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Projecto ‘ComPraça’ anima Mercado Municipal
com encontros, conversas e exposições
O MUNICÍPIO DE BRAGA, em parceria com o Instituto de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, apresentam o
projecto ‘ComPraça’ - uma iniciativa que vai dinamizar artistica e culturalmente o espaço com encontros, conversas e exposições.
MERCADO MUNICIPAL

+ mais

| Marta Amaral Caldeira |

Há um novo espaço de encontros, conversas e exposições no
Mercado Municipal de Braga. É
precisamente com uma exposição de objectos reciclados transformados em arte da autoria de
Rosa Oliveira, de Rendufe,
Amares, que é uma das vendedoras do mercado, que a nova
ágora bracarense vai abrir portas
já no próximo sábado, às 11 horas, iniciando uma conversa sobre ‘Inutilidades e Reciclagem
com Criatividade’.
Esta é mais uma iniciativa promovida pelo Município de Braga em parceria com o projecto
‘Passeio - Plataforma Arte e
Cultura Urbana’ do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, já com programação regular durante um ano, e que tem
como principal objectivo dinamizar cultural e artisticamente o
Mercado Municipal de Braga.
O projecto ‘ComPraça’ foi
apresentado, ontem, por Olga
Pereira, vereadora responsável
pelos equipamentos municipais
da cidade. “Este projecto representa um belíssimo exemplo do
que queremos fazer no Mercado
Municipal de Braga, num espaço de encontros, conversas e exposições que funcionará como
uma nova ágora da cidade”.
A autarca diz que esta é uma
forma também de “chamar a sociedade civil a colaborar” na
animação e dinamização do
Mercado Municipal, envolvendo
quem está dentro do mercado,
mas chamando também quem
está fora dele a participar nas acções que serão promovidas.
Em concreto, o projecto ‘ComPraça’ é desenvolvido pelas docentes da UMinho, Helena Pires
e Zara Pinto Coelho. “Estamos
muito felizes e animadas com
este projecto de investigação e
de intervenção, que elegeu a o
Mercado Municipal de Braga

ROSA SANTOS

Vereadora Olga Pereira apresentou, ontem, projecto ‘ComPraça’ no Mercado Municipal de Braga

lll
“Este projecto representa
um belíssimo exemplo do
que queremos fazer no
Mercado Municipal de
Braga, num espaço de
encontros, conversas e
exposições que funcionará
como uma nova ágora da
cidade.”
Olga Pereira,
Vereadora responsável pelos
equipamentos municipais de Braga
como seu laboratório”, adiantou,
indicando que o principal objectivo do projecto ‘Passeio’, onde
o ‘ComPraça’ se integra, é “estudar as diferentes manifestações
de arte e cultura urbana no espaço urbano”.
A investigadora aponta que já
foram estudados “outros lugares”, como os cafés da cidade,
tocando, nessa exploração, temáticas como a diversidade arquitectural do espaço urbano, os
usos que os habitantes fazem
dos mais diferenciados espaços.
“No fundo, o nosso objectivo

ROSA SANTOS

Projecto é desenvolvido por Helena Pires e Zara Pinto Coelho, do ICS da UMinho

aqui no Mercado Municipal é
transformar este espaço num ‘lugar’ vivido e do qual as pessoas
se apropriam das mais diferentes
formas, desde as pessoas que
aqui vendem produtos, às que

aqui compram e trabalham, analisando do ponto de vista da comunicação e das relações todo o
quotidiano que aqui se desenrola
desde madrugada até ao final do
dia, com todos os seus rituais”.

O projecto ‘ComPraça’
arranca no próximo
sábado com a inauguração
da primeira exposição da
autoria de Rosa Oliveira,
uma das vendedoras do
Mercado Municipal, que se
dedica a reciclar materiais
transformando-os e novas
peças de arte.
A exposição dá início
também a um ciclo de
conversas que passarão a
ser uma constante no
Mercado Municipal sobre
as mais diversas
temáticas, sendo que a
primeira vai ser dedicada à
questão das ‘Inutilidades e
Reciclagem com
Criatividade’ e que vai ter
como convidados
Bernardo Providência,
Jorge Louro, Miguel
Duarte e Teresa Mora,
investigadores da UMinho.
Além do estudo e análise dos
diferentes grupos sociais que
frequentam diariamente o mercado, o projecto ‘ComPraça’ tem
também uma vertente de intervenção. “Nós gostaríamos de
mexer um pouco com a percepção que os usuários têm do espaço, estimulando novas formas de
apropriação”, apontou Helena
Pires, anunciando a exposição
que vai inaugurar esta nova ágora bracarense já no próximo sábado e que irá mostrar um exemplo de criatividade de Rosa
Oliveira, que além de vendedora
na praça, recicla objectos e materiais que teriam como destino
o lixo, transformando-os em novos objectos decorativos e dando-lhes novos usos.
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Jovens génios da leitura premiados pelo
Agrupamento de Escolas de Maximinos
MAIS DE 35 ALUNOS do Agrupamento de Escolas de Maximinos foram premiados. Cerimónia da entrega de prémios decorreu
durante o final da tarde de ontem e contou com a presença do diretor do agrupamento e da presidente do conselho geral.
BRAGA

+ vencedores

| Fábio Moreira |

Decorreu ontem no Agrupamento de Escolas de Maximinos, a
cerimónia de entrega de prémios
da biblioteca escolar, que premiou e reconheceu mais de 35
jovens génios da leitura. Contou
com a presença do director do
agrupamento, Paulo Antunes, e
da presidente do Conselho Geral
(em exercício), Ana Rita Pereira
e ainda se fez acompanhar de
dois momentos musicais proporcionados pela Orquestra de Cordas do 3.º Ciclo e pelo Ensemble
de Cordas do 6.º ano.
Para a presidente do Conselho
Geral (em exercício), “é importante celebrarmos o esforço e o
trabalho destes alunos que hoje
são reconhecidos pelo Agrupamentos de Escolas de Maximinos”. Ana Rita Pereira ainda defendeu que “a leitura é uma arma
poderosa na formação de pessoas enquanto cidadãos” e que é
importante manter a leitura e o
seu valor bem vivos nas mentes
mais jovens.
Já o director do Agrupamento
das Escolas de Maximinos preferiu relembrar que este tipo de
actividades têm uma importância enorme para a comunidade
escolar. “A escola, devido às circunstâncias que se impõem, não
tem sido aquilo a que professores e alunos estão habituados.
Tem sido um ano bastante dificíl
e complicado para todos os elementos da comunidade escolar
e, por isso, é importante termos
um evento destes para fugirmos
um pouco ao contexto actual e
tentar trazer um pouco de normalidade às nossas escolas”, explicou Paulo Antunes.
O director ainda salientou que
para os alunos, é fantástico haver este tipo de eventos e destacou os alunos de ensino articulado com a música, dizendo que “é
uma excelente oportunidade para estes alunos nos deslumbrarem com as aprendizagens que
conseguiram obter e é também
um momento pelo qual eu sei

Prémio ‘Faça Lá Um
Poema’
Rafaela Ferreira;
Alexandre Carvalho; Ana
Costa; Henrique Catita;
Ana Braga e Nuna Santos
Prémio ‘Escrita
a 4 Mãos’
Carolina Gomes;
Margarida Ferreira; Afonso
Pizarro; Ana Miguel;
Francisco Paula; José
Pimenta; Luana Oliveira;
Matilde Guimarães; Ana
Soares e Margarida Correia
DR

Mais de 35 alunos foram premiados pelo Agrupamento de Escolas de Maximinos

lll
“Estamos a tentar voltar a
normalidade daquilo que
era a vida escolar e é por aí
também que passam este
tipo de eventos. Toda a
gente já está cansada, pois
o ano letivo já vai longo e é
importante para a
comunidade escolar haver
este tipo de atividades para
sairmos um pouco do
habitual contexto de aula.”
DR

Paulo Antunes
director do Agrupamento de Escolas
de Maximinos

que ansiavam: tocar para um público ao vivo”.
Paulo Antunes ainda aproveitou para felicitar o “excelente
trabalho feito nas nossas bibliotecas na promoção da leitura para com os jovens das escolas”. O
director confessou que que esta
entrega de prémios serve para
“inspirar os alunos premiados,
mas também outros jovens a
participarem nestas actividades

e a desenvolverem a sua capacidade de escrita e leitura”.
Uma dessas premiadas foi Ana
Braga, aluna do 12.º ano e vencedora do prémio “Faça Lá Um
Poema”. Ana Braga admitiu que
“é importante a escola reconhecer estes alunos pelo seu esforço
e trabalho” e ainda confessou
que este prémio dá-lhe ainda
mais vontade para desenvolver a
sua escrita.

Cerimónia fez-se acompanhar por dois momentos musicais dos alunos da escola

lll
“É importante a escola reconhecer estes alunos pelo seu
esforço e trabalho e, pessoalmente, dá-me ainda mais
vontade para desenvolver a
minha escrita”.
Ana Braga
aluna do 12.º ano e vencedora
do prémio ‘Faça Lá Um Poema’

Prémio ‘Ler É Incluir’
Luana Oliveira
Prémio ‘Leituras Com
História’
Teresa Campos; Iara
Ribeiro; Rita Alves; Luce
Loritte; Beatriz Viana e Isac
Vale
Prémio’Aprender Com
Prazer’
Sara Bizarro; Beatriz Costa;
Inês Marinho e Margarida
Gonçalves
Prémio ‘Leitor Assíduo’
Jorge Machado; Maria
Diniz e José Pimenta
Prémio ‘Concurso
Nacional de Leitura’
Rodrigo Lima; Miguel
Vasconcelos; Beatriz Costa;
Lara Silva; Inês Marinho;
Maria Silva; Carolina Vieira
Gomes e Ana Soares
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§breves
Hoje e amanhã
Três mil alunos
participam
no Campeonato
de Cálculo Mental
Cerca de três mil alunos de Braga
participam, hoje e amanhã, no
5.º Campeonato Interescolas de
Cálculo Mental Hypatiamat do
Município de Braga - uma iniciativa destinada aos alunos do 1.º
ciclo do Ensino Básico
Esta é uma iniciativa que visa explorar e colocar à prova os conhecimentos dos alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico no domínio da aritmética mental, promovendo o gosto pela aprendizagem da matemática e
capitalizando o gosto natural
dos alunos por ambientes tecnológicos.

Concurso
Concurso de fotografia
‘Sameiro um mar
de emoções’ de Julho
a Setembro
O Sameiro lança 3.ª edição do
concurso de fotografia, sob o
tema ‘Sameiro Um Mar de
Emoções’. O concurso decorre
entre os próximos meses de
Julho a Setembro e procuram-se
imagens ue captem “momentos”
únicos, êxtases perante a beleza
de Nossa Senhora. Ao mesmo
tempo, procuram-se
testemunhos da reação orante
ou devocional dos crentes
perante essa beleza única da
Mãe do Céu.
Não há limites de idade para
quem queira participar e as
fotografias deverão visar as
vivências, os comportamentos,
as devoções dos turistas,
visitantes, peregrinos e devotos.
A participação no concurso
requer uma inscrição no Posto
Turismo do Sameiro.

