quando aceitou o
desafio de se candidatar a presidente de junta
sabia o desafio que teria pela frente e que a vida
pessoal ficaria “muito penalizada”. A professora,
mãe de três filhos, “conhecia mais ou menos por
dentro a realidade do executivo, embora seja
uma realidade completamente distinta da assembleia de freguesia”.
Os últimos quatros anos foram de “muitos desafios pessoais”, até porque Elizabete Silva tinha
acabado de ser mãe do terceiro filho quando tomou posse. Apesar de estar a ser um primeiro
mandato “muito agressivo”, a presidente faz um
“balanço muito positivo, já que foi possível
atender às necessidades da população”.
Acompanhada no executivo por Manuel Costa
(secretário) e António Lima (tesoureiro), a presidente garantiu que foram cumpridos muitos dos
anseios inscritos no manifesto eleitoral. Outros
projectos não foram possíveis e ainda outros
que não estavam no manifesto eleitoral acabaram por se realizar.
Apesar dos tempos de pandemia, o certo é que
Elizabete Silva faz um “balanço positivo” de todo o trabalho realizado ao longo destes quatro
anos.
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Mini-praia fluvial
nasce junto à eira comunitária
Até ao Verão, a junta de freguesia espera que a Agere resolva a situação existente no
rio Febras para disponibilizar uma mini-praia fluvial, junto à eira comunitária.
Colocação de multibanco junto ao edifício da sede de junta foi uma mais-valia.

D

isponibilizar já este Verão
uma mini-praia fluvial junto à eira comunitária é uma
das pretensões da presidente de Junta de Freguesia de
Sobreposta, que está dependente da Agere
fazer ali “uma obra há muito prometida”.
“Até ao Verão pensamos ter uma mini
praia fluvial junto à eira comunitária em
Portuguediz. Esta obra não depende exclusivamente de nós, porque a Agere já
prometeu começar a obra, que é fazer o
prolongamento da saída da ETAR até passar a poça que tem ao pé da eira comunitária, mas o certo é que os trabalhos continuam por fazer”, lamentou Elizabete
Silva, adiantando que depois dessa empreitada, a junta tem “tudo pronto” para
transformar aquele espaço numa minipraia fluvial no rio Febras, com a Cascata
de Portiguediz ali ao lado e por onde passa a Grande Rota da Serra dos Picos.

Cumprida está a “pretensão antiga” de
instalar um multibanco junto ao edifício
da junta de freguesia e que tem sido “uma
mais-valia para a população”, garantiu.
O alargamento e pavimentação da Travessa de Silvares, a construção do ramal
de águas e repavimentação da Rua do Alto do Pedregal, o alargamento e repavimentação da Rua da Carpintaria, a repavimentação da Rua da Vinha, a finalização
dos passeios ao longo da EN 309, a conclusão da repavimentação da Rua da Pena, a substituição da conduta de águas
pluviais no loteamento de Sandim e a
substituição das clarabóias e colocação de
sistema de ventilação no pavilhão foram
outras obras concretizadas este mandato.
A requalificação da capela mortuária e
do cemitério também mereceram destaque por parte de Elizabete Silva, que referiu ainda que se está a finalizar o alargamento e instalação das águas pluviais na

Unidade
Protecção Civil
A freguesia de Sobreposta vai ter,
em breve, a Unidade Local de
Protecção Civil a funcionar. A
equipa de seis elementos já está
constituída e está a aguardar a
carrinha, que foi uma oferta da
REN, através da Câmara
Municipal de Braga. Quando
a carrinha estiver disponível,
a freguesia passa a ter uma
primeira intervenção em
incêndios e outras situações.

Rua Senhora da Conceição.
A presidente de junta evidenciou também a requalificação do parque infantil
do Largo do Souto, anunciando que vai
avançar a construção do parque infantil
na Rua dos Curros. Entretanto, o processo
para a requalificação do adro da igreja e a
construção de casas-de-banho de apoio ao
cemitério está a ser analisado, depois de
entregue todas as peças do projecto.
Ainda durante este mandato foram alargados e arranjados caminhos florestais e
agrícolas numa extensão superior a três
quilómetros. A junta está a colocar abrigos nas paragens de autocarros e vai iniciar a requalificação dos passeios do
Monte do Senhor.
Já a obra de requalificação da piscina e
do parque de estacionamento está aprovada e foi a concurso público, mas “ficou
deserto”, estando agora a tratar-se do procedimento para abrir novo concurso.
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Investimento na educação
“é um bom investimento e traz retorno”
No início deste mandato, foi possível abrir a segunda sala no jardim-de-infância,
esperando-se que no próximo ano se abra a quarta sala na EB1. A junta de freguesia
adquiriu, entretanto, uma carrinha de transporte de crianças.

Q

uando assumiu a presidência da Junta de Freguesia de
Sobreposta, Elizabete Silva
apostou, no imediato, na
educação. “Este investimento na educação é um bom investimento e traz retorno”, assegurou.
Com uma sala no jardim-de-infância, a
presidente começou logo no início deste
mandato a trabalhar para conseguir abrir
uma segunda sala. “Fazia-me confusão
termos tantas crianças na freguesia e só
termos uma sala no jardim-de-infância.
Com o esforço do agrupamento de escolas e até da própria câmara municipal foi
possível, logo no segundo ano de mandato, abrir uma segunda sala com 16 crianças e no ano lectivo seguinte já não tínhamos vagas para todas as crianças, o que
ainda acontece agora”, contou a presidente, confirmando que tudo isto “é fruto do
trabalho delineado desde o início”.
O investimento na educação, sobretudo,
nos primeiros anos também está pensado
para agora se conseguir aumentar o número de turmas na EB1 de Sobreposta.
“Temos três turmas, o que quer dizer que

há dois níveis juntos e isso não concordo
que se faça. Esperemos no próximo ano
ter quatro salas, uma turma por nível, fruto deste investimento que fizemos inicial
no jardim-de-infância”, disse.
A autarquia investiu ainda em computadores e projectores para todas as salas da

EB1. As actividades extra-curriculares
são pagas pela junta de freguesia e os lanches são iguais para todos a um preço
muito reduzido.
Este investimento, continuou a presidente, também só se consegue porque
existem “bons profissionais” nas escolas.

Gabinete de apoio
psico-social é “mais-valia”
O acompanhamento à população foi uma
das “principais bandeiras” desde o início
do mandato liderado por Elizabete Silva,
que criou, na sequência da pandemia, um
Gabinete de Apoio Psico-Social. “Temos
assistentes sociais e psicólogos a trabalhar connosco em casos que estão identificados e fazemos a ponte com o Município de Braga ou com a Associação Social
Cultural Recreativa e Desportiva de Nogueiró, que é a IPSS da área de residência”, explicou a presidente, garantindo
que este gabinete se tem revelado “uma
mais-valia” para a população.
Entretanto, foram criadas parcerias com
uma instituição que actua em áreas diferentes, mas que são “fundamentais”, nomeadamente em terapia da fala. “Temos

técnicos especializados que vão à junta de
freguesia e às escolas fazer o levantamento e referenciar as situações. Achei que
era uma parceria muito boa e disponibiliza um serviço de proximidade”, referiu
ainda Elizabete Silva.
Em tempos de pandemia a junta de freguesia disponibilizou máscaras, álcool
gel e entregou cabazes às pessoas com
mais necessidades e às crianças do jardim-de-infância e EB1 com escalão. Também é a junta que tem levado muitas das
pessoas ao centro de vacinação.
A Junta de Freguesia de Sobreposta
criou ainda um grupo de ginástica sénior,
que também inclui todas as pessoas desempregadas, e que é gratuito. No polivalente também decorrem actividades como

karaté, ginástica e pilates.
A presidente estabeleceu ainda protocolos com as várias associações da freguesia, nomeadamente a Associação Cultural
e Social de Sobreposta, a Minho Aventura, o Futebol Clube de Sobreposta e o
Agrupamento de Escuteiros. “A junta dá
um apoio financeiro e, contrapartida, as
instituições colaboram em diversas actividades”, contou.