Conclusão da variante do Cávado é
“crucial” para melhorar mobilidade
ARRANCARAM esta semana os trabalhos de conclusão do segundo troço da Variante do Cávado, que
vai permitir a ligação à Freguesia de Frossos. Autarca de Braga diz que “é crucial” para a mobilidade.
ACESSIBILIDADES
| Redacção |

Os trabalhos de conclusão do segundo troço da Variante do Cávado, numa extensão de 1134
metros que vai permitir a ligação
à Freguesia de Frossos acabaram
de arrancar. A intervenção, no
valor de 1,6 milhões de euros,
inclui a regularização do Rio
Torto, entre a rotunda da Avenida do Estádio e a Estrada Nacional 201.
“Esta variante, que na sua plenitude terá cerca de cinco quilómetros de extensão, será um elemento dissuasor do fluxo de
trânsito no acesso à cidade e, ao
mesmo tempo, uma alternativa
para quem tiver que se deslocar
para as Freguesias de Frossos,
Real ou Merelim, sem ter que
passar pelo centro de Braga, nomeadamente pelo Nó de Infias”,
explica Ricardo Rio, presidente
da Câmara Municipal de Braga,
que garante que esta é uma obra
absolutamente crucial para a
melhoria da mobilidade em
Braga.
O autarca de Braga adianta
ainda que está já a ser elaborado o projecto que vai permitir
a extensão da Variante do Cávado até à Freguesia de Ferreiros, nomeadamente à zona
do E.leclerc.
“Com a extensão até Ferreiros,
boa parte do trânsito será desviado do centro da Cidade. Esta é
uma obra que iremos concretizar

DR

Segundo troço da Variante do Cávado vai permitir a ligação à freguesia de Frossos

no próximo mandato e que, a
juntar à intervenção no Nó de
Infias, constituirá uma verdadeira revolução em termos de mobilidade”, assegura, a propósito,
Ricardo Rio.
Refira-se, por outro lado, que a
renaturalização do Rio Torto é
outra das componentes da intervenção agora iniciada e há muito
ansiada pela população. Segundo Ricardo Rio, a Câmara Municipal estabeleceu recentemente
uma parceria com a Agência
Portuguesa do Ambiente, que

garante dois milhões de euros
adicionais para a realização de
uma intervenção mais alargada
no rio Torto.
A par da criação de passadiços
e ligação de margens, percursos
pedonais e zonas de lazer, a intervenção prevê a alteração do
traçado da linha de água e a definição das baías de retenção/infiltração e açudes, a beneficiação
de passagens hidráulicas, o prolongamento da descarga de
efluente tratado e a estabilização
das margens.

lll
“Esta variante será um
elemento dissuasor do fluxo
de trânsito no acesso à
cidade e uma alternativa
para se deslocar para
Frossos, Real ou Merelim,
sem ter que passar pelo
centro de Braga e Nó de
Infias.”
Ricardo Rio,
Presidente da Câmara Municipal
de Braga
Publicidade

6
Braga
correiodominho.pt
1 de Setembro 2016

18 de Junho 2021 correiodominho.pt
?????????? 13

COVID-19

Apelos à responsabilidade
com desconfinamento parado

861,628

BRAGA volta a não avançar, mantendo-se na fase de 1 de Maio do plano
de desconfinamento. Situação epidemiológica no concelho levou ontem
ao relançamento da campanha que apela ao cumprimento das regras.

MORTES
17,057 (+2)

Casos Confirmados

RECUPERADOS

PORTUGAL

817,754 (+662)

CASOS ACTIVOS

+ 1,233 NOVOS CASOS

26,817 (+569)

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)

12,482,057

343006
NORTE

VACINAS
ADMINISTRADAS

120772
CENTRO

6,879,429
1.ª DOSE

4,500,125
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‘Braga fecha a porta ao vírus’ é a campanha que apela à responsabilidade dos bracarenses para o cumprimento das regras

PANDEMIA
| Marlene Cerqueira |

Ricardo Rio diz que “era expectável” que Braga não avançasse
no processo de desconfinamento, isto apesar de a situação epidemiológica estar agora melhor
do que na semana passada. Ainda há “um longo caminho” até
que o concelho baixe para para
menos dos 120 casos por 100
mil habitantes, a linha que lhe
permitirá continuar a desconfinar.
O autarca reagiu assim à decisão tomada pelo Governo que
mantém o concelho “retido” no
mesmo patamar do desconfinamento a partir de 28 de Junho.
Ricardo Rio falava no final de
uma reunião em que participaram também o reitor da universidade do Minho, Rui Vieira de
Castro, o presidente do Concelho de Administração do Hospital de Braga, João Oliveira, o director executivo do ACES
Cávado 1- Braga, Domingos
Sousa, e de João Manuel Cruz,
coordenador da Unidade de Saúde Pública de Braga.
Segundo João Manuel Cruz,
Braga registava ontem uma taxa
de incidência de 170 casos de
Covid-19 por 100 mil habitantes, o que coloca o concelho numa situação que inspira preocupação e que levou estas

entidades a reunirem e relançarem a campanha ‘Braga fecha a
porta ao vírus’.
A campanha não é mais do que
um apelo a toda a população para que continue a cumprir rigorosamente todas as regras para
prevenir a Covid-19, nomeadamente usar máscara, desinfectar
frequentemente as mãos e manter o distanciamento social. Importante é também fazer o teste
de rastreio mediante sintomatologia suspeita.
O edil tem realçado que este
agravamento da pandemia não
tem tido reflexos em termos de
resposta hospitalar. Isso mesmo
foi confirmado ontem por João
Oliveira. Segundo o responsável
hospitalar, estavam internadas
ontem nove pessoas com Covid19 no Hospital de Braga, uma
delas em cuidados intensivos.
“Isto é importante numa altura
em que, no hospital, ainda estamos a recuperar a actividade assistencial. Queremos continuar
focados na prestação desses outros cuidados de saúde”, referiu
João Oliveira.
Já Domingos Sousa deu nota
de que o ACES tem indicadores
que apontam para o aumento da
procura da área dedicada aos
cuidados respiratórios. Isto numa altura em que os centros de
saúde estão empenhados na resposta aos doentes não Covid

30547
ALENTEJO

2.ª DOSE

No concelho

Menores de 18
anos representam
25% dos infectados
João Manuel Cruz alertou que
a maior parte dos contágios
registados no concelho de
Braga, concretamente 53%,
ocorrem em meio familiar.
Já o contexto escolar tem sido o meio do contágio para
11% dos infectados.
Ainda há 16% dos casos em
que não é possível estabelecer
o ‘link’ de contágio.
O delegado de saúde revelou
ainda que nos últimos dias o
concelho tem registado entre
15 e 25 novos casos de Covid19 por dia, uma número inferior ao das últimas semanas.
A faixa etária dos 0 aos 18
anos é a mais afectada, representando 25% do total de infectados. Nas idades mais
avançadas o número de casos
é residual, facto que estará ligado ao processo de vacinação
que já contemplou as pessoas
mais velhas.
Até ontem, no centro de vacinação a funcionar no Altice
Forum Braga, tinham sido já
administradas 121 mil doses
de vacinas contra a Covid-19,
sendo que 46 mil pessoas tem
já a vacinação concluída.

2,379,304

22852
ALGARVE

9815

5863

MADEIRA

AÇORES

177,999,193

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 199,779 NOVOS CASOS

162,516,183

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,367,204
29,746,584
17,629,714
5,749,691
5,354,153

3,852,259

MORTES

ACTIVOS

616,186 5,134,005
382,785 805,585
493,837 1,105,276
110,634 102,738
49,012
85,344

CRÍTICOS

4,289
8,944
8,318
1,799
860

Portugal
Braga continua na 4.ª fase do desconfinamento
Braga, Lisboa e Odemira mantêm-se na fase de 1 de Maio do plano de
desconfinamento, a que se juntam Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais,
Loulé, Sertã e Sintra, assim como Sesimbra com medidas mais restritivas,
anunciou ontem o Governo.
“Temos, neste momento, 10 concelhos em situação diferente do que
estará o resto do país”, afirmou a ministra de Estado e da Presidência,
Mariana Vieira da Silva.
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São João “entre portas” arranca hoje
FESTAS DE SÃO JOÃO arrancam hoje, prolongando-se até ao dia 24. Durante dia são inauguradas diversas exposições,
mas o destaque vai para o concerto com Augusto Canário e Amigos. Os ingressos gratuitos podem ser levantados até às 18 horas.
FESTAS DE SÃO JOÃO
| Marlene Cerqueira |

Arrancam hoje oficialmente as
festas da cidade. Para este primeiro dia do São João, que este
ano se celebra “entre portas”, estão programados nove eventos,
numa combinação de iniciativas
físicas e digitais. O grande destaque vai para o concerto de Augusto Canário e Amigos, às 21
horas, no Altice Forum Braga.
De entrada gratuita, os ingressos para um concerto em que
também vão participar Borguinha, Naty, Cândido Miranda,
Cristiana Sá, Borguinha de Braga e Marta Azevedo, poderão ser
levantados na bilheteira física do
Altice Forum Braga, entre as 9 e
as 18 horas.
Este concerto, tal como os outros espectáculos presenciais

DR

lll
A autoridade de saúde
indeferiu o pedido para
realização de venda
ambulante durante as
festividades do São João.
A decisão é justificada com
a actual situação
epidemiológica do concelho
de Braga que, apesar de
melhor relativamente à
semana passada, ainda
apresenta uma taxa de
incidência elevada.

Augusto Canário actua hoje no Altice Forum Braga e traz com eles alguns amigos

programados para o São João,
não requerem a apresentação de
testes de despiste à Covid-19. Os
eventos agendados cumprirão
também as normas de segurança

impostas pela DGS.
Hoje, além da já habitual novena a São João Baptista, às 10 horas, na Igreja de São João do
Souto, está ainda programado o

concurso de Cascatas Sanjoaninas, a inauguração de diversas
exposições e o primeiro episódio
do programa digital que vai ser
divulgado às 19.30 horas. Trata-

se do momento ‘Faça-se luz!’.
numa homenagem às particularidades das decorações típicas do
São João de Braga.
Às 15 horas abre a primeira na
Praça Mestre Veiga. Trata-se de
uma mostra de rua, ‘Sobre o São
João de Braga’. Às 16 horas e às
17 horas, vai ter lugar, respectivamente, na Casa dos Crivos a
abertura da exposição ‘Rusgar
há 55 anos – Exposição retrospectiva’ e no Palácio do Raio da
exposição ‘Retratos de Festa’.
As Cascatas Sanjoaninas, com
o maior número de participantes
de sempre, terão como palco o
Braga Parque e são inauguradas
às 18 horas. O
Museu do Traje Dr. Gonçalo
Sampaio acolhe a última exposição, a inaugurar às 19 horas, intitulada ‘Memórias de São João
– da voz à dança’.
Publicidade
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Minho

Arrancam obras
para requalificar
a Nacional 101
ARRANCARAM as obras de requalificação
de 20 Km da EN 101, contemplando a construção
de rotunda no acesso à zona industrial de Gême.
VILA VERDE
| Redacção/Lusa |

A Infraestruturas de Portugal
(IP) deu início à requalificação
de um troço da Estrada Nacional
(EN) 101 junto à Zona Industrial
de Gême, em Vila Verde, o que
representa um investimento de
5,2 milhões de euros, foi ontem
divulgado.
Em comunicado, a IP refere
que aquela obra no distrito de
Braga “prevê a requalificação
de um troço com cerca de 20
quilómetros, com intervenções
ao nível do pavimento, dos equipamentos da drenagem, de sinalização e segurança, tratamento
de travessias urbanas, entre
outros”.

Segundo a entidade, o prazo de
execução daquela intervenção é
de 420 dias.
Para além da beneficiação da
plataforma rodoviária, refere a
IP, será reformulado o entroncamento ao quilómetro 76, na Zona Industrial de Gême, construída uma rotunda no cruzamento
com a EN 205 ao quilómetro 82
e rectificada a curva ao quilómetro 72 de forma (…) a aumentar
a sua segurança e prestação a nível global”.
A IP avisa que o longo da execução da obra haverá necessidade de condicionar a circulação
automóvel, com recurso a circulação alternada, condicionamentos que serão oportunamente divulgados.

§Esposende
Há 13 percursos para descobrir

Percursos pedestres convidam a conhecer cultura e história
O Município de Esposende dispõe de 13
percursos pedestres, sete dos quais homologados, que se afirmam como influente
segmento do ecoturismo local, contribuindo para a conservação sustentável do património natural e cultural, divulgando o
território e a cultura.
São trilhos que convidam à prática desportiva, associada ao conhecimento do território, da história e da gastronomia. Mais de
140 quilómetros de percursos pedestres e
ecovias que propõem caminhadas junto ao
mar, pelos campos e masseiras ou pela arriba fóssil.
Publicidade

§Barcelos
Cambeses

Investimento de 350 mil euros
requalifica estrada municipal 562
A Câmara de Barcelos adjudicou a obra de reabilitação da EM 562, em
Cambeses. Em comunicado, a autarquia explica que “trata-se de uma importante via de comunicação interconcelhia, que faz a ligação entre freguesias de três concelhos: Barcelos, Famalicão e Braga. A EM 562 dá também acesso ao apeadeiro de Cambeses e articula com o CM 1085-3, na
ligação ao centro da freguesia”.
A intervenção irá acontecer ao longo de aproximadamente 900 metros,
na Rua do Senhor da Cruz, e implica um investimento de 352.710 euros
(IVA incluído). A empreitada tem um prazo de execução de 120 dias.
A via foi sofrendo várias intervenções ao longo dos últimos anos, nomeadamente para a instalação de alguns serviços, pelo que apresenta um pavimento em estado deficitário, necessitando de intervenção urgente.
Os trabalhos implicam a substituição da calçada de granito por pavimentação betuminosa, mas também a criação de passeios. Atendendo à
maior impermeabilização resultante da adopção de uma solução betuminosa, o sistema de drenagem em superfície, caracterizado por valetas
que descarregam em aquedutos pontuais, será substituído. Na sequência
da reformulação do entroncamento com a Rua do Apeadeiro, será criado
um pequeno espaço ajardinado e colocado mobiliário urbano. No último
troço, em direcção a Famalicão, haverá zona de estacionamento.

LOTE
DE PENELAS
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49.900€
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Famalicão
§galardoados

Dia da Cidade
celebra-se com
com sessão solene
na Casa das Artes
CÂMARA aprovou ontem, por uanimidade, a lista
das 52 personalidades, instituições e empresas
que vão ser galardoadas no Dia da Cidade.

DR

Casa das Artes permite realização da sessão solene cumprindo todas as regras da DGS

FAMALICÃO
| Marlene Cerqueira |

A 9 de Julho, Famalicão celebra
o 36.ª aniversário da elevação a
cidade. A sessão solene comemorativa vai realizar-se na Casa
das Artes e contempla a atribuição de galardões municipais a
cidadãos, instituições e empresas. A lista dos galardoados foi
aprovada ontem, por unanimidade, em reunião de Câmara.
São mais de meia centena de
homenageados com medalhas de
mérito municipal, destacando-se
três personalidades a quem o
Município famalicense vai distinguir com a mais alta condecoração: a Medalha de Honra do
Município. São eles o diplomata
Carlos Manuel Folhadela de
Macedo Oliveira, o eurodeputado e presidente da Assembleia
Municipal Nuno Melo e, a título
póstumo José de Azevedo e Menezes Cardoso Barreto.
Na habitual conferência de imprensa após a reunião do executivo municipal, Paulo Cunha explicou que este é o mais alto
galardão do Município, uma homenagem para quem tem provas
dadas. “Vamos homenagear personalidades a quem os famalicenses reconhecem mérito pelo
sue percurso”, referiu o edil, ex-

plicando que as homenagens
“não devem ser feitas apenas a
título póstumo, mas também enquanto as pessoas estão no activo”.
“Achamos que este é o contexto temporal certo para que estas
personalidades sejam homenageadas”, disse ainda Paulo Cunha.
O autarca também garantiu
que, no contexto pandémico actual, a Casa das Artes “está normalizada no que diz respeito à
realização de eventos” como a
sessão solene do Dia da Cidade
que vai realizar-se no dia 9 de
Julho, dia em que se celebra a
elevação de Vila Nova de Famalicão a Cidade decretada pela
Assembleia da República.
Na cerimónia, vão receber a
medalha de Mérito Municipal de
Benemerência duas instituições
e dois cidadãos: Centro Social e
Cultural de Riba de Ave, Centro
Social e Paroquial de São Tiago
de Antas, Augusto Fernando
Oliveira Duarte e Celso Sousa
Branco.
A lista mais extensa refere-se
às medalhas de Mérito Cultural.
Vão ser entregues 22. Vão ainda
ser entregues dez medalhas de
Mérito Económico, sete de Mérito Desportivo e seis de Mérito
Autárquico.

Proposta aprovada

Medalha de Honra do Município
para três personalidades
A mais alta condecoração municipal vai distinguir Carlos
Manuel Folhadela de Macedo Oliveira, Nuno Melo e, a título póstumo, José de Azevedo e Menezes Cardos Barreto.
O diplomata Carlos Manuel Folhadela de Macedo Oliveira
é Cônsul Geral de Portugal em Paris, cargo que assumiu
em 2020. Era até então embaixador de Portugal na Argélia e já foi Cônsul de Portugal em Versailles.
Nasceu a 25 de Outubro de 1964, em Famalicão, e é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Ingressou

na carreira diplomática em Dezembro de 1989.
Já Nuno Melo é natural de Joane, onde nasceu a 18 de
Março de 1966. É eurodeputado, pelo CDS-PP, desde
2009, tendo também já exercido os cargos de deputado e
da vice-presidente da Assembleia da República. Nuno
Melo é presidente da Assembleia Municipal de Famalicão.
José de Azevedo e Menezes Cardoso Barreto viveu entre
1849 e 1938, tendo desempenhado um papel social, cultural e político de enorme relevância para o concelho. Foi
Presidente da Câmara de Famalicão e provedor do Hospital de S. João de Deus. Presidiu à ‘Comissão Promotora da
homenagem ao grande escritor Camilo Castelo Branco’ e
foi um dos responsáveis pela criação do Museu de Camilo.
Publicidade
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UF RUIVÃES E CAMPOS

VIEIRA DO MINHO

Das relíquias em tons de verde
às histórias da ponte do Diabo
Ruivães e Campos. Cenários idílicos, marcadamente verdes e
com toques arquitectónicos incomuns. Os prados virados a sul,
o Carvalhal de Esporão, os fornos comunitários, as cascatas e as
famosas pontes. A de Rês e a de Misarela. Esta última envolta
de espiritualidade e há quem diga que foi o diabo a edificá-la.
Textos Rui Miguel Graça

E

m tempos antigos diz-se que
um criminoso em fuga ao chegar à margem do rio Rabagão,
desesperado, invocou a ajuda
do diabo para passar para a
outra margem. Como contrapartida ofereceu a sua alma. O marrafico fez aparecer
uma ponte, ordenou ao criminoso para a
atravessar sem olhar para trás. Assim fez
e chegado à outra margem a ponte desapareceu. Quando a morte lhe bateu à porta, o diabo foi buscá-la. Arrependido pediu a ajuda a um padre. Este preocupado
perante a dificuldade, ergue as mãos e pede ajuda divina. “Por Deus das águas puras do Rabagão ou pelo diabo das pedras
negras, apareça aqui uma ponte de pedra”. O humilde padre fez o sinal da cruz,

ouviu os rugidos de Lucifer e gritou “arrebenta tu diabo”. Agradeceu o milagre e
então a ponte de Misarela ficou envolta
em magia.
Há ainda outra crença com a ponte e as
mulheres no processo de gravidez. Em
suma, são várias as histórias em torno
desta ponte de Ruivães, mas para além
disso ficou ligada a um marco importante.
Em Maio de 1809 foi palco de um combate sangrento entre o exército de Napoleão
e as tropas luso-britânicas aquando da segunda invasão francesa.
“Chorai meninas de França,
Chorai por vossos maridos,
Na ponte de Misarela
eram mais os mortos que vivos”
Cancioneiro popular

Ruivães tem ainda a famosa a Ponte de
Rês ou Velha, que integrava o traçado da
antiga via que ligava Braga a Chaves.
Nesta freguesia encontra-se também a
cascata do Caldeirão, situada à entrada da
aldeia de Zebral, em plena Serra da Cabreira.
Já em Campos o verde é a tónica principal. Este primitivo povoado é classificado
como ‘Aldeia de Portugal’. Junto a um
antigo moinho, a praia fluvial é uma bela
presa de água, no meio da natureza, alimentada pelo rio Lage. Plena de autenticidade.
Imperdíveis são os fornos comunitários,
situados nas aldeias de Campos e da Lamalonga. Os fornos do povo, verdadeiros
testemunhos de um passado comunitário.
Serviam também para refúgio dos viajantes e até dos pobres pedintes.
A partir de Campos pode ser concretizada uma caminhada com cerca de 14 quilómetros e à espera do visitante está uma
paleta de cores, fartos lameiros e a vasta
fauna da Cabreira.
O carvalhal do Esporão é uma verdadeira relíquia verde. Aqui fica um parque de
merendas, constituindo um espaço de lazer fantástico.

António Cardoso

“Cultura,
paisagem
e tradição”
“Terra envolta em mistério e história. Não foi
por acaso que por aqui passou Napoleão
Bonaparte durante as invasões Francesas.
Também foi aqui que o ‘Diabo’ erigiu a
famosa Ponte de Misarela.
Além do seu rico espólio histórico, a União de
Freguesias de Ruivães Campos é também
cultura, paisagem e tradição, ou não fosse o
seu magnifico Carvalhal do Esporão e os
fornos comunitários, onde ainda hoje é
possível confecionar o delicioso pão de milho.
O Baloiço da Serradela, inserido em plena
Serra da Cabreira, é um enorme atrativo
destas localidades.
O excelente relacionamento com o Executivo
da junta de Freguesia e com as demais
instituições das duas localidades têm
permitido a concretização de obras muito
importantes para o desenvolvimento e bem
estar das populações.”
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FOTO 1

Sentido
de missão
é uma marca
secular

A

sede da junta de freguesia
está “aberta todos os dias”.
Talvez seja esse um dos
principais segredos de Ruivães e Campos, na sua forma de estar, num sentido de missão, de
partilha e trabalho em rede. “Aqui os habitantes da freguesia têm ao seu dispor
apoio permanente para a resolução dos
mais diversos problemas”, começou por
referir o autarca Manuel Pereira, acrescentando que a ligação entre associações
e instituições “é um dos pontos que tem
permitido a concretização de diferentes
projectos” para esta União de Freguesias.
“Naturalmente que, em meios mais pequenos, esses são factores-chave para o
sucesso das comunidades”, destaca ainda
FOTO 2

A sede da junta de freguesia está “aberta todos os dias”.
Esta é uma forma de cultivar comunidade e proximidade.
Para além disso, o trabalho em rede com as diferentes
instituições e associações de Ruivães e Campos tem contribuído
para a implementação “de diferentes projectos”.
o autarca.
“Em Ruivães está instalada a secção dos
Bombeiros Voluntários, por exemplo.
Deste logo são a representação da missão
mais nobre na humidade, que é o voluntariado. Associado a esse facto há os riscos
inerentes do que representa ser bombeiro.
Há um carinho enorme da população para

com a corporação e, da nossa parte, enquanto equipa da junta de freguesia, temos procurado imprimir o máximo empenho, através da disponibilização de verbas e apoios, para a manutenção de um
serviço de vital importância para a zona
norte do concelho de Vieira do Minho, salienta Manuel Pereira, autarca da União

FOTO 3

de Freguesias de Ruivães e Campos. “O
seu contributo é essencial para o bem-estar da população”, considera ainda.
Traçando um balanço muito positivo
dos últimos anos, destaca a concretização
de “obras essenciais para as duas freguesias”. “Desde logo a abertura, alargamento e melhoramento de várias vias de comunicação, que aproximaram mais as
comunidades e ampliaram a segurança e
qualidade de vida desta união”, ressalva
Manuel Pereira.
Talvez seja até histórico esse sentido de
missão. Recordem-se os dois fornos comunitários que ainda hoje são usados pela
população para cozer o pão ou para demonstração junto de escolas para perpetuar a história e essa forma de estar.