JI
carece de obras
Neste momento, o jardim-deinfância de Sobreposta “carece de
obras”. A presidente da Junta de
Freguesia de Sobreposta,
Elizabete Silva, referiu que ainda
não foi possível executar a
empreitada. “Conseguimos
requalificar o parque infantil e
estamos a trabalhar para a obra
de fundo avançar”, contou.
Ainda este mandato, a junta
comprou uma carrinha para
transporte de crianças para
facilitar a vida aos pais. Em
tempos de pandemia, o
transporte foi gratuito.
A junta conta também com
a estreita colaboração do Centro
Social e Paroquial de
Sobresposta, responsável
pelo ATL.
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Actividades
para todos

Biblioteca comunitária
será espaço de encontro
A Biblioteca Comunitária de Sobreposta, que vai funcionar no salão da antiga sede
de junta de freguesia, abre brevemente. Para além de reunir espólio de livros e
promover autores locais, este novo equipamento vai ser um espaço de encontro.

S

obreposta vai ter, em breve,
uma Biblioteca Comunitária.
O novo equipamento vai ficar
situado no salão da antiga sede
de junta, por ser um local central e estar perto quer do jardim-de-infância e EB1 de Sobreposta quer do Centro
Social e Paroquial de Sobreposta. “Não
queria uma biblioteca armazém para as
muitas obras que nos têm chegado, mas
um espaço de encontro onde se podem fazer outras actividades, algo mais dinâmico e interactivo para toda a população”,
explicou a presidente Elizabete Silva.
Depois de uma conversa com a directora
da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva,
Aida Alves sugeriu este conceito de Biblioteca Comunitária. “Gostei muito da
ideia, sobretudo pelo facto de permitir
uma relação entre as crianças e os idosos.
Daí ficar na sede de junta que é central e
fica próxima de todos”, justificou a presidente, adiantando que neste momento já
estão a ser feitos os móveis.
A junta, que conta com a parceria da Associação Social e Cultural de Sobreposta,
tem também já uma série de obras cedidas
pela câmara de Braga para incluir no espólio da biblioteca, sendo que a Junta de
Freguesia de Sobreposta quer também
‘dar voz’ a alguns autores da terra que já
têm obras publicadas.

Quando Elizabete Silva assumiu
a presidência avançou com
algumas iniciativas novas e deu
continuidade a outras. O Festival
das Sopas e Tradições, que se
realizou em Outubro de 2019,
promoveu a confecção de sopas
no pote de ferro, representandose uma desfolhada/malhada à
moda antiga. Além disso,
começou a realizar-se a Festa de
Natal para as crianças e deu-se
continuidade à Ceia de Natal dos
idosos embora em moldes
diferentes, com mais condições
para acolher todos. Em parceria
com a Associação Minho
Aventura realizam-se várias
caminhadas, sendo que os
passeios para os reformados ao
longo do ano também já são uma
referência na freguesia, tal como
o magusto com porco no espeto.
A junta colabora ainda com os
Bombeiros Voluntários de Braga
na organização do traill.
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Kritciuk é alvo
para a baliza gilista
GUARDA-REDES terminou contrato com a Belenenses SAD e é um dos alvos
do Gil Vicente. Negociação em curso pode ser oficializada nos próximos dias.
GIL VICENTE

TERTÚLIA

| Joana Russo Belo |

BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia

DR

Kritciuk foi um dos destaques da Belenenses SAD, na época passada

Rio Ave e a Belenenses SAD.
Titular na baliza da equipa
azul, o guardião, de 30 anos, foi
um dos esteios da quinta melhor
defesa da I Liga, somando 27 jogos. Chegou à equipa de Petit no
início da última época que agora
terminou, oriundo dos russos do

§futebol feminino
Nova época

SC Braga confirma sete saídas
da equipa principal feminina
O SC Braga já prepara o plantel para atacar a nova temporada desportiva e anunciou, ontem, a saída de
sete jogadoras. Ágata Filipa, Ana
Teles, Beatriz Barbosa, Daniuska
Rodríguez, Hannah Keane, Marie
Hourihan e Rayanne Machado não
farão parte do plantel da equipa sénior feminina na próxima época.
Em comunicado, o clube bracarense
“agradece às jogadoras referidas
por todo o seu empenho, dedicação
e profissionalismo e deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais”.
Ainda em termos femininos, as guerreiras Diana Gomes, Dolores Silva e Andreia Norton foram utilizadas no jogo da selecção nacional feminina frente
à Nigéria (3-3), no segundo encontro da digressão norte-americana. Diana
Gomes foi titular e cumpriu os 90 minutos no centro da defesa da equipa
das quinas, enquanto Dolores Silva e Andreia Norton entraram no decorrer
da segunda parte, tendo realizado ainda mais de meia hora de jogo.

Krasnodar, para onde se transferiu, em 2015/16, quando deixou
o SC Braga.
Kritciuk foi contratado pela
SAD bracarense ao Akademiya
Tolyatti, em 2012/13, e foi emprestado, na temporada seguinte,
ao Rio Ave.

HOJE 19 às 20 horas
106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

AF Braga

Rui Castro de saída
do comando técnico
do CC Taipas
Rui Castro não vai continuar no
comando técnico do Clube Caçadores das Taipas. O anúncio
foi feito pelo clube vimaranense
nas redes sociais, num comunicado onde enaltece o trabalho da
equipa técnica ao longo da última temporada.
“Numa época tão atípica, o
mister Rui foi sempre um exemplo de resiliência e dedicação
honrando a cada dia o símbolo
que carregava ao peito. O CC
Taipas só tem a agradecer todo o
empenho por parte de toda a
equipa técnica e desejar que o
futuro lhes reserve muito sucesso na sua caminhada, pois estamos certos que será de enorme
sucesso!”, refere a nota.
O CC Taipas terminou a última
época no 5.º lugar da Série B, da
Pró-Nacional da AF Braga.

SISTEMAS DE SEGURANÇA
Desde 1995

24 HORAS
AO SEU SERVIÇO

LIGUE JÁ PARA: 707 200 027 - DISPONIBILIDADE IMEDIATA

REGISTOS: ANPC N.º 272 - PSP N.º 220 - IMPIC N.º 89794 - PUB

Stanislav Kritciuk está na mira
para reforçar o plantel do Gil Vicente para a nova temporada
2021/22. O guarda-redes russo que terminou contrato com a Belenenses SAD e recusou a renovação, assim como convites do
exterior, nomeadamente, da Polónia e Arábia Saudita - tem à espera, em Barcelos, um contrato
para as próximas três temporadas, até Junho de 2024.
A negociação ainda não foi
confirmada, sendo que fonte do
clube gilista revelou apenas que
o guarda-redes “está referenciado” e no lote de potenciais reforços para o plantel às ordens de
Ricardo Soares. Nos próximos
dias, o negócio poderá ganhar
novos contornos e ser oficializado, já que Kritciuk pretende continuar em Portugal e prosseguir
a carreira no futebol português,
onde já representou o SC Braga,
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DIÁRIO DO

FASE DE
GRUPOS

EUROPEU

Selecção quer estreia
perfeita na defesa do título
FERNANDO SANTOS E RONALDO confirmaram ontem, na antevisão à partida de hoje frente
à Hungria, que a vitória é o único resultado que interessa para começar da melhor forma.
EURO-2020
| Carlos Costinha Sousa |

Cristiano Ronaldo alertou para a importância de ganhar o primeiro jogo no
Euro 2020, para começar da melhor forma a defesa do título conquistado em
2016, e considerou que, com estádios
cheios, o cenário é “perfeito”.
“A equipa está bem, preparada e, por
isso, o que mais desejo é entrar com o pé
direito. Ganharmos o primeiro jogo é
crucial nestas competições”, disse o
avançado acrescentando que será “bonito” ter público nas bancadas do Puskás
Arena, em Budapeste. Contar com a presença de 67 mil espectadores nas bancadas do palco do encontro, diante da anfitriã Hungria, é “perfeito” para a estreia
dos lusos: “Todos os estádios deviam estar lotados, é bonito para o futebol, para
os espetadores e lá para casa também.
Adoro ver os estádios cheios e oxalá estivessem sempre assim”.
Por sua vez, o selecionador nacional
Fernando Santos antecipou uma estreia
“muito complicada”, mas assegurou que
a equipa das ‘quinas’ vai “responder
com todas as forças” ao “jogo forte” da
Hungria, em Budapeste.
“Pela experiência que tenho da qualificação para o Mundial 2018, espero um
estádio cheio, com um ambiente fantástico, de apoio à equipa húngara. Vai ser
um jogo muito complicado para Portugal”, começou por dizer o técnico, referindo-se à magra vitória da selecção nacional em 2017 (1-0), na capital magiar,
Publicidade

Desafios do dia

Polónia de Paulo Sousa
derrotada na estreia
A Polónia, comandada pelo português Paulo
Sousa, entrou da pior forma no Euro2020, ao
perder por 2-1 com a Eslováquia, em encontro
do Grupo E, disputado em São Petersburgo, na
Rússia. O guarda-redes Wojciech Szczesny, aos
18 minutos, na própria baliza, e Milan Skriniar,
aos 64, marcaram os golos dos eslovacos, enquanto Karol Linetty facturou, aos 46, para os
polacos, que jogaram com 10 desde os 62, por
expulsão de Grzegorz Krychowiak.