FOTO 4

Património rico e em abundância
Para além do património imaterial, Ruivães e Campos apresentam igualmente
uma herança rica, abundante e até diversificidade no que diz respeito a legados materiais.
Em Campos a Igreja Paroquial de São
Vicente é um belo exemplo de arquitectura religiosa barroca e neoclássica. A capela de Santo António, em Lamalonga, tem
a curiosidade de apresentar na sua frente
uma escultura em granito de um frade. O
Cruzeiro foi construído a partir de um arco miliário romano da antiga Geira. Há

São diversos os apontamentos de
interesse e atracção nesta união de
freguesias. A área de lazer do Poço
das Traves é, sem sombra de dúvidas, uma combinação entre a natureza e a história, que se apresenta
incrivelmente aprazível. Há ainda o
baloiço da Serradela, num regresso
à infância, numa paisagem idílica
sobre o vale de Turio.

ainda casas senhorias, um aglomerado rural e um conjunto de azenhas e canastros.
Já em Ruivães o Pelourinho remonta ao
séc. XVI. Há marcos milenários e a via
romana da antiga Bracara Augusta. Há oito capelas. A da Senhora dos Remédios
datada de 1678 e a de Santa Isabel, data
de 1921 mostram a riqueza secular. Podemos ainda encontrar Castro de S. Cristovão, a 650 metros de altitude. Há também
casas de alto requinte e também dois
aglomerados rurais: Santa Leocácia e de
Botica.
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Baloiço da Serradela

2

Área de Lazer do poço
das Traves

3

Visita do executivo
municipal

4

Praia Fluvial de Campos

12 Minho

18 de Junho 2021 correiodominho.pt

Ponte de Lima

Municípios minhotos dão palco à música luso-galaica
O I ENCONTRO LUSO-GALAICO junta as raízes tradicionais da música portuguesa e do fado à cultura musical galega, através de
oficinas de escrita poética, que convidam os minhotos a participar e que depois dão azo a inúmeros concertos em todo o Minho.
PONTE DE LIMA
É pela música e com base nas raízes mais
tradicionais que as regiões do Minho e da
Galiza se unem no I Encontro Luso-Galaico através de oficinas de poesia e concertos com artistas portugueses e , que
vão ter lugar em 12 municípios minhotos
e um na Alfândega do Porto, entre este
mês de Junho e Agosto. O primeiro concerto ‘Trobadores e Soldadeiras’ sobe ao
palco de Monção, já amanhã, às 21 horas, na Praça da República, tendo como
protagonistas o Grupo Coral Santo António e as fadistas Carla Cortez e Fernanda
Moreira, do Ideal Clube de Fado.
O Encontro Luso-Galaico, organizado
em parceria pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM do Alto Minho), pela Fundação Consuelo Vieira da
Costa e pelo Município de Braga, conta
com três iniciativas distintas: um programa de oficinas de escrita poética que culminam sempre com um concerto público
nos vários municípios minhotos (19 Junho-29 Agosto); o Festival Sons do Noroeste a realizar em Braga (26-29 Agosto), programado pelo artista bracarense
Daniel Pereira Cristo e, ainda, um Concerto na Anfândega do Porto (7 Outubro)
com a presentação do Cancineiro de Música Tradicional Portuguesa de Fado.
O programa deste Encontro Luso-Galaico foi apresentado, ontem, na Villa
Moraes, em Ponte de Lima, e propõe
uma atenção renovada à herança cultural
galego-portuguesa, à riqueza imaterial da
língua e da música, além de um esforço
criativo à expansão deste património, assinalou Elvira Vieira, directora da Fundação Consuelo Vieira da Costa.
“O evento serve como âncora para a
formação cultural e social” de públicos,
frisou a responsável, destacando o importante papel de todas as entidades parceiras deste projecto cultural que tem como objectivo maior “a promoção das
regiões e da cultura a nível nacional e in-

ternacional”, frisou Elvira Vieira, indicando que toda a programação musical é
também um convite aos desconfinamento e ao usufruto da cultura ao vivo “em
prol da saúde mental”.
Para o presidente da CIM do Alto Minho, o evento faz jus à relação histórica
entre o Norte de Portugal e a Galiza, sublinhando que a nível cultural esta foi
sempre uma relação bem cimentada tanto
na literatura como nas artes, destacando,
por exemplo, o facto de o antiquíssimo
jornal ‘Aurora do Lima’ de Viana do
Castelo ter contado também com colunistas galegos.
Confessando “entusiasmo” por também
a CIM do Alto Minho e os vários municípios que a compõem fazerem parte deste
projecto cultural que sobe agora a vários
palcos de todo o Minho, José Maria Costa indica que as relações culturais entre
ambas as regiões, minhota e galega, “devem ser ainda mais aprofundadas”, depois de estas terem permitido também relacionamentos empresariais e económicos, mas vendo como uma “necessidade” o regresso aos projectos culturais comuns e partilhados. “Este projecto pode
dar voz e visibilidade a expressões artísticas que não são muito conhecidas, mas
também promover a cooperação e a valorização do nosso património e da nossa
identidade cultural”, sublinhou o presidente da CIM do Alto Minho.
Lídia Brás Dias, vereadora da Cultura
da Câmara Municipal de Braga, assinalou a relevância deste Encontro LusoGalaico, indicando que em terras bracarenses o projecto foi imediatamente bem
acolhido, até porque também se enquadra
no ano e no âmbito da Braga - Capital da
Cultura do Eixo Atlântico. “É um programa riquíssimo, desde a música ao património e a todas as riquezas linguísticas
deste território alargado do Norte de Portugal e da Galiza que tem uma relação secular e que é uma relação muito vivida e
que, por isso, não pode estar nunca de
costas voltadas, bem pelo contrário”.

lll
“Este projecto pode dar
voz e visibilidade a expressões
artísticas que não são muito
conhecidas, mas também promover
a cooperação e a valorização do
nosso património e da nossa
identidade cultural.”

lll
“É um programa riquíssimo,
desde a música ao património e a
todas as riquezas linguísticas deste
território alargado do Norte de
Portugal e da Galiza que tem uma
relação secular e que é uma relação
muito vivida.”

| Marta Amaral Caldeira |

ROSA SANTOS

CIM do Alto Minho, Fundação Consuelo Vieira da Costa e Município de Braga apresentaram, ontem, o evento
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SC Braga

Desporto

MARCO TORRES É APOSTA PARA O FUTURO
GUERREIROS depositam grandes esperanças no jovem defesa central proveniente do Nancy. Chegou a ter tudo acertado com clube
do top-3 em França, mas acabou seduzido pelo projecto arsenalista. Começa nos Sub-23, mas já o vêem na equipa principal.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

O SC Braga garantiu a contratação de Marco Nando Jonah de
Sousa Torres, jovem defesa-central de 18 anos, proveniente do
Nancy, onde completou a sua
formação. Marco Torres tem dupla nacionalidade (portuguesa e
francesa) e é internacional pelas
selecções jovens de Portugal,
acumulando 12 internacionalizações, sendo descrito como um
dos maiores valores lusos na posição e a quem é perspectivado
um futuro muito promissor.
Seguido por vários clubes fran-

SCB

Marco Torres: “Sou um jogador alto, com boa capacidade técnica e que gosto de defender”

ceses e italianos, Marco Torres
chegou a ter tudo acertado com
um clube do top-3 em França,
tendo sido posteriormente seduzido pelo projecto apresentado
pelo SC Braga, comprometendo-se com os Guerreiros do Minho, agradado também com as
condições proporcionadas pela
Cidade Desportiva e pela forte
aposta do clube na formação, a
qual tem dado os resultados conhecidos nos últimos anos, com
a promoção de vários valores à
equipa principal. Esse é, de resto, o objectivo, não só de Marco
Torres, como dos responsáveis
do clube, que reconhecem no jo-

vem jogador tremendas capacidades para, a médio-prazo, dar o
salto para a equipa A. Para já,
começará a sua etapa em Braga
ao serviço dos Sub-23.
“É um defesa-central moderno
e extremamente maduro, revelando velocidade, qualidade na
interceção e grande leitura de jogo”, refere o clube na nota publicada no site oficial.
“É um orgulho poder representar este enorme clube. Estou
muito feliz por ter a sorte de vestir esta camisola. É um clube que
dá uma grande confiança aos jovens e isso deixa-me confortável”, disse Marco Torres.
Publicidade

Apartamento T2, em Ferreiros, Braga

Ref. 6159

77.000 €

Arrendado até 05/2022, Excelente para Investimento, possui
Elevador, Marquise, Lareira. Muito Próximo do E´Leclerc!
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Yuri Ribeiro é forte
hipótese para a defesa
LATERAL-ESQUERDO está próximo de reforçar plantel de Pepa. Confiança
de ambas as partes num desfecho positivo. Paulo Oliveira pode regressar.
VITÓRIA SC
| Ricardo Anselmo |

DR

Yuri Ribeiro, formado no Benfica, representava o Nottingham Forest

O Vitória SC está muito próximo
de garantir a contratação do lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, de 24
anos, que termina contrato com
os ingleses do Nottingham Forest no final deste mês (30 de Junho).
As conversações já foram iniciadas há algum tempo e, de ambas as partes, a confiança num
desfecho positivo é quase total,
ficando o técnico Pepa com a
posição de lateral-esquerdo resolvida. Isto porque Rafa Soares, que esteve cedido aos espa-

nhóis do Eibar no último ano e
meio, tem o regresso a Guimarães confirmado para se afirmar
no conjunto vimaranense. Além
disso, o jovem Hélder Sá também fará, pelo menos, a prétemporada com os restantes
companheiros, acalentando a esperança de se fixar na equipa
principal.
Em sentido inverso, Gideon
Mensah (vai regressar aos austríacos do Salzburgo) e Jonas
Carls (assinou pelos germânicos
do Paderborn) já não contam,
depois de o Vitória SC não ter
accionado as respectivas cláusulas de opção de compra.

Quem também pode estar perto
de reforçar o Vitória SC (tratando-se, neste caso, de um regresso a casa) é o defesa-central Paulo Oliveira, cujo contrato com o
Eibar também expira no próximo dia 30 de Junho.
O jogador, de 29 anos, deixou
o Vitória em 2014 para assinar
pelo Sporting, a troco de três milhões de euros. Internacional pela selecção A de Portugal, Paulo
Oliveira representou a equipa
espanhola nas últimas quatro
temporadas, num total de 115
partidas, e mostra-se agora aberto à possibilidade de voltar a representar os vimaranenses.

Publicidade

Avançado deixa equipa B do Vitória SC

João Santos reforça AD Fafe para
“escrever história de sucesso”
lll
Se em Guimarães os números registados por João Santos não impressionaram
muito (6 golos em 8 jogos
na primeira época e
2 golos em 3 jogos na
última tem-porada), antres
de chegar ao Vitória SC,
alcançou re-gistos de
relevo: 15 golos marcados
em 15 jogos na primeira
metade da época 2019/20
e, em 2018/19, 34 jogos
e 34 golos.