Grupo E

Início sem golos
entre Espanha e Suécia
FPF

Portugal mostrou concentração e ambição no último treino antes do jogo desta tarde

na caminhada para o último Campeonato do Mundo.
Fernando Santos referiu ainda que Portugal vai ter de se apresentar “ao melhor
nível” para fazer face à “organização,
entrega ao jogo e paixão” dos húngaros.
“Se a Hungria for mais forte do que nós
em termos de paixão e organização, vamos ter dificuldades. Acredito que a
Hungria vai entrar muito forte, a jogar
olhos nos olhos. Não vai jogar atrás, à
espera do contra-ataque. Procura sempre
sair a jogar a partir de trás, não bate bo-

las na frente. Temos de responder com
todas as nossa forças”, salientou.
Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França,
tendo estreia marcada na competição para a tarde de hoje, diante dos húngaros,
em Budapeste, a partir das 17 horas (hora de Lisboa).
Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de Junho, em Munique,
e com os franceses, em 23 de Junho, novamente na capital magiar.

No duelo que marcou a estreia de Espanha e
Suécia no Euro 2020, as duas equipas não conseguiram mais do que um empate sem golos, o
que permite que a Eslováquia lidere o Grupo E.
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DIÁRIO DO

CALENDÁRIO

EUROPEU

GRUPO B

GRUPO A
J

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

J

V E D GM GS P

1. Itália

1 1 0 0

3 0

3

1. Bélgica

1 1 0 0

3 0

3

1. Áustria

1 1 0 0

3 1

3

2. País de Gales

1 0 1 0

0 0

1

2. Finlândia

1 1 0 0

0 0

3

2. Países Baixos

1 1 0 0

3 2

3

3. Suíça

1 0 1 0

0 0

1

3. Dinamarca

1 0 0 1

0 1

0

3. Ucrânia

1 0 0 0

2 3

0

4. Turquia

1 0 0 1

0 3

0

4. Rússia

1 0 0 3

0 3

0

4. Macedónia Norte 1 0 0 0

1 3

0

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

12 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Finlândia
12 Jun 20h São Petersburgo
Bélgica - Rússia
16 Jun 14h São Petersburgo
Finlândia - Rússia
17 Jun 17h Copenhaga
Dinamarca - Bélgica
21 Jun 17h Copenhaga
Rússia - Dinamarca
21 Jun 17h São Petersburgo
Finlândia - Bélgica

13 Jun 17h Bucareste
Áustria - Macedónia do Norte
13 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Ucrânia
17 Jun 15h Bucareste
Ucrânia - Macedónia do Norte
17 Jun 20h Amesterdão
Países Baixos - Áustria
21 Jun 17h Amesterdão
Macedónia do Norte - Países Baixos
21 Jun 17h Bucareste
Ucrânia - Áustria

R E S U LTA D O S

11 Jun 20h Roma
Turquia - Itália
12 Jun 14h Baku
Gales - Suíça
16 Jun 17h Baku
Turquia - Gales
16 Jun 20h Roma
Itália - Suíça
20 Jun 17h Roma
Itália - Gales
20 Jun 17h Baku
Suíça - Turquia

0
1

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

0

1

3

GRUPO D
J

1

3

0

3

J

2

GRUPO F

GRUPO E
V E D GM GS P

1

J

V E D GM GS P

V E D GM GS P

1. República Checa 1 1 0 0

2 0

3

1. Eslováquia

1 1 0 0

2 1

3

1. Hungria

0 0 0 0

0 0

0

2. Inglaterra

1 0 0 0

1 0

3

2. Espanha

1 0 1 0

0 0

1

2. PORTUGAL

0 0 0 0

0 0

0

3. Croácia

1 0 0 0

0 1

0

3. Suécia

1 0 1 0

0 0

1

3. França

0 0 0 0

0 0

0

4. Escócia

1 0 0 1

0 2

0

4. Polónia

1 0 0 1

1 2

0

4. Alemanha

0 0 0 0

0 0

0

R E S U LTA D O S

1
0

13 Jun 14h Londres
Inglaterra - Croácia
14 Jun 14h Glasgow
Escócia - República Checa
18 Jun 17h Glasgow
Croácia - República Checa
18 Jun 20h Londres
Inglaterra - Escócia
22 Jun 20h Londres
República Checa - Inglaterra
22 Jun 20h Glasgow
Croácia - Escócia

R E S U LTA D O S

R E S U LTA D O S

0

1

2

0

14 Jun 17h São Petersburgo
Polónia - Eslováquia
14 Jun 20h Sevilha
Espanha - Suécia
18 Jun 14h São Petersburgo
Suécia - Eslováquia
19 Jun 20h Sevilha
Espanha - Polónia
23 Jun 17h Sevilha
Eslováquia - Espanha
23 Jun 17h São Petersburgo
Suécia - Polónia

2
0

15 Jun 17h Budapeste
Hungria - Portugal
15 Jun 20h Munique
França - Alemanha
19 Jun 14h Budapeste
Hungria - França
19 Jun 17h Munique
Portugal - Alemanha
23 Jun 20h Munique
Alemanha - Hungria
23 Jun 20h Budapeste
Portugal - França

Publicidade
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Opinião
CRISTINA PALHARES Delegação de Braga da ANEIS (Associação Nacional para o Estudo e Intervenção

Escreve quem sabe

na Sobredotação)

“10 palavras no caminho? Apanho todas.
Um dia construo uma ponte.” FELICIDADE

S

erendipidade, Espanto, Otimismo,
Resiliência, Humor, Liderança,
Talento, Conhecimento, Excelência e Felicidade. As 10 palavras desta caminhada que partilho neste espaço, durante 10 meses. Nos meses anteriores,
SERENDIPIDADE, ESPANTO, OTIMISMO, RESILIÊNCIA, HUMOR, LIDERANÇA, TALENTO, CONHECIMENTO, EXCELÊNCIA. Hoje: FELICIDADE. No livro “Psicologia Positiva:
Educação, Saúde e Trabalho” de Caroline Tozzi Reppold & Leandro S. Almeida,
o último capítulo “Felicidade para o bem
comum: das intervenções em psicologia
positiva à educação para a paz global sustentável”, de Luís Miguel Neto e Helena
Águeda Marujo, a Psicologia Positiva
tem vindo a estudar a felicidade, afirmando a necessidade de alienar formulações
individualistas em direção a uma abordagem social e comunitária estruturante, reconhecendo a importância da racionalidade e da ação pró-social para o bem-estar
humano comum. Os caminhos vitais para
a felicidade do bem comum estão na
construção de comunidades participativas, caracterizadas pela reciprocidade,

gratuidade e pelas formas pacíficas de comunhão, e sobre a sustentabilidade ambiental. Assim, dizem os autores, se há
déficit de relações é imperativo que fiquemos mais generosos – porque ser
bom traz felicidade ao próprio – mas essa
ação tem que se ligar a outras dimensões
da vida que nos envolve. De todas as frases deste artigo, escolhi uma que poderia
estar à porta de todas as escolas: “Os lugares mais felizes na terra não são os internos. Não são os geográficos. São os
espaços entre nós.” (Chris Peterson) Felicidade. Espaços entre nós. Fundindo as
três frases do autor, numa só, ficaria assim: Os lugares mais felizes na terra
são os espaços entre nós. Será que a escola promove este lugar feliz? Será que a
escola é apenas um espaço geográfico, ou
é um espaço “entre nós”? Dos muitos mitos que povoam na nossa comunidade
educativa, que já em 2000 o Professor Javier Tourón da Universidade de Navarra,
Espanha, equacionava, destaco um por ir
de encontro à temática de hoje: “As crianças sobredotadas estão pior ajustadas,
são menos populares e felizes que os alunos médios”, reiterando a crença de que a

inteligência conduz ou é diretamente proporcional à infelicidade. O que a literatura vem demonstrando, isso sim, é que há
variáveis intelectuais e/ou cognitivas que
nos permitem avaliar positiva e/ou negativamente as emoções revertendo-as em
experiências mais ou menos positivas,
mais ou menos negativas, às quais atribuímos uma maior ou menor grau de felicidade ou infelicidade. Este mito, que os
professores e pais interiorizaram, está diretamente relacionado com o grau de
aceitação da diferença e a valorização da
diversidade. As crianças/jovens com características de sobredotação não são menos felizes por serem mais inteligentes.
São menos felizes porque a escola não as
reconhece, não as valoriza nem intervém.
Porque a escola se fixou num espaço geográfico, e ainda não consegue ser um “espaço entre nós” O ajuste pessoal, social e
escolar dependerá do grau de aceitação
das suas diferenças, em primeiro lugar,
por ele(a) próprio(a), e quando são tidas
em conta no âmbito social, familiar e escolar em que se desenvolvem. Tudo passa
então pela aceitação (própria e dos outros)
de se ser diferente. Interessa pensar na fe-

licidade na escola enquanto realidade diária, de satisfação de uma paixão grande
pela aprendizagem, de uma curiosidade
pelo mundo que os rodeia sedenta de explicações e de saberes. “O que aprendeste
hoje na escola?” “Nada, nada de novo”
dir-me-á. Então sim, então atrevo-me a dizer que a escola não é o lugar dos sonhos
destes meninos. Atrevo-me a dizer que
eles não são felizes, porque a escola não
soube, e ainda muitas vezes não sabe,
aceitar a diferença. E aceitar a diferença é
acima de tudo promovê-la. Tolerância para aceitar, e paixão para promover. A generosidade, a reciprocidade, a gratuidade.
Neste caso, promover a diferença é ir de
encontro à profundidade e nível de desenvolvimento, à complexidade e ao repto intelectual. É ir de encontro ao ritmo de
aprendizagem, conceito que implica, entre
outras coisas, a apreensão do aluno pelo
currículo à velocidade que convenha ao
seu ritmo de aprendizagem, evitando as
tarefas repetitivas sobre assuntos já dominados e longe do desenvolvimento cognitivo. É ir de encontro às suas curiosidades
e necessidades de saber para além do currículo. É promover pedagogias e práticas
colaborativas inovadoras para alcançar
culturas de Paz e bem-estar. É dar o novo.
É dar o espanto. É ser “espaço entre nós”.
É dar... para que ele chegue ao fim do dia
e quando lhe perguntarmos “o que aprendeste hoje na escola?” ele possa responder, com a felicidade estampada no rosto:
“Tanta coisa…. Tanta!”

EMDR: o que é esta terapia de trauma utilizada pelo Príncipe Harry?

N

uma nova série de documentários de saúde
mental, presidida pela
famosa apresentadora americana Oprah Winfrey, o Príncipe
Harry da família real britânica é
visto sob uma forma de terapia
conhecida como EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento através do Movimento
Ocular), com a finalidade de
tratar a ansiedade não resolvida
decorrente da morte da sua
mãe, Diana, Princesa de Gales,
quando tinha 12 anos.
O EMDR foi desenvolvido na
década de 1980 por uma psicóloga americana, Francine Shapiro. Enquanto caminhava num
parque, Shapiro suspeitou que
os movimentos dos seus olhos
estavam a diminuir a angústia
das suas próprias memórias

traumáticas e decidiu testar a
abordagem noutras pessoas, onde, com tempo, desenvolveu
uma terapia psicológica padronizada para tratar problemas associados a memórias traumáticas.
A terapia é recomendada pela
OMS (Organização Mundial da
Saúde), com aplicações terapêuticas na perturbação de
stress pós-traumático (PTSD),
ansiedade, depressão e é utilizada numa variedade de problemas causados por traumas.
Muitos pacientes possuem um
evento profundamente perturbador no seu passado, que ressurge através de pensamentos
intrusivos, pesadelos ou flashbacks, causando medo, ansiedade e, por vezes, evitamento
de situações que acionam a me-

RICARDO PINTO
Neuropsicólogo e Psicólogo Clínico

Voz à saúde

mória.
Durante as sessões de terapia
EMDR, é solicitado aos pacientes que se concentrem nas experiências que os perturbam e nas
sensações que estas memórias
causam e, enquanto estão focados nos eventos específicos, recebem o que é chamado de “estimulação bilateral”, que
geralmente é conseguido a se-

guir o dedo do terapeuta, conforme se move para a esquerda
e para a direita, a tocar sons
num ouvido e depois no outro,
ou efetuar toques alternados numa parte esquerda e depois direita do corpo do paciente. Não
existe hipnose envolvida, as
pessoas estão totalmente conscientes durante a terapia.
O objetivo do EMDR é reduzir as emoções angustiantes que
certas memórias ou situações
desencadeantes provocam. A
maquinaria deste processo é
ainda pouco clara nos estudos
científicos, mas acredita-se que
o método envolvido recai no
pressuposto de que os eventos
traumáticos não são armazenados da mesma forma que as memórias normais e saudáveis e,
portanto, podem ressurgir e in-

vadir. Na terapia EMDR, as
pessoas são forçadas a dividir a
sua atenção, concentrando-se
na estimulação bilateral ao
mesmo tempo que se concentram no evento traumático. A
terapia não ajuda as pessoas a
esquecer as lembranças traumáticas, mas atenua a angústia que
estas causam, permitindo que o
cérebro processe e armazene a
memória normalmente.
Concluindo, a terapia EMDR
é considerada segura, com efeitos secundários bastante inferiores comparativamente à farmacologia e, embora seja eficaz
a longo prazo, pode ser emocionalmente stressante o curso do
tratamento, mas com ganhos
positivamente benéficos.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide
da Sua saúde!

12
correiodominho.pt
15 de Junho 2021

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
19

Opinião
Opinião

JORGE CRUZ Jornalista (o autor escreve em total desacordo e intencional desrespeito pelo dito Acordo
Ortográfico, declarando-se objector do mesmo).

Agere: a rendição de Rio
D

e há uns tempos a esta parte, temos vindo a ser surpreendidos
por uma sucessão de anúncios,
compromissos e desafios, alguns dos
quais transportam uma certa ideia de progresso e, especialmente, pretendem fazer
passar a ideia de que existe preocupação
com a qualidade de vida e o bem comum
dos bracarenses. Lamentavelmente, porém, toda esta agitação corresponde a um
impulso mais ou menos cíclico que, no
plano local, se repete a cada quatro anos,
mas do qual, geralmente, não resultam
quaisquer benefícios para a população.
Ou seja, os efeitos práticos resumem-se
aos tais fogachos noticiosos, de duração
efémera, já que estamos perante ideias
habitualmente idealizadas pelos publicitários da política, os famosos “spin doctors”, e que têm como objectivo primordial, quando não único, mediatizar um
determinado candidato. Nada de novo,
portanto.
Aparentemente, a repentina inflexão de
Ricardo Rio em relação à Agere insere-se
num plano do género, já que a sua nova
posição sobre a empresa será compaginável com um plano de marketing político
desenhado para mostrar uma abertura
ideológica nunca antes manifestada, quer
pelo edil bracarense quer pela coligação
que o suporta. Se não, vejamos.
A abertura da Agere a capitais privados
foi aprovada (também) com os votos dos
partidos que integram a coligação de direita. De então para cá, nunca Ricardo
Rio manifestou a mais ínfima disponibilidade para analisar a eventual reversão do
processo. As propostas da oposição sobre
essa matéria sempre encontraram um muro de silêncio que reflectia o desinteresse
em alterar o que quer que fosse no que ao
capital social da empresa se refere.
Agora, porém, a poucos meses das autárquicas a que concorre pela última vez,
o presidente da Câmara surpreende-nos
com a imagem de abertura política que