AD FAFE
| Ricardo Anselmo |

A Associação Desportiva de Fafe garantiu a contratação do jovem avançado João Santos, de
22 anos, que chega aos justiceiros depois de ter estado em representação da equipa B do Vitória Sport Clube.
João Santos chegou a Guimarães no mercado de inverno de
2019 depois de se ter destacado
nas distritais de Lisboa, ao serviço do Belenenses.
Tendo integrado a formação
secundária dos conquistadores,
apontou um total de seis golos
em oito jogos disputados, registo muito positivo e que acabou
por ter continuidade na temporada 2020/2021, que agora terminou, embora com muito menos
tempo de jogo: apenas três jogos
realizados e dois golos marcados, ambos na goleada ao Mondinense.
A sociedade desportiva vimaranense tinha a possibilidade de
prolongar a ligação com João

VSC

João Santos, natural da Amadora

Santos por mais duas temporadas, mas acabou por abdicar dessa hispótese.
Os números do goleador antes
de chegar ao Vitória Sport Clube
são impressionantes: 15 golos
apontados em 15 jogos disputados na primeira metade da época
2019/2020 e uns impressionan-

tes 34 remates certeiros em
34 jogos em 2018/2019.
“Existem poucas histórias de
amor mais bonitas do que a relação entre um avançado e o golo.
João Santos junta-se à Associação Desportiva de Fafe (...) para
continuar a escrever a sua história de sucesso”, escreveu o clube
nas redes sociais.
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Futuro Social

Manuel Dias
Presidente há quase
um quarto de século

Prioridades presentes e futuras
Resolvidos grande parte dos problemas infraestruturais, a União
de Freguesias de Lomar e Arcos concentra atenções na acção social,
educação, cultura, ambiente e na melhoria da rede viária.

O

futuro na União de Freguesias de Lomar e Arcos passa
pela acção social, pela educação e pela continuidade
do investimento em novas
vias de comunicação e equipamentos de
lazer e desporto. Território com forte dinâmica empresarial e com um significativo crescimento populacional nos últimos
anos, Lomar e Arcos, paredes meias com
a malha urbana da cidade de Braga, preservam ainda muitas características do
mundo rural. O projecto de um centro comunitário e de dia para apoio à população
idosa mais carente de rectaguarda familiar, com financiamento já parcialmente
assegurado através do Orçamento Participativo do Município de Braga, é apontado
pelos autarcas de Lomar e Arcos como
um dos resultados da dinâmica da população desta União de Freguesias, depois de
ter conseguido ver validado por aquele
instrumento de participação cívica o ser-

viço de apoio domiciliário já em funcionamento. Há ainda a necessidade de reforçar a valência de creche para dar resposta à grande procura.
Em Lomar e Arcos, cerca de 10% da população residente tem 65 ou mais, o que
justifica a atenção que, directamente ou
através do apoio institucional ao Centro
Cultural e Social de S. Pedro de Lomar, o
executivo presta aos mais idosos.
A União de Freguesias tem activo um
Gabinete de Acção Social, estrutura que,
para além do acompanhamento de beneficiários do rendimento social de inserção,
presta apoio alimentar e o suprimento de
outras necessidades básicas a pessoas
mais carenciadas das duas freguesias, nomeadamente idosos vulneráveis e cidadãos portadores de deficiências.
Para um futuro próximo, os autarcas
da União de Freguesias de Lomar e Arcos projectam a criação de um parque
desportivo e de lazer, infraestrutura que

complementará a oferta já existente ao
nível de recintos para a prática do futebol, parques infantis e outros de manutenção física.
O crescimento das zonas residenciais,
sobretudo em Lomar, freguesia com
características periurbanas, justifica o
investimento da autarquia nos espaços
de lazer e desporto, de que são exemplos o novo Parque de Lazer da Mouta
ou o projectado Parque Infantil do Ventoso.
Com uma população estudantil de cerca
de 300 alunos, ao nível do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a
Educação é outra das áreas de atenção
prioritária da União de Freguesias de Lomar e Arcos, mesmo atendendo a que há
necessidade de reforçar o investimento
nos estabelecimentos de ensino sob gestão directa da autarquia para obras de requalificação, para além da instalação das
coberturas dos jardins-de-infância.

Em funções autárquicas ininterruptas
há 24 anos, de 1997 a 2013 como
presidente da Junta de Freguesia de
Lomar, Manuel da Silva Dias, é um
dos autarcas com mais tempo de serviço
no concelho de Braga.
“ Sou sincero, quando entrei para
presidente, Lomar era a freguesia mais
atrasada do concelho de Braga. Tenho
disso a certeza absoluta. O saneamento
corria a céu aberto pelos campos.
Caminhos vicinais de terra batida eram
muitos. Só um tractor é que passava.
Quando entrei para a Junta de
Freguesia, as prioridades eram o
saneamento básico e acabar com os
caminhos vicinais, que hoje são ruas,
de terra batida. Só 225 m2 de caminho
é que não foram recuperados,
o que agora vai ser feito.
Os outros acessos rodoviários à
freguesia ainda há pouco tempo eram
um problema.
Lutámos muito pela requalificação da
estrada nacional 309, que era muito
perigosa e que ainda hoje é perigosa”.
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Melhoria dos acessos
Expansão da Bosch obriga a novas vias
Investimentos na rede viária que aliviem a pressão do trânsito automóvel
está identificada como uma das prioridades para a União de Freguesias
de Lomar e Arcos.

O

presidente da União de Freguesias de Lomar e Arcos
está a cumprir o seu segundo mandato, depois de quatro como presidente da Junta de Freguesia de Lomar. Manuel Dias
considera que a reorganização administrativa das duas localidades, foi uma
mais-valia, até pela ligação de antepassados de ambas as freguesias, mantendo a
identidade cultural e social das comunidades. Alega o autarca reeleito sucessivamente desde 1997 que “as freguesias pequenas”, como é o caso de S. Paio d’Arcos, beneficiaram, na anterior gestão socialista da Câmara Municipal de Braga,
do mesmo volume de financiamento atribuído às de maior dimensão.
“As freguesias pequenas tinham tudo,
estavam razoavelmente servidas de abastecimento de água, saneamento básico,
vias de comunicação”, ao contrário de ou-

tras como Lomar, justificando-se, assim,
o menor volume de investimento concretizado em S.Paio de Arcos nos anos mais
recentes. Eleito pela coligação ‘Juntos
por Braga’ (PSD/CDS), que desde 2013,
também governa a Câmara Municipal de
Braga, Manuel Dias reconhece que, desde
então, a política de investimento nas freguesias “inverteu-se”.
Ao Correio do Minho, Manuel Dias reconhece que “os acessos foram sempre a
grande prioridade”, apontando como
exemplo a luta de anos pelo alargamento
da Rua dos Presidentes/Rua 5 de Outubro, projecto que pensa concretizar brevemente, depois de “avanços e recuos” nas
negociações com proprietários. Com a
expansão do parque industrial da Bosch,
foi criado um novo arruamento em Lomar, ao qual foi atribuído o nome de Robert Bosch, fundador da multinacional.
O presidente da União de Freguesias de

Crescimento
A União de Freguesias de Lomar
e Arcos tem, segundo o
recenseamento da população de
2011, 6 805 habitantes, número
já desactualizado, atendendo
à dinâmica demográfica
registada na última década.
À espera dos resultados do
Censos 2021, recentemente
realizado, o presidente da
autarquia acredita que a União
de Freguesias poderá aproximar-se dos oito mil residentes.

Lomar e Arcos alerta, desde já, para a necessidade de criação de uma ligação directa da zona industrial à variante sul da
cidade de Braga e, daqui, às auto-estradas
A3 e A11, descongestionando a estrada
nacional 309, que atravessa as duas freguesias, do trânsito de pesados que demanda o parque industrial e que, na Ponte
Nova, tem um ponto de estrangulamento
muito delicado.
“A Câmara Municipal de Braga está a
pensar nisso a sério”, confia o autarca de
Lomar e Arcos, defendendo a ideia de que
“os bons acessos são fundamentais para o
desenvolvimento das freguesias à volta
da cidade”.
Nesse sentido, Manuel Dias defende que
o troço da estrada nacional 309, recentemente intervencionado pela empresa Infraestruturas de Portugal, deverá, à semelhança de outros, passar para a gestão da
Câmara Municipal.
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Junta de portas abertas
Autarquia com programação diária
Apesar da união administrativa, as sedes das juntas de freguesia de Lomar e Arcos
continuam a funcionar como balcões de atendimento e espaços para actividades
culturais e desportivas.

J

unta de Freguesia de portas abertas todos os dias” é o lema seguido pelos autarcas de Lomar e Arcos que, apesar da união administrativa, optaram por manter
serviços administrativos abertos à população nas duas localidades.
Rolando Silva, secretário da União de
Freguesia, adianta-nos que actividades
como ginástica, artes marciais, boccia senior, aulas de cavaquinho e outros instrumentos, teatro, actividades de animação e
recreativas ou de dança, bem como acções de formação em diversas áreas - depois da suspensão devido à pandemia de
Covid-19 - começam a ser retomadas nos
espaços polivalentes existentes nas sedes
das duas juntas.
Em S. Paio d’Arcos, a autarquia prepara-se para realizar intervenção no edifício
da antiga escola primária (já desactivada)
e zona envolvente, para o acolhimento de
iniciativas diversas e realização de acções
de formação.
“Melhorar as respostas através da utilização dos equipamentos sociais e das sua
valências, vocacionadas para as crianças,

jovens e idosos, que de facto continuam a
ser o grande desafio”, considera Rolando
Silva, que releva a acção desenvolvida
pelo Centro Cultural e Social e Centro
Social da Paróquia de S. Pedro de Lomar.
Com responsabilidades próximas da acção social desenvolvida pela União de
Freguesias, Rolando Silva diz-nos que este é um trabalho realizado com discrição
mas de forma permanente.

“Com a pandemia fechou tudo menos o
apoio às famílias carenciadas e aos imigrantes que temos na União de Freguesias. A acção social é exercida também
junto da comunidade escolar, com atenção rebobrada aos alunos de famílias carenciadas.
“O apoio que a nossa autarquia sempre
prestou às escolas, durante a primeira fase
do confinamento, foi fundamental no to-

cante ao serviço de impressão e fotocópias. Também nesta fase houve uma importante articulação com as associações
de pais, essenciais para o trabalho realizado”, refere o secretário da União de Freguesias.
Ao nível do atendimento aos fregueses
de Lomar e Arcos, o autarca entende que
começa a ser uma “necessidade” a existência de um Espaço Cidadão.

Movimento associativo está vivo e dinâmico
Lomar e S. Paio d’ Arcos são duas freguesias onde o associativismo está vivo e dinâmico, apesar dos constrangimentos impostos, nos últimos meses, pelo combate
e controlo da pandemia. A Casa do Povo
de Lomar, fundada em 1936, é a instituição social mais antiga desta comunidade,
funcionando, desde 1979 como casa-mãe
de um dos mais prestigiados ranchos folclóricos do concelho de Braga.
O Agrupamento n.º 671 de Lomar do
Corpo Nacional de Escutas, que assinalou
recentemente as suas bodas de diamante,
tem prestado um excelente contributo o
apoio à juventude e para o desenvolvimento de cidadãos activos e participativos. É um dos agrupamentos mais dinâmicos da região de Braga.
A União de Freguesias acolhe dois clubes desportivos de relevo: O Lomarense
Ginásio Clube e o S. Paio d’Arcos Futebol Clube, que também têm dado um contributo muito importante, na formação de
jovens atletas.

Nesta freguesia desenvolvem actividade
os Grupo Coral, o Grupo de Cavaquinhos
e o grupo musical POPados. O ‘Grupo
Vida Nova’ e ‘Os Cotas’, inseridos na Associação Juvenil Jovens em Caminhada,

além de outros movimentos paroquiais,
são a expressão da dinâmica particular
que se regista na Paróquia de S. Pedro de
Lomar. “Lomar e Arcos é um território
muito dinâmico e inovador, acreditando

que as actividades associativas, nos levam a perceber as tradições, as memórias
e as histórias que dão força à sua identidade”, conclui o secretário da Uniao de Freguesias, Rolando Silva.
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HISTÓRIA
Do antigo
mosteiro
à União actual

Mais competências
para as freguesias
Presidente da União de Freguesias de Lomar e Arcos lamenta o desconhecimento
generalizado sobre as reais atribuições e competências das autarquias locais.