PROPRIETÁRIO E EDITOR
Arcada Nova – Comunicação, Marketing e
Publicidade, SA. Pessoa colectiva n.º 504265342.
Capital social: 150 mil €uros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo
Comercial de Braga.
Detentores de 5% ou mais do capital social: Paulo
Nuno M. Monteiro (99,5%)

pretende passar ao declarar-se “defensor
da remunicipalização”. Aliás, para que
não restem quaisquer dúvidas, Rio conclui, de uma forma definitiva, que “não há
qualquer interesse particular em que (a
Agere) se mantenha assim”.
Nesta sua mais recente encarnação político-ideológica, na qual parece pretender
dar um novo impulso à sua imagem, Rio
garantiu que “não há”, da parte da autarquia, “nenhum interesse” em manter 49%
do capital da Agere na esfera privada.
Com este discurso do edil, que ainda enfatiza a tese de que a remunicipalização
da Agere deve ser objectivo de qualquer
presidente da Câmara de Braga, acabaram-se as vozes discordantes, pelo que,
finalmente, foi alcançado o pleno das forças políticas nesta matéria, tão sensível
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quanto relevante. Subjaz, contudo, uma
subtileza que, como é comum às subtilidades, faz toda a diferença.
Na realidade, em simultâneo com a assunção da nova postura, Ricardo Rio chamou a atenção para as dificuldades que o
processo enfrentará mas fazendo uso de
uma dialéctica que, em última análise,
aponta para a inviabilidade da reversão.
Por coincidência, ou talvez não, outros
dirigentes do PSD vieram a terreiro secundar o argumentário utilizado pelo líder
da coligação municipal.
Principiaram, desde logo, por valorizar
o preço da empresa colocando dessa forma uma pressão suplementar sobre o detentor do capital público, ou seja, sobre o
município, enquanto parte potencialmente compradora.
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A Agere terá hoje em dia um valor de
“largas dezenas de milhões de euros” e,
no momento de avaliar o preço da sua
participação, os privados que constituem
o consórcio que detém 49% do capital
não irão demonstrar “solidariedade social”. Esta, em síntese, parte da argumentação já avançada por Ricardo Rio para
explicar o alto grau de dificuldade para
viabilizar o negócio.
Embora sem abandonar a tese de que “a
remunicipalização deve ser uma prioridade”, o edil considera que “não basta ter
vontade política”. “É preciso que existam
condições financeiras para a concretizar”,
aduz ainda, insistindo na tecla do parceiro
privado não vender a sua parte pelo preço
que comprou há cerca de duas décadas.
Mas a machadada final no regresso da
totalidade da empresa à esfera pública
surge com o argumento da falta de capacidade de endividamento do município. E
este, sim, é um argumento de peso, inatacável e dificilmente ultrapassável, principalmente porque a dissolução e liquidação da Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga (SGEB) vai impossibilitar o
recurso a empréstimos de vulto, como
aqueles que são necessários para satisfazer os custos financeiros da operação de
reversão da Agere.
Na verdade, o endividamento a que o
município terá de se sujeitar para a liquidação da SGEB esgotará a sua capacidade, o que, de momento, não deixará margem para a compra dos 49% de capitais
privados da Agere. Nessas circunstâncias,
embora não impossível, tal operação será
extremamente difícil a curto prazo.
A esta luz, percebe-se melhor que a mudança de opinião de Ricardo Rio não corresponde, de facto, a uma viragem empolgante do seu pensamento políticoideológico mas antes a uma operação de
cosmética eleitoral que, naturalmente, se
esgotará sem quaisquer consequências. O
que é pena.
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Confinamento no Concelho
de Braga
PEDRO RODRIGUES
Militante da JCP

Esquerda

N

o passado dia 9 de Junho foi
formalizada, em reunião do
Conselho de Ministros, a decisão que há vários dias vinha sendo transmitida por membros do Governo e pelo
Presidente da Câmara Municipal, de
manter, no concelho de Braga, as actuais
medidas de confinamento, pelo menos,
até dia 28 de Junho.
A manutenção dos condicionamentos
em vigor agravará a difícil situação com
que se debatem vários sectores de actividades económicas, culturais e desportivas, com previsíveis consequências sociais, nefastas para as populações do
concelho.
Esta decisão não tem fundamentação na
resposta que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar à situação. O discurso
de responsabilização individual, com especial incidência para as camadas mais
jovens merece a rejeição da JCP.

Com isso pretende-se iludir a necessidade de políticas concretas para a aceleração da vacinação e reforço do rastreio,
o investimento em recursos no Serviço
Nacional de Saúde com mais meios técnicos e humanos, apoio aos sectores
mais afectados pela epidemia, visando a
retoma das actividades e manutenção do
emprego com direitos.
Os progressos que se têm vindo a verificar no país são o resultado do avanço da
taxa de vacinação, do aumento significativo da testagem e do rastreio de novos
casos.
Assim, ao Governo exigem-se as medidas necessárias, nomeadamente a aquisição de mais vacinas já referenciadas pela
OMS, garantindo assim a vacinação rápida de toda a população, e a testagem dos
grupos populacionais onde a transmissão
da doença se está a verificar a um nível
mais elevado.

Gota a Gota salvamos vidas
RENATA FARIA
Presidente da JP Braga

Direita

N

a semana em que celebramos o
Dia Mundial do Dador de Sangue – 14 de junho – a Juventude Popular de Braga alerta para a importância da doação de sangue e do papel
preponderante dos jovens para esta prática.
Dar sangue é um dos maiores contributos dos seres humanos. Dar Sangue é o
reflexo da importância dos valores humanistas, de solidariedade e de benevolência e, por isso, cada um de nós é responsável por apoiar esta causa que é de
todos.
Diariamente o sangue é essencial para
vários tratamentos, situações de hemorragia grave e intervenções cirúrgicas, para salvar vidas na prestação de cuidados
neonatais e na maternidade e crucial para
ajudar doentes com patologias que colocam em causa a luta pela sua vida.
Apesar da sua importância, o acesso a
sangue seguro é, ainda, um privilégio de
poucos. Atualmente, 42% das colheitas
de sangue é realizado em países desenvolvidos, o que representa, apenas, 16%
da população Mundial. Em Portugal,
apesar de vivermos numa situação atípica, o número de dádivas de sangue,
atualmente, é superior ao ano de 2020, o
que significa que há, em média, reservas
nos hospitais entre os 29 e os 48 dias,
consoante os grupos sanguíneos.
Não obstante ao aumento de colheitas e
do período de confinamento não ter demovido os portugueses para esta prática,
ainda assistimos a períodos em que os

stocks revelam algumas quebras, principalmente nos meses de inverno. Importa,
por isso, consciencializar para a dádiva
de sangue e para mobilização da sociedade para esta causa. É essencial continuarmos a salvar vidas e a olhar para as necessidades das unidades de saúde,
especialmente no período pandémico
que o país e o mundo atravessam.
Nesse sentido, a Juventude Popular lançou uma campanha nacional “Gota a Gota”, com o intuito de incentivar e consciencializar, de norte a sul do país, os
mais jovens e os menos jovens, para a
importância da dádiva de sangue, dando,
também, um sinal claro e importante à
comunidade de que os hospitais e os bancos de recolha de sangue são seguros, garantindo todas as condições de trabalho,
higiene e segurança para que as pessoas
sejam assistidas devidamente. Nos dias
de hoje, apesar de vivermos num contexto pandémico, o risco de infeção nas unidades de saúde é praticamente nulo, sendo, por isso, a dádiva de sangue, uma
prática segura.
Acredito que Gota a Gota continuaremos a salvar vidas. O sangue é um bem
escasso que não pode se criado artificialmente, por isso, “Cada Gota Conta” para
garantirmos respostas a todos os doentes.
Num gesto inigualável de generosidade e
de solidariedade, a oportunidade de salvar vidas, depende, também, destas
ações, porque dar sangue é dar esperança!
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148.000 €

C.E.:(C) Apartamento T2+1 na Avenida
da Liberdade / S. João da Ponte.
Prédio com elevador.
O imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391022-74 -

148.000 €

C.E.:(E) Fabuloso T2 em plena Avenida
da Liberdade.
Remodelado e decorado com muito bom gosto,
com elevador e vistas panorâmicas.

ID:124391009-86 -

214.790 €

C.E.:(E) – Fantástico apartamento T3 duplex
totalmente remodelado com acabamentos
de alta qualidade em São Victor.
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ELECTRICISTA

EXPERIENCIA EM BAIXA TENSÃO,
EM TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E EM
EQ. DE SEGURANÇA ELECTRÓNICA.
FULL-TIME. BRAGA – 910 816 689

€€€€ 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!!