A

União de Freguesias de Lomar e Arcos tem a seu cargo
a gestão de mais de 55 mil
m2 de espaços ajardinados e
cerca de 20 mil metros lineares de limpeza de caminhos e bermas,
tarefa que adjudica por concurso anual ao
abrigo de um protocolo com a Câmara
Municipal de Braga.
Rolando Silva, secretário da autarquia,
releva o desafio da governação de um extenso território das freguesias que incorpora “características urbanas e rurais em
que o mandato do presidente do executivo deveria ser exercido a tempo inteiro”
para uma união de freguesias com mais
de 6500 eleitores e com indicadores demográficos de crescimento.
Manuel Dias, o veterano presidente da
autarquia, lamenta a limitação dos poderes da juntas e uniões de freguesias, que
necessitam de protocolar através de contratos interadministrativos com as autarquias todos os investimentos relevantes.
“As competências das juntas de freguesias são os abrigos de passageiros, cemitérios, fontes e lavadouros públicos. A
partir daí é tudo zero”, aponta o presidentente da União de Freguesias, acrescentando que “qualquer obra requer protocolos com as câmaras. Se estas fecharem as
torneiras não se faz nada”.

A primeira referência documental
a Lomar data de 667 e é descrita
por António Carvalho da Costa
em ‘Coreografia Portuguesa’
como “mosteiro muito antigo
da ordem de S. Bento”. Os arcos
do antigo mosteiro são hoje
visíveis nas paredes da antiga
igreja matriz de Lomar. A par
da Ponte Velha, é um dos mais
significativos elementos do
património cultural imóvel deste
território. Menor em área
geográfica e em população,
S. Paio d’Arcos esteve unida a
Nogueira até finais do século XIX.
Um decreto de 1898 separaas em termos civis e judiciais.
Pouco mais de um século depois,
em 2013, voltaria a perder
autonomia administrativa
por união com Lomar.
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§Futebol

AFVC castiga e multa
Desportivo de Monção

III Liga

João Santos assina pelo AD Fafe

CASTIGO referente à falta de comparência da turma de Monção num jogo
com o AD Ponte da Barca a 10 de Janeiro de 2021. Multa ultrapassa os 300€.
AFVC
| Fábio Moreira |

O Desportivo de Monção foi
castigado e multado pela Associação de Futebol de Viana do
Castelo, no caso referente à falta
de comparência dos monçanenses num jogo com o AD Ponte
da Barca a 10 de Janeiro de
2021. Os valores monetários
desta decisão ultrapassam os
300€ para a turma monçanense.
No comunicado lançado pela
AFVC, o conselho de disciplina
defende que “o Desportivo de
Monção “inscreveu-se, para
a época desportiva 2020/2021,
na I Divisão Distrital AFVC” e
que “o arguido não apresentou

justificação da sua falta de comparência nos termos estabelecidos no Regulamento Disciplinar
da Associaç ã o de Futebol de
Viana do Castelo para o processo especial de falta de comparência”.
Como consequência deste caso, o Desportivo de Monção foi
punido com uma derrota de 3-0
frente ao AD Ponte da Barca e
ainda foi castigado com a subtracção de três pontos na tabela
classificativa. Para além destes
prejuízos desportivos, o clube
monçanense ainda terá de pagar
uma multa de 306€ e terá de cobrir as despesas com a não realização do jogo relativas à arbitragem e ainda terá de assumir os

custos deste processo.
Recorde-se que a I Divisão
Distrital da AFVC foi interrompida a 19 de Novembro de 2020,
devido ao estado de emergência
de saúde pública causado pela
situação epidemiológica provocada pela Covid-19. A mesma
prova acabaria por ser retomada
a 9 de Janeiro de 2021, sendo
que os clubes participantes foram avisados do reínicio da prova a 16 de Dezembro de 2020.
Recorde-se ainda que, por deliberação do executivo camarário,
a Câmara Municipal de Monção
impediu o Desportivo de Monção de utilizar o Campo Manuel
Lima para a disputa do jogo com
o AD Ponte da Barca

João Santos é o mais recente reforço do AD Fafe para a primeira edição
da III Liga. O avançado de 22 anos deixou a equipa B do Vitória SC depois
de vestir a camisola dos Conquistadores por 11 vezes. Ao serviço dos vitorianos, João Santos apontou oito golos. O mais recente reforço do AD Fafe
ainda conta com 49 jogos e outros golos com a camisola do Belenenses,
equipa que formou o jovem jogador.

Campeonato de Portugal

Rui Manuel Silva assume cargo
de director técnico do Vilaverdense
Foi anunciado ontem na página de Facebook do Lank Vilaverdense FC que
Rui Manuel Silva regressa a uma casa já conhecida para assumir o cargo
de director técnico da turma de Vila Verde. Rui Silva conta com mais de 10
anos de experiência no mundo do futebol e acumulou funções em clubes
como FC Famalicão e CD Aves.

Eleições

Rui Pedro Silva encabeça a única lista
candidata para o SC Vianense
Decorrem hoje, entre as 17 e as 22 horas, as eleições para o corpo diretivo
do SC Vianense na sede do clube de Viana do Castelo. A única lista candidata para estas eleições referentes ao triénio 2021/2024 é encabeçada
pelo atual presidente, Rui Pedro Silva. Apesar de haver uma lista nestas
eleições, a direcção do clube apela aos sócios para exercerem o seu voto.
Publicidade
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DIÁRIO DO

FASE DE
GRUPOS

EUROPEU

Bruno destaca poderio
alemão mas aponta à vitória
MÉDIO CRIATIVO destacou o poderio da selecção alemã, mas reforçou a confiança
dos portugueses em conseguirem garantir, desde já, o apuramento para os oitavos-de-final.
EURO-2020

Nos oitavos-de-final

| Redacção/Lusa |

O médio Bruno Fernandes destacou ontem o “poderio individual” da Alemanha, próxima adversária da selecção
portuguesa no Euro 2020, mas observou
que o terceiro golo à Hungria é a prova
do que Portugal “consegue fazer”.
“O nosso objectivo passa por ganhar
todos os jogos e o nosso foco é o próximo, frente à Alemanha. Temos de preparar ao máximo esse jogo. A nossa pressão é representar o nosso país, nada mais
do que isso”, afirmou o internacional
português, em conferência de imprensa,
no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste.
A dois dias do embate com os germânicos, em Munique, para a segunda ronda
do Grupo F, Bruno Fernandes referiu
que “todos os jogos num Europeu são
difíceis”, desde logo quando se tem pela
frente um adversário com a qualidade da
Mannschaft.
“Temos visto algumas surpresas neste
Europeu, mas todos os jogos são diferentes e as equipas jogam de formas diferentes. Sabemos do poder individual
dos jogadores da Alemanha. Eles vão
querer ganhar, mas nós também. O nosso objetivo é controlar o jogo, ter a bola
e ganhar o jogo. Sabemos o que esperar
da Alemanha”, disse o médio do Manchester United.
A qualidade dos germânicos é de tal
forma reconhecida, que nem foi preciso
recorrer à informação privilegiada de

Bélgica e Países Baixos
juntam-se à Itália
A Bélgica somou o segundo triunfo no Euro
2020, ao bater a Dinamarca por 2-1, com reviravolta, em encontro da segunda jornada do
Grupo B, e juntou-se à Itália nos oitavos-de-final da competição.
Também a selecção dos Países Baixos já garantiu o apuramento para a próxima fase da competição, depois de derrotar a Áustria no jogo da
segunda jornada do Grupo C da competição.

Jogos do dia

Rep. Checa e Inglaterra
procuram o apuramento
Hoje disputam-se mais três partidas desta fase
final do Euro 2020, com a República Checa a
defrontar a Croácia e a Inglaterra a Escócia,
com checos e ingleses a procurarem confirmar
já o apuramento para os oitavos-de-final.
FPF

Bruno Fernandes reiterou a confiança de Portugal para o duelo com a Alemanha

André Silva e Raphaël Guerreiro, internacionais portugueses que jogam na
Bundesliga, ao serviço de Eintracht
Frankfurt e Borussia Dortmund, respectivamente.
“Não precisamos de perguntar nada sobre a Alemanha. É uma grande selecção,
com grandes jogadores. Não fizeram um
mau jogo na estreia, mas a França é uma

grande equipa também. Será um jogo
muito difícil para nós, mas também para
eles”, observou o jogador, de 26 anos.
Na estreia no Euro 2020, Portugal venceu a Hungria por 3-0, sendo que o derradeiro golo luso ficou na retina de todos
os adeptos do futebol, pela qualidade da
posse e circulação de bola, que terminou
com o bis de Cristiano Ronaldo.
Publicidade
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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

2 2 0 0

6 0

6

1. Bélgica

2 2 0 0

5 1

6

1. Países Baixos

2 2 0 0

5 2

6

2. País de Gales

2 1 1 0

3 1

4

2. Rússia

2 1 0 1

1 3

3

2. Áustria

2 1 0 0

3 1

3

3. Suíça

2 0 1 1

0 0

1

3. Finlândia

2 1 0 1

1 0

3

3. Ucrânia

2 1 0 0

4 4

3

4. Turquia

2 0 0 2

0 3

0

4. Dinamarca

2 0 0 2

1 3

0

4. Macedónia Norte 2 0 0 2

2 5

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
0
3

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

0

1

3

2

0

0

1

GRUPO D
J

1

3

0

3

1

2

2

2

J

2
1
0

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. PORTUGAL

1 1 0 0

3 0

3

2. Inglaterra

1 0 0 0

1 0

3

2. Espanha

1 0 1 0

0 0

1

2. França

1 1 0 0

1 0

3

3. Croácia

1 0 0 0

0 1

0

3. Suécia

1 0 1 0

0 0

1

3. Hungria

1 0 0 1

0 3

0

4. Escócia

1 0 0 1

0 2

0

4. Polónia

1 0 0 1

1 2

0

4. Alemanha

1 0 0 1

0 1

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

0

1

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

3
0
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Opinião
Escreve quem sabe

CARLOS ALBERTO PEREIRA Dirigente do Corpo Nacional de Escutas

Franklim Oliveira: o Primeiro Chefe Nacional
dos Escuteiros Católicos

É

voz comum no Corpo Nacional
de Escutas que o primeiro Chefe
Nacional foi D. José de Lencastre, o que está profundamente errado pois
ele foi eleito no dia 3 de janeiro de 1925 e
tinha a seguinte constituição «Diretor Geral: D. Manuel Vieira de Matos; Comissário Nacional: D. José Maria de Queirós e Lencastre; Inspector Mor: Dr.
António Avelino Gonçalves; 1º Vogal:
Capitão Graciliano Reis da Silva Marques e 2º Vogal: Álvaro Benjamim Coutinho»1, mas o CNE foi oficialmente criado
no dia 27 de maio de 1923.
Devemos ter presente duas realidades: a
primeira é que o Escutismo Católico teve,
ao longo dos tempos três designações: de
1923 a 1925 “Corpo de Scouts Católicos
Portugueses”, de 1925 (28 de fevereiro) a
1934 “Corpo Nacional de Scouts” e de
1934 até hoje “Corpo Nacional de Escutas”; a segunda é que o cargo de “Chefe
Nacional” substituiu a designação inicial
de “Comissário Nacional” que perdurara
até à publicação dos novos estatutos do
CNE, em “A Flor de Lis” de maio de