Publicidade 23
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ADMISSÃO IMEDIATA
3 pessoas para área
comercial
Com ou sem experiência
Remuneração compatível
com função
Marque entrevista através
do contacto 933420769

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

PRECISA-SE
ESTETICISTA

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL DA ACICE

Juízo Local Cível de Braga - Juiz 2
Nos termos dos Estatutos da Associação Comercial e Industrial do
Concelho de Esposende (ACICE), convoco os sócios para uma reunião
de Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 30 de junho de 2021
(quinta-feira), às 21:00 horas, na sede da ACICE, sita no Largo
Comandante Oliveira Martins, nº 12/13, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades
e Contas 2020;
Se à hora indicada não houver quórum para que a Assembleia-geral
possa dar início, a reunião começará meia hora mais tarde com qualquer número de sócios.
Só poderão participar na reunião da Assembleia os sócios efetivos.
Assembleia-geral realizada em conformidade com o art.º 18.º (Prazos
de realização de assembleias gerais), Decreto-Lei nº 22-A/2021, de 17
de março, que prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e
temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Esposende, 08 de junho de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(MANICURE E PEDICURE)
C/ EXPERIÊNCIA

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2

Grande cientista, espiritualista e curandeiro, descendente de uma
antiga família com poderes absolutos, magia negra e branca e feitiços do mal. 30 anos de experiência. Coordenador dos impérios do
mal há muito anos, conhecedor de casos desesperados, ajuda a
resolver qualquer problema grande ou de difícil solução, com rapidez eficácia e sabedoria, em curtos prazos, por exemplo: amor, insucesso, depressão, saúde, negócios, justiça, impotência sexual
maus-olhados, inveja, doenças, alcoolismo e tabaco, arranja e mantém emprego, afasta e aproxima amados com rapidez total, lê a
sorte, dá previsão da vida, faz saber o passado, presente e futuro
pelo bom espírito e forte talismã.
Faz trabalhos à distância. Resultados seguros e eficazes

CERVÃES - VILA VERDE

AJUDO A RESOLVER O SEU PROBLEMA EM 15 DIAS - BRAGA

Anúncio
Processo: 3233/21.2T8BRG
Acompanhamento de Maior
Referência: 173764184
Data: 11-06-2021
Requerente: Ministério Público
Beneficiário: Rosa Alves
Rodrigues
Faz-se saber que foi distribuído
neste tribunal, o processo de Acompanhamento de Maior, em que é
requerido Rosa Alves Rodrigues,
com domicílio: Rua Dr. Feliciano
Ramos, n.º 12, 9.º Esq. Frente,
4700-378 Braga, com vista à determinação de medidas adequadas.
O Juiz de Direito,
Dr(a). João C. Pires de Moura
O Oficial de Justiça,
Júlio José Duarte

José Albino Lima de Faria

Tlm. 961 448 966

ASTRÓLOGO | MESTRE | ESPIRITUALISTA
CIENTISTA | VIDENTE
Tlm. 967 387 689 - 915 750 131

consultas das 8.30 horas as 21.30 horas
Todos os dias, marcando por telefone ou carta

Tribunal Judicial
da Comarca
de Braga

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

CAVALHEIRO
procura senhora
de 65 anos para fazer
companhia
um ao outro.
Obrigado de avanço.
Tlm. 910 511 675
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106.0 FM

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

EDITAL
PROF. CARLOS FERNANDO MARINHO DE MOURA PEIXOTO,
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO:

TORNA PÚBLICO, que se vai proceder à atribuição do direito de ocupação
privativa do seguinte Lote, mediante Hasta Pública que decorrerá na Sala
de Sessões da Casa do Prado, na Câmara Municipal de Celorico de Basto,
no próximo dia 01 de julho de 2021 pelas 10 horas e 30 minutos:
LOTE N.º

DESCRIÇÃO

BASE DE LICITAÇÃO

1

Parcela de 135,00 m2, sita na Piscina
Municipal de Boques

10,00 €
(Dez euros)

Podem apresentar-se a licitação todos os comerciantes e industriais do
ramo da restauração e hotelaria com sede e estabelecimento estável no
concelho há mais de seis meses, que se mostrem presentes ou devidamente representados no ato da hasta pública e que assinem a lista de presenças respetiva.

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

No caso de a licitação ficar deserta abrir-se-á nova licitação no mesmo dia,
pelas 12 horas, à qual poderão concorrer quaisquer interessados.
Câmara Municipal de Celorico de Basto, 02 de junho de 2021,
O Vice-Presidente da Câmara Municipal,

(em regime de substituição, nos termos do despacho do senhor Presidente
da Câmara Municipal de Celorico de Basto, datado de 27 de Outubro de 2017)

(Prof. Carlos Fernando Marinho de Moura Peixoto)

15 de Junho 2021 correiodominho.pt

24 Publicidade
www.vciautomoveis.pt

LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
AUDI A4 1.6
ANO 2001
102CV
GASOLINA
225384 KM
5.200 €

BMW 114 d
LINE SPORT
ANO 2008
DIESEL
143.895 KM
16.000 €

VW POLO 1.0
CONFORTLINE
ANO 2018
GASOLINA
28 807 km
13.100 €

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 PUMA HYBRID 125CV ANOS
19.970 €
7 ANOS GARANTIA
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Clube Náutico de Ponte de Lima
recupera título de campeão nacional
APÓS DOIS ANOS DE DOMÍNIO DO CN PRADO o campeão colectivo do nacional de maratonas de canoagem volta a ser Ponte
de Lima, num pódio inteiramente minhoto: Prado em segundo e Gemeses em terceiro.
CANOAGEM
| Redacção |

O Clube Náutico de Ponte de Lima conquistou o título de Campeão Nacional de Maratona, na
prova que decorreu nos dias 12 e
13 de Junho, em Prado, Vila Verde, no rio Cávado, reconquistando um título que nos dois anos
anteriores tinha sido do Clube
Náutico de Prado.
Os canoístas limianos obtiveram no conjunto 238 pontos, seguidos pelo colectivo do Clube
Náutico de Prado com 196,
enquanto o GCRD Gemeses,
de Esposende, obteve190 e assegurou o terceiro lugar por
equipas.
Em termos individuais, os atletas limianos estiveram a um nível elevado, conquistando sete
títulos nacionais, quase metade
dos dezasseis títulos nacionais
atribuídos.
Para o triunfo colectivo do
Clube Náutico de Ponte de ima
pesaram os desempenhos individuais de canoístas, com desta-

DR

Limianos conquistaram quase metade dos títulos individuais atribuídos

que para os que se sagraram
campeões nacionais.
Beatriz Barros (C1 sénior feminino), Mariana Barros (K1 sénior feminino), Tomás Osório

Sousa (C1 júnior), Mariana Barros e Inês Costa (K2 sénior feminino), Fernando Costa e
Francisco Santos (K2 júnior),
Duarte Lacerda e Ricardo Coe-

§Barcelos
Pousa vai ter balneários novos

Câmara Municipal atribui
200 mil euros ao desporto
Em reunião ordinária realizada em 11 de junho, a Câmara Municipal de Barcelos aprovou
um conjunto de apoios ao desporto no concelho que incluem uma comparticipação financeira global de 200.000 €.
Os apoios têm as formas de subsídios, contratos de desenvolvimento desportivo (oito) e
de acordos de colaboração (dois), sendo de
destacar, nestes últimos, o acordo de colaboração com a Associação de Futebol de Braga, no
valor de 50.000 €, destinado à inscrição de clubes, atletas, técnicos, dirigentes e seguros, e o
acordo de colaboração com a Freguesia da
Pousa com vista à construção de balneários no
campo de jogos e que inclui uma comparticipação financeira no valor de 75.000 €, a ser paga em 2021 e 2022.
O executivo municipal aprovou acordos de

lho (C2 sénior), Beatriz Barros
e Maria Mora (C2 sénior feminino) são os limianos que obtiveram medalhas de ouro.
Obtiveram a medalha de prata

Beatriz Caldas (K1 júnior feminino), Ana Barreiros Pereira (C1
júnior feminino) e Nuno Barros
(C1 sénior).
Ainda do Clube Náuitico de
Ponte de Lima, ao terceiro degrau do pódio subiram Francisco
Santos (K1 júnior), Ricardo
Coelho (C1 sénior; segundo
classificado no seu escalão de
sub-23) e os irmãos Alex e Eric
Casimiro (C2 júnior), completando um quadro de medalhas
muito difícil de igualar, com um
total de 13 medalhas (7 de ouro,
3 de prata e 3 de bronze).
A equipa limiana chegou a Prado desfalcada de cinco elementos – Beatriz Fernandes, Beatriz
Lamas, Bruno Brasileiro, Francisco Santos e João Pereira que,
por estarem seleccionados para
integrar a equipa nacional no
Campeonato da Europa de juniores e sub-23, estão em estágio
com a equipa nacional.
Participaram cerca de 300 atletas, em representação de 33 clubes, fazendo-se representar o
CNPL por 24 atletas.

Vimaranenses há 20 anos na I Divisão Nacional
colaboração com seis grupos de teatro amador
do concelho, que incluem uma comparticipação financeira global de 15.750 €.
O executivo municipal aprovou um acordo de
colaboração com a Associação Dignitude, tendo em vista dar continuidade à parceria para o
desenvolvimento do programa Abem: Rede
Solidária do Medicamento, destinado a garantir o acesso ao medicamento em ambulatório
aos cidadãos em situação de carência económica ou doença incapacitante.
Quanto às restantes deliberações, destacamse um subsídio à Associação de Pais e Alunos
do Centro Escolar da Várzea, no valor de
3.500,00€, destinado ao pagamento de tarefeiras e colaboradores; a atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas de Fragoso,
no valor de 735,26€, destinado ao pagamento
de eletricidade; apoio financeiro a 12 alunos
de jardins de infância e escolas do 1.º ciclo para as refeições escolares; o pagamento de despesas a entidades sociais e juntas de freguesia,
no valor global de 13.408,62€.

Vitória SC aposta no regresso
do treinador João Paulo Pereira
VOLEIBOL
| Redacção |

O voleibol do Vitória SC prepara a sua
equipa sénior masculina para enfrentar a
20.ª época consecutiva na I divisão nacional. Para a época 2021/2022, a aposta da
nova direção do Voleibol do Vitória para
liderar a equipa sénior masculina recaiu
em João Paulo Pereira. Um profundo conhecedor da modalidade e do Vitória SC,
pois treinou a equipa B sénior masculina e
juniores masculinos em 2011/2012,
O novo treinador vitoriano da equipa sénior masculina, tem 54 anos, é militar de
carreira e o seu percurso como treinador
de voleibol começou em 2004 na AAAES
Amares, conseguindo subidas de divisão
sucessivas até à I divisão A2.

Este convite, acaba por ser para um regresso a um Clube que conhece, pois sagrou-se campeão nacional da equipa B sénior masculina em 2011/2012, tendo sido
também vice-campeão nacional de juniores nesse mesmo ano. Passou pelo FAC e
foi nos últimos 5 anos foi o timoneiro da
equipa sénior feminina do SC Braga que
militou na I divisão nacional.
É também selecionador da equipa sénior
masculina da Universidade do Minho, onde soma várias participações em Europeus e Nacionais Universitários.
Conhecido pelos métodos inovadores e
um conhecedor e estudioso da modalidade, João Paulo Pereira enfrenta este novo
desafio como um momento alto da sua
carreira e promete muito trabalho para esta nova época.
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AV. DA LIBERDADE, N.º 610
4710-249 BRAGA
tlf. 253 218 780
fax 253 616 923

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

Sudoku
9

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527

VIEIRA DO MINH0
FREITAS T. 253 647 123

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

Rua José Alves Leite, 36

Praça da República, 398

Avenida Barjona de Freitas, 147

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

BARCELOS
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ALVES T. 253 588 418
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SAÚDE T. 258 452 133
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SOUSA ALVES T. 253 599 335

ARCOS DE VALDEVEZ
ARCUENSE T. 258 522 384

PONTE DE LIMA
SÃO GONÇALO T. 258 931 043

R. Serpa Pinto, 2

R. Conselheiro Pedro Brito, 594

Edífício da Rotunda Lote 1 Fração A

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CAMEIRA T. 252 323 819

CAMINHA
BEIRÃO RENDEIRO T. 258 722 181

VIANA CASTELO
MANSO T. 258 822 520

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94

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

SÃO JOÃO T. 253 263 655
Av. da Liberdade, 143

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

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

VILA VERDE
MISERICÓRDIA T. 253 311 172

Praça Dona Maria II, 1096

R. da Corredoura, 50
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VITÓRIA T. 253 517 180

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142
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SÃO PEDRO T. 251 648 094

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Bairro São Pedro Lote 18

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104
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Largo João Tomás da Costa ,34
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PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 – ma; opimo; na. 2 - ima; ora; aum. 3 - lemas; talco. 4 - noz; Mulher.
5 - rapar; ogo. 6 - Em; racas; os. 7 - mal; nimas. 8 - Branco; com. 9 - rupia; pagar.
10 - ada; der; ate. 11 - re; malos; as.
Verticais: 1 – mil; lembrar. 2 - amen; marude. 3 - amor; lapa. 4 - azar; ni. 5 - pos; pancada. 6 - ir; macio; el. 7 - maturam; pro. 8 - al; saca. 9 - alho; soga. 10 - nucego; mata.
11 - amoroso; res.
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MORENAÇA
Corpo bem feito,
educada, simpática,
atendo sem pressas...

915 031 498
CABRITINHA
DE VOLTA
das 8 às 19 horas

918 595 077

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

PORTUGUESA
MULHER GULOSA
DELIRIO TOTAL
LEITINHO NA BOCA
NO FINAL

914 992 138

Publicidade 27

CABRITINHA

MENINA
19 ANOS
RECÉM
CHEGADA DO
BRASIL
LINDA CORPO
ESCULTURAL
RECEBO SÓ

29 anos, Gelo grande
para um bom minete.
Completa e com
brinquedos.

920 073 699

964 131 762

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

Mãos poderosas e macias,
dores de coluna, contracturas
e dores musculares,
cervicalgia, etc..

914 219 521

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

NOVIDADE EM BRAGA
RECÉM CHEGADA
Somos meigas, sensuais
e bocas quentes.

965 221 960
911 197 291

PORTUGUESA
SÓ ORAL - 10 BEIJ.
ORAL VAGINAL - 15 BEIJ.
MAIS À VONTADE - 20 BEIJ.
ORAL NATURAL ATÉ AO FIM
30 BEIJINHOS

916 426 658
SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Bonita, Branquinha. Adora
prazer. Oral Divinal. Elegante,
Atrevida.Faço convívio sem
tabus.Completa. Prazer
Garantido.Atrás adoro tudo bem
enfiadinho. Grelinho Doce.

938 241 212

DE VOLTA
GATA SEXY
E MEIGUINHA
969 080 576
TRAVESTY
NOVIDADE
ABSOLUTA
23 ANOS, ATIVA
E PASSIVA, PEITO
XXXL DOTE
CAVALO, RABO
GRANDE, ORAL
MOLHADINHO
NÃO NATURAL
24 HORAS

JOGOS
Segunda 14/05/21

Sorteio 24/2021

20 307
2.º Prémio 27 942
3.º Prémio 30 798
1.º Prémio

Terça 08/06/21

Sorteio 46/2021

2 11 26 36 47
*7 *9
Quarta 09/06/21

Sorteio 46/2021

9 13 27 45 47
+9
Quinta 10/06/21

910 717 137

Sorteio 23/2021

93 483
839
3.º Prémio 84 815
4.º Prémio 11 319
Terminação 3
Série sorteada 2.ª

Insólitos

1.º Prémio

Paga pensão de alimentos da
filha em moedas de cêntimos

Petição quer que Jeff Bezos
coma a Mona Lisa

Um homem americano pagou a última
pensão de alimentos da filha com 88 mil
pennies - equivalente ao cêntimo.
Alugou um reboque para efectuar o
transporte e despejou no jardim da ‘ex’ o
respectivo montante. A filha confessou
que esta atitude a deixou magoada, mas
percebeu que foi um ataque à mãe e agora
está a tentar lidar com a situação.

Uma petição online quer que o CEO
da Amazon, Jeff Bezos, um dos homens mais
ricos do Mundo, compre o quadro da ‘Mona
Lisa’... para o comer.
A pintura de Leonardo da Vinci está exposta
em permanência no Museu do Louvre
e Bezos terá posses para a comprar.

2.º Prémio 91

Sexta 11/06/21

Sorteio 47/2021

Vazquez

DIANA
A “profissional
das selfies”, como
se descreve na Bio
da sua conta do
Instagram, ainda não
atingiu os 900 mil
seguidores, mas já
procura dividendos
através do OnlyFans.