1942. Independentemente das designações adotadas, nos diversos textos estatutários, sempre se considerou que o “Corpo de Scouts católicos Portugueses”, o
Corpo Nacional de Scouts e o “Corpo Nacional de Escutas” identificam a mesma
associação escutista.
É claro que no tempo decorrido entre a
fundação oficial do Escutismo Católico
(maio.1923) e a eleição de D. José de
Lencastre (janeiro.1925) houve um Comissário Nacional. O Assistente Regional
de Braga na sua obra comemorativa das
Bodas de Prata do CNE, afirma categoricamente: «Franclim António de Oliveira,
1.º Comissário Nacional e grande animador inicial do movimento»2, recorrendo
ao Diário do Minho, publicado no dia 29
de maio de 1923, dois dias depois da fundação oficial do Escutismo Católico, na
página 2, sob o título Corpo de Scouts
Católicos Portugueses, podemos ler a
seguinte notícia: «No passado domingo,
27 de maio, inaugurou a sua existência
oficial na nossa cidade esta utilíssima associação juvenil. Braga viu desfilar pelas

suas ruas, em perfeita ordem e aprumo,
os novos “boy-scouts”, primeiras flores
de uma primavera de belesa que começa
a sorrir cheia de encantos e esperanças
no nosso país.
A Comissão fundadora do Corpo que
tanto trabalhou para lhe dar vida já depôs o seu mandato, entregando a direcção suprema da organisação nas mãos
duma Junta Nacional que ficou assim
constituída:
• Capelão-mór geral, o Sr. Arcebispo
Primaz.
• Comissário Nacional, o Sr. Franklim
António de Oliveira.
• Inspector-mór geral, o Sr. António
Avelino Gonçalves.
• Secretário geral, o Sr. Manuel Soares
da Silva.
• Tesoureiro geral, o Sr. Álvaro Benjamim Coutinho.
Ficou também constituída a Junta Arquidiocesana de Braga pela seguinte maneira:
• Capelão Diocesano – o Rer.º P.e Luís
Maciel dos Santos Portela, digno abade

da Maximinos, e
• Comissário Diocesano – o Sr. Capitão
Graciliano Marques.»
Fica muito claro que o primeiro Comissário (ou Chefe) Nacional foi o dirigente
Franklim António de Oliveira, sendo de
inteira justiça que assim seja recordado.
Uma das suas mais notáveis ações foi o
planeamento e preparação do primeiro
Campo-Escola “São Tomás de Aquino“,
que se realizou na Região do Porto, nos
primeiros dias do mês de maio de 1925, já
este dirigente, por razões que ainda não
estão documentadas, tinha deixado os
Scouts Católicos3, tendo depois regressado à Associação dos Escoteiros de Portugal, onde se iniciara no Escutismo.
1CNS, A Flor de Lis, ano 1, nº 1, fevereiro de 1925, pp. 1 e 2,
2Salgado, Pe. Benjamim, Radiosa Floração, CNE, Braga, 1948, p. 9.
3Reis, João Vasco, Corpo Nacional de
Escutas - Uma História de Factos (subsídios), CNE, Lisboa, 2017 - p.96

A arte, a publicidade e os modos de ver

D

urante os longos oito
semestres do curso de
Publicidade e Propaganda que eu completei já há
alguns anos, foi-me repetida
inúmeras vezes a diferença entre arte e publicidade. Para resumir, a diferença estaria no
propósito. A publicidade tem
um fim comercial, ou seja, o
objetivo da publicidade seria
persuadir pessoas a comprarem,
seja produtos ou ideias. A arte,
por outro lado, teria a sua função nela mesma, na pura expressão dos pensamentos e
emoções do artista.
Pronto, a linha estava clara,
por mais que um designer ou
um criativo de agências de comunicação desenvolva uma
campanha ou peça publicitária
com grande valor estético ou
grande impacto social, aquela
criação nunca será arte, os artis-

tas estão em outro patamar, inacessível e exclusivo.
Eis que em 2021, mais de dez
anos depois da aprendizagem
desses conceitos, o algoritmo
resolve me apresentar umas
ideias de 1972 que desconstruíram o que tinha sido tão bem
enraizado na minha cabeça pela
“academia”.
Na série de quatro episódios
intitulada “Ways of seeing”
(Modos de ver) da BBC, realizada pelo crítico de arte John
Berger, e depois adaptada para
um livro com o mesmo nome,
essa linha que separa arte e publicidade quase desaparece.
A série mostra como obras
clássicas que hoje definem no
imaginário das pessoas o que é
a arte, e conferem uma aura
quase que espiritual à criatividade, são exceção e não a regra
do papel do artista na história

LUANA NORÕES
Especialista em Marketing

Escreve quem sabe

da arte e da nossa sociedade
ocidental.
Durante séculos, o artista teve
uma função que estava muito
mais próxima do comercial do
que do espiritual. Berger pontua
que centenas de milhares de
‘óleo sobre telas’ foram comissionados com o propósito de
exibir bens, propriedades e o
estilo de vida das elites da época. E são essas obras que estão

hoje nos principais museus do
mundo, definindo o que é a
arte.
Com uma atualidade espantosa, um episódio da série é dedicado a mostrar como a mulher
foi sendo retratada na história
pelos artistas e seus mecenas,
fazendo um paralelo ao que estava acontecendo na publicidade há 40 anos e que, a meu ver,
não mudou muito de lá para cá:
ideais de beleza irreais e inalcançáveis, hipersexualização
do corpo feminino e, principalmente, como ainda são os homens, na maioria das vezes, a
decidirem como os comportamentos e aspetos físicos das
mulheres são retratados.
Mas, se a arte tem muito mais
de publicidade do que enxergamos, é preciso reconhecer que o
contrário também acontece. Temos inúmeros exemplos de

campanhas publicitárias que se
aprofundaram em questões
humanas, e contribuíram para
progressos sociais e culturais
através da criatividade e da linguagem artística.
Mais do que fazer repensar os
meus conceitos do que é arte e a
minha relação com a minha
própria criatividade, essa série
me fez refletir muito sobre os
modos de ver que vamos adotando durante a vida. Sobre como, principalmente no começo
das nossas vidas adultas, nos
são incutidos conceitos muito
definidos, que acabamos por levar connosco por muito tempo,
sem questionar. Num mundo
onde cada vez mais nos isolamos em grupos que pensam como nós, procurar ver de outro
modo é um processo de aprendizagem libertador e necessário.
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MARGARIDA PROENÇA Professora da Escola de Economia

Ideias

e Gestão da Universidade do Minho

CARLOS MALHEIRO
Conselheiro de Consumo do Centro
de Informação Autárquico ao Consumidor
de Braga - CIAC de Braga

Pilares de Prosperidade
A

ntes de mais, o seu a seu dono: o
título foi “raptado” de um artigo
científico muito recente, divulgado no contexto de um centro de investigação inglês em política económica, o
CEPR. Parece que os seus autores também o repescaram, de uma citação de
Adam Smith …
Porque vivemos indubitavelmente em
contexto global, embora o efeito da pandemia, a paz continua a ser um desses pilares. A evolução nas últimas décadas foi
sendo relativamente positiva. De acordo
com dados de Besley, Persson e Dann,
desde 1950, a proporção de países envolvidos em repressão baixou de entre 30% a
40% nos anos 50, para próximo de zero
por início deste século; no entanto, tudo
tem vindo a piorar, principalmente desde
2006. Manifestação da crise económica,
da erosão dos valores democráticos, da
abertura crescente a valores protecionistas e populistas? A China parece ter vindo
a melhorar a sua posição relativa, mas já
os Estados Unidos ou a Rússia foram fazendo o percurso inverso. Neste contexto, o recente encontro entre Biden e Putin,
ainda que não tenha resultado em nada de
extraordinário, pode ser lido de forma positiva. Os Estados Unidos, no pós-Trump,
parecem voltar a uma linha cooperativa e
de influência no quadro internacional,
forçando de certa forma a Rússia a acompanhar. Também boas notícias decorrem
do acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos para a suspensão das retaliações comerciais entre os dois blocos, e
que já duravam há cerca de cinco anos.
Traduziam-se em taxas sobre exportações
que eram aplicadas por causa de uma disputa antiga sobre subsídios e ajudas de
Estado atribuídos aos fabricantes de
aviões, Boeing e Airbus. Por enquanto,
tudo isto se aproxima muito de um acordo
de boas vontades, com vencimento previsto para 2026, mas fica percetível que
os ganhos advirão de cooperação mútua.
O crescimento e o desenvolvimento
económico são outro pilar fundamental.

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%)

Como a distribuição de rendimentos. Besley e os seus co-autores argumentam que
todos os países mais desenvolvidos seguem fundamentalmente a mesma lógica,
de dominância do interesse comum, e
apresentam níveis de rendimento elevado,
estados com elevada capacidade e ausência de violência política. Nesse quadro,
integram-se países com instituições políticas coesas e transparentes, que garantam
a provisão de bens públicos e mecanismos redistributivos, criando incentivos
para o desenvolvimento das capacidades
individuais, democracias participativas a
todos os níveis, desde o nacional ao local.
Mas também com estruturas legais capazes de ser eficientes e entenderem, na prática, a sua importância para permitir um
bom funcionamento da economia.
A estrutura do desenvolvimento humano, em todo o mundo, mudou muito; em
1975, cerca de 1,1 e 1,6 biliões de pessoas
podiam ser abrangidas por níveis baixo
ou médio de desenvolvimento. No final
da década de 90, o Relatório das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Humano
(2001) classifica-o como sendo já, predominantemente, médio ou elevado, envolvendo respetivamente 900 milhões e 3,5
biliões de pessoas. Mas a divergência tornava-se cada vez maior; a distância entre
o rendimento do país mais rico e o do país
mais pobre era cerca de 1 para 4 em 1820,
1 para 13 em 1913, 1 para 26 em 1950, 1
para 39 em 1989, tendo continuado sempre a subir.
Até ao período em que eclodiu a crise financeira global de 2008-09, os rendimentos individuais dos 1% mais ricos em todo
o mundo, a elite, registaram um claro
acréscimo. Um estudo de Milanovic, de
2017, mostra que em 2008, a percentagem dos rendimentos mais elevados andava por 15,7% da população mundial,
enquanto no início da década era 14,5%;
se se incluir a rendibilidade dos bens
ocultos em paraísos fiscais e o desempenho dos mercados bolsistas mundiais no
pós-crise 2008-09, o peso dos 1% mais riSEDE Praceta do Magistério, 34, Maximinos, 4700 - 222 BRAGA. Telefone:
253309500 (Geral)
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cos terá subido, entre 2000 e 2008, de
32% para 46% dos rendimentos mundiais.
Em 2019, segundo dados da Forbes, o
número de milionários internacionais aumentou para 47 milhões, detendo quase
50% da riqueza mundial. Também o grupo dos hiper-ricos, multimilionários, com
património superior a mil milhões de dólares, tem vindo a aumentar desde que a
Forbes publica as suas listas da riqueza
mundial (1987); em 2013, esse grupo
abrangia 1426 pessoas em todo o mundo,
e era responsável por cerca de 2% da riqueza mundial. Em 2019, havia mais milionários em Portugal que no ano anterior; 50 pessoas, mais cinco do que em
2018 (Forbes), tinham fortunas acumuladas superiores a 50 milhões de euros. A
pandemia, tudo indica, terá paradoxalmente contribuído para o reforço das desigualdades na distribuição de rendimentos.
De acordo com a Comissão Europeia,
estima-se que por 2030, a classe média
em termos mundiais possa vir a abranger
cerca de 5,3 biliões de pessoas, representando mais 2 biliões de pessoas com mais
poder de compra do que atualmente. Na
China, por 2030, 70% da população poderá integrar a classe média.
A China e a Índia poderão então vir a representar 66% da classe média mundial, e
59% do consumo em termos mundiais,
indiciando uma larga percentagem da população que terá saído da pobreza. A quebra nos rendimentos da classe média nos
países mais ricos é uma das explicações
que têm sido adiantadas para uma maior
difusão das ideias populistas e nacionalistas desde a crise de 2008-09. Um dos
efeitos da globalização parecer ter sido
um alargamento da desigualdade na distribuição de rendimentos dentro dos países, uma vez que enquanto as classes médias mais baixas parece serem
perdedores, as classes mais ricas viram
reforçados os seus ganhos relativos. Isto
não constitui um pilar de prosperidade.
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Voz aos escritores

JOSÉ MOREIRA DA SILVA Escritor

O tasco e a tasca

A

inda hoje não sei se era tasca, ou
era tasco. Talvez porque a dona
Aninhas apimentasse o pernil, a
malta efeminava o nome, mas há com
certeza particularidades linguísticas capazes de clarear as coisas. Os machistas, já
sabemos como é, têm em si o masculino,
e jurarão que tasca ou tasco não são bem a
mesma coisa. Que isto de feminino e
masculino tem muito que se lhe diga. A
maioria dos portugueses jurará que o género está marcado no final das palavras, e
até tem alguma razão. Com efeito, no geral, se a palavra termina em «o» é masculina, se em «a» é feminina.
Mas acautelem-se, ó distraídos da língua! Quem marca o género são os nossos
queridos determinantes, e só assim se
compreende que o poema termine em
«a», mesmo se determinado com «o». Dizia-me há tempos o Fernando Pessoa que
há grandes sombras na horta, e sugeria
que retirássemos do «horto mundo os depredandos pomos». Achei estranho o adjetivo «mundo», significando com certeza
«imundo» (daí os pomos depredandos),
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Desde a sua 1ª edição, em
maio de 2005, que a Feira
Medieval, promovida e organizada pela Escola Profissional CIOR, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, tem-se afirmado como um evento de recriação histórica e manifestação cultural e
recreativa, assumida e vivida pelos famalicenses e milhares de
forasteiros da região que a visitam.
Na sua origem, e até montar arraial no espaço emblemático da
Praça D. Maria II e espaços envolventes, agora em momento
de reabilitação, a Feira espalhava-se com animação e movimento pela Rotunda 1º de Maio, Praça 9 de Abril e Praça dos
Eixidos.
Concebida numa lógica e prática de trabalho/projeto ou prova
de aptidão profissional dos alunos do Curso Profissional de
Animação Sociocultural, de

mas mais estranho achei o uso de «horto»
e «horta», que o leitor saberá distinguir
nos seus subtis significados. Porque estou
atento à coisa, admirado fiquei quando a
menina do hipermercado se saiu com afirmação equivalente: ó senhor, quer uma
saca? Fiquei logo a pensar que sim, que
queria um saco. Uma saca, um saco. Que
traços semânticos distinguirão uma saca
de um simples saco?
O problema ultrapassa esta distinção
subtil de significados entre palavras que
parecem ser a mesma em todos os contextos. Parece. Há, porém, fenómenos de homofonia e até de paronímia que complexificam e alteram todo o raciocínio
másculo-feminista. Por exemplo: se eu
estou com o toco, porque me hei de meter
numa toca? Não faz sentido, pois não? A
não ser que, por causa da tola, eu passe
por tolo, o que por vezes acontece. A minha Micas, sempre à espera do meu estiramento camal, bem me diz levanta a peida, faz alguma coisa, por amor de Deus. E
eu fico logo a pensar na relação entre a
peida e o peido, que a há, certamente, mas

não genérica, que um não é masculino de
outra. Que querem, a Micas caiu-me no
goto, casei com ela, e não foi por causa da
gota, que eu de álcool não percebo nada.
Eu evito sempre dizer algo que a possa
ofender, saio de mansinho (sem saia, claro, que ainda não cheguei a esse ponto),
molho os pés nas ondas e apanho a alga
costumeira para estrumar a rosa que medra lá no cantinho da varanda. Digo-lhe,
alto lá, ó meu amor, ainda não tive alta,
estou em baixo, estou de baixa, não é justo que me ponhas a trabalhar nestas condições.
Na sua psicologia difícil de compreender, eu acho que ela acha que deito achas
na fogueira com as minhas reações, mas
juro que não é nada disso, às vezes é do
juro que pago, não em dinheiro, claro,
que nisto de relações os juros são de diferentíssimo quilate.
Como veem, caros leitores, há uma diferença bem significativa entre o arco da
entrada da minha casa, a abarrotar de buganvílias vermelhinhas, e a arca sem nenhum tesouro que lacrimeja lá no canto.

Arco e arca, sendo irmãs homofónicas,
não se relacionam em género gramatical.
Se assim não fosse, a cavala teria crina e
relincharia na ressonância espinal dos
profundos oceanos.
Do mesmo modo, a crista altiva do meu
galo lembraria, sei lá, um cristo ensanguentado de tanta picadela. Atenção,
pois: um bando de gambozinos não é uma
banda de música, como diria o nosso
grande heterónimo; um barbo, ciprinídeo
que gosto de saborear, não é uma barba
(essa faço-a todos os dias, porque ela arranha, como a aranha); um bombo não é
uma bomba, porque o primeiro ressona e
a segunda mata; finalmente, um esquadro
não é uma esquadra, e nem preciso de explicar porquê. Donde se conclui serem os
sistemas lógico-gramaticais altamente
ilógicos, a obrigarem-nos a exercícios de
inteligência que nem sempre nos apetece
praticar.
Para suavizar, saboreio um figo, enquanto faço, piscando um olho malandro,
uma finória figa.

A Feira Medieval - Registos e reflexões
imediato, pela sua dimensão,
crescimento, dinâmica e envolvência, afirmou-se como a Feira
de toda a comunidade educativa
da CIOR, relevando o seu sentido de pertença, o seu trabalho
colaborativo e a sua identidade.
A Feira, ao longo das sucessivas 12 edições, com um interregno no ano passado por força da
crise pandémica, mais que uma
viagem/visita de recuo no tempo, tornou-se num espaço/momento de reencontro e de memória com a história de uma terra e
de uma gente a quem o Foral de
D. Sancho I, o Rei Povoador,
deu, entre outros privilégios, o
direito de fazer Feira, nas antigas
Terras de Vermoim, que séculos
atrás foram invadidas pelas hostes dos Vikings.

AMADEU DINIS
Diretor da Escola Profissional CIOR

Voz às Escolas
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Neste contexto, a Feira Medieval Ibérica Viking, última designação do evento que este ano
por razões de natureza sanitária
decorrerá, de 18 a 20 deste mês,
condicionada em formato de
Mostra, no Parque da Devesa, no

programa, atividades e iniciativas de natureza cultural, pedagógica, didática e recreativa, é também uma oportunidade de, a par
do (re) ver e interpretar a memória histórica e identitária de um
povo e das suas origens, presenciar atos, factos e vivências que
estimulam todos os sentidos e
emoções.
Numa cidade que, por razões
da história, não teve a fortuna de
crescer em torno de um altaneiro
castelo, de uma catedral ou convento, arquitetar o espaço/palco
de atividade de uma Feira é um
desafio de criatividade: O castelo, as lutas, a aldeia, os artífices,
as lojas, os usos e costumes, a
alimentação, o vestuário, as armas de guerra, do medo e da tortura, a recreação, a música, os

desfiles, as diferentes classes sociais e suas representações, o séquito real e os banquetes animados por bobos e jograis,
despertam perceções e sentimentos únicos aos visitantes que os
levam a um diálogo intergeracional. Os pais levam os filhos e
os avós acompanham os netos.

3

A Feira, como trabalho projeto de alunos, é um evento que
põe à prova os seus conhecimentos, capacidades e competências
dos ao nível da organização, programação, planeamento, distribuição de tarefas, logística, trabalho de equipa, cooperação,
diálogo e sentido de responsabilidade.
Enfim, a Feira é também, na
sua génese e essência, um
ato/manifesto educativo e formativo para partilhar e usufruir.
Cor e movimento, festa e alegria.
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145.000 €

C.E.:(F) T2+1 com sótão remodelado.
Localizado na Avenida da Liberdade.

ID:124391010-157 -

99.000 €

C.E.:(F) Moradia com vistas desafogadas,
situada na freguesia de Sande.
O imóvel encontra-se arrendado.

ID:124391030-36 -

95.000 €

C.E.:(D) Apartamento T3 em Ferreiros,
em excelente estado de conservação.
Prédio com elevador.
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CAVALHEIRO

CLASSIFICADOS

SOLTEIRO,62 ANOS
Pretende conhecer
senhora sem filhos,
para relação séria.

936 830 428

WWW.CORREIODOMINHO.PT

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

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
INTERMARCHE DE VILA VERDE
RECRUTA COLABORADOR/A
PARA SUPERMERCADO
E LAVANDARIA
CONTACTO 253 310 280

PRECISA-SE
COMERCIAL
ADMINISTRATIVO
(M/F)
Tlf. 253 137 698
Tlm. 917 185 102

PRECISA-SE CANALIZADOR
Polivalente em várias atividades, para empresa
em Braga. Oferece-se boa remuneração e boas
condições de trabalho. Trabalho em equipa.
Entrada imediata.

253 254 590 / 963 728 497

VENDE-SE
MONTE DE 42.000 M2
CERVÃES - VILA VERDE
€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

TRESPASSA-SE
RESTAURANTE E BAR
TABERNA INGLESA
936 544 045

JF-FORCE
contrata para inserção nos seus quadros:
- PINTORES 1.ª;
- APLICADORES DE PLADUR;
Salario de acordo com a experiencia, transporte
da empresa, obras no distrito de Braga.
253 050 562 / 910 948 322

€€€€ 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!!

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

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

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

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

ELECTRICISTA

EXPERIENCIA EM BAIXA TENSÃO,
EM TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E EM
EQ. DE SEGURANÇA ELECTRÓNICA.
FULL-TIME. BRAGA – 910 816 689
“Correio do Minho”, 18/06/2021

CARTÓRIO NOTARIAL DE RIO TINTO
LIC.JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA
NOTÁRIO
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura
de dezasseis de Junho de dois mil e vinte e um , exarada de folhas 91 e seguintes, do livro de notas nº 155 deste Cartório,
COMPARECERAM:
MANUEL MONTEIRO SOARES FERNANDES MAGALHÃES, NIF 147 201 500, casado sob o regime da separação
de bens com Maria Joana Eugénio Cerqueira Magro Fernandes
Magalhães, natural de Nevogilde, Porto, com domicilio profissional na Avenida da Boavista, nº 1756, 5º andar, Porto, titular
do cartão de cidadão n.º 03578574 8zx2 válido até 06/09/2029
e LUÍS MONTEIRO SOARES FERNANDES MAGALHÃES,
NIF: 147 201 519, solteiro, maior, natural de Nevogilde, Porto,
residente na Rua Fernão Lopes, 157, 3.º drt.º , no Porto, titular
do cartão de cidadão n.º 03978062 7zy0 válido até 14/12/2021.
Que são donos e legítimos proprietários, com exclusão de outrem, do seguinte prédio: a) Prédio rústico, composto por uma
cultura arvense, castanheiros, sobreiros, eucaliptal, carvalhos e
mato, denominado de Prado Pequeno, situado em Fojo ou Bela
Vista, descrito na 1.ª Conservatoria do Registo Predial de Braga
sob o numero 1504 ( freguesia de Este ( São Pedro), inscrito na
matriz da união de freguesias de Este (São Pedro e São
Mamede) sob o artigo 3159, b) Prédio rústico, composto por
uma cultura arvense, castanheiros, sobreiros, eucaliptal, carvalhos e mato, denominado de Prado Pequeno, situado em Fojo
ou Bela Vista, descrito na 1.ª Conservatoria do Registo Predial
de Braga sob o numero 362 ( freguesia de Este ( São Pedro),
inscrito na matriz da união de freguesias de Este (São Pedro e
São Mamede) sob o artigo 3160. Que ambos os prédios estão
registados a favor de Maria Amélia de Sousa Monteiro Soares
Fernandes de Magalhães, casada com Manuel Monteiro Fernandes de Magalhães sob o regime da separação