9 17 21 33 39
*7 *11

Sorteio 24/2021

QZX 14075
Sábado 12/06/21

Sorteio 47/2021

9 19 24 32 41
+8

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Eremita, que
significa Procura, Solidão.
Amor: É provável que se
desentenda com alguém especial.
Assuma as suas culpas. Não queira
ficar sozinha.
Saúde: Se anda com dificuldade em
dormir, evite ingerir cafeína após as
18 horas.
Dinheiro: Se deseja melhorar a sua
situação financeira, comece já a
procurar um novo trabalho ou
negócio.
Números da Sorte: 2, 9, 13, 27, 33,
42
Touro
Carta do Dia: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: Possíveis acontecimentos
inesperados.
Saúde: Pode sentir-se mais fraca.
Coma de duas em duas horas.
Dinheiro: Fase propensa a energias
negativas. Evite gastar muito
dinheiro.
Números da Sorte: 5, 11, 16, 35,
38, 49
Gémeos
Carta do Dia: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Dê mais atenção ao seu par.
Pode precisar de carinho extra.
Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Tome chá de camomila.
Dinheiro: Momento tranquilo.
Números da Sorte: 9, 17, 35, 39,
41, 43
Caranguejo
Carta do Dia: 5 de ouros, que
significa Perda/Falha.
Amor: Controle o humor, caso
contrário poderá ter conflitos com o
seu par.
Saúde: As gargalhadas despertam
as células de defesa do organismo.
Ria muito e seja saudável.
Dinheiro: Cuidado com negócios
arriscados. Evite perder tudo.
Números da Sorte: 3, 12, 19, 24,
38, 42
Leão
Carta do Dia: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários,
Ilusão.
Amor: Dê atenção aos seus amigos
mais próximos. Porque não prepara
um jantar?
Saúde: Cuidado com a linha. Faça
mais exercício físico.
Dinheiro: Para que o seu sucesso
não passe de uma ilusão
desempenhe as tarefas com
dedicação.
Números da Sorte: 11, 16, 19, 25,
37, 41
Virgem
Carta do Dia: Ás de Espadas, que
significa Sucesso.
Amor: Poderá ter novidades no
amor.
Saúde: Para reduzir o risco de
diabetes coma nozes.
Dinheiro: A sua capacidade de
negociação vai estar em alta. Em
breve alcançará o sucesso que
deseja.
Números da Sorte: 2, 15, 18, 26,
28, 43

Balança
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
Escorpião
Carta do Dia: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade/Indolência.
Amor: Tendência para problemas
com a pessoa amada. Seja mais
paciente.
Saúde: Sentirá mais dificuldade em
acordar. Fruto do cansaço. Procure
deitar-se cedo.
Dinheiro: Concentre-se no trabalho.
Evite cometer erros por falta de
atenção.
Números da Sorte: 5, 12, 19, 32,
36, 41
Sagitário
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
Capricórnio
Carta do Dia: 4 de Paus, que
significa Ocasião Inesperada,
Amizade.
Amor: Confie mais na intuição. Não
acredite em tudo o que lhe dizem.
Saúde: Tendência para tonturas.
Cuidado para não sofrer uma
queda. Caminhe com cuidado.
Dinheiro: Um amigo pode trazer-lhe
uma oportunidade inesperada.
Aproveite.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 27, 36,
41
Aquário
Carta do Dia: A Imperatriz, que
significa Realização.
Amor: Pense no percurso afetivo
que tem vindo a fazer e lute pela
sua felicidade.
Saúde: Período estável na saúde.
Não se preocupe em demasia.
Dinheiro: É provável que venha a
obter benefícios financeiros.
Lembre-se de dar valor às coisas
realmente importantes na sua
Números da Sorte: 2, 5, 14, 18, 23,
36
Peixes
Carta do Dia: 4 de Copas, que
significa Desgosto.
Amor: Seja mais tolerante e
compreensiva com o seu par. Evite
um desgosto de amor.
Saúde: Pode sentir-se mais
deprimida.
Dinheiro: Boa altura para repensar a
sua vida financeira.
Números da Sorte: 10, 13, 17, 29,
31, 37
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Barcelos

Famalicão

Fafe

Detido em flagrante
por tráfico de
estupefacientes

GNR identifica homem e apreende armas
em processo de violência doméstica

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos,
deteve em flagrante um homem de
44 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Barcelos.
Em comunicado, a GNR explica que,
no dia 12, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorre desde Fevereiro, os
militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca.
Na sequência do cumprimentos
dessas diligências, o suspeito foi interceptado no momento em que
transportava cocaína no seu veículo,
para vender ao consumidor final.
No decorrer da acção foi realizada
uma busca domiciliária e uma busca
em veículo, que culminaram na
apreensão de: dez doses de cocaína,
um veículo, uma navalha, e um telemóvel.
O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes,
foi constituído arguido, e os factos
foram remetidos ao Tribunal Judicial de Famalicão.

A GNR identificou ontem um homem, de 46 anos, e apreendeu diversas armas no âmbito
de um processo de violência doméstica, no concelho de Fafe.
“Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda
apuraram que o suspeito exercia reiteradamente violência física e psicológica sobre a
vítima, sua companheira, de 45 anos, através de agressões físicas e ameaças de morte com
recurso a armas de fogo”, explica o Comando Territorial de Braga da GNR, em comunicado.
A GNR conta que “o comportamento agressivo e os constantes episódios de violência
causaram medo e insegurança na vítima, levando-a a temer pela própria vida”,
acrescentando que, após as diligências policiais, “foi dado cumprimento a um mandado de
busca domiciliária”. Durante a busca, os militares da GNR apreenderam cinco armas de ar
comprimido, três armas de caça, uma carabina, uma besta, um sabre, duas catanas, oito
punhais, um ‘taser’ e duas navalhas dissimuladas em forma de munição.
Foram ainda apreendidas munições de diversos calibres e um saco de bolas de ‘airsoft’.
O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal de Guimarães.
A missão esteve a cargo de militares da GNR do Posto Territorial de Fafe e do Núcleo de
Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Guimarães.

Guimarães

Condutor detido por
conduzir alcoolizado

ASAE encerra armazém
de produtos alimentares
A ASAE encerrou dois armazéns de produtores alimentares, um em
Bragança e outro em Famalicão, e apreendeu sete toneladas de
produtos, divulgou ontem aquela entidade. O encerramento dos
dois entrepostos de géneros alimentícios no Norte do país resultou
de uma acção de fiscalização da Brigada de Indústrias da Unidade
Operacional de Mirandela da ASAE, que detectou produtos com um
valor global estimado de 34 mil euros armazenados sem condições
de temperatura controlada.
A ASAE dá conta, em comunicado, que, “durante a operação em
ambos os estabelecimentos, verificou-se o armazenamento em
câmara frigorífica de conservação, de cerca de sete toneladas de
produtos ultracongelados de origem animal, com um valor
estimado de 34.000 euros”. Os representantes dos estabelecimentos
em causa foram, segundo aquela entidade, “advertidos de que o
não cumprimento imediato da ordem de suspensão ou a sua
violação posterior, constitui crime de desobediência previsto e
punido no Código Penal”.
Perante as condições encontradas, a brigada de fiscalização
“procedeu à suspensão da actividade dos dois estabelecimentos de
comércio por grosso e de armazenagem de géneros alimentícios de
origem animal, nos concelhos de Bragança e de Famalicão”.
Publicidade

País

A PSP deteve anteontem, pelas
22.30 horas, na Rua Eduardo
Manuel de Almeida, em Guimarães,
a PSP deteve um cidadão com 54
anos de idade, por condução de
veículo automóvel sob influência do
álcool. Ao ser submetido ao teste
quantitativo do álcool acusou uma
TAS de 1,60 g/l no sangue. O detido
foi notificado para comparecer no
Tribunal e Guimarães.

Retirar net do quarto pode combater ‘cyberbullying’
O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança aconselhou ontem as famílias
portuguesas a acompanharem as crianças e jovens na Internet e a não permitirem ter
Internet no quarto como forma de luta ‘cyberbullying’ ou ‘sextorsion’.
“Ajudá-los a que o acesso à Internet seja acompanhado, não ter internet nos quartos,
privilegiar o acesso à internet num ambiente familiar conjunto, como por exemplo na sala.
No fundo fazer mais ou menos o que fazíamos no mundo real, em que os pais tentavam de
alguma forma acompanhar os comportamentos e os desvios, mas de uma forma mais
próxima possível”, disse Lino Santos.
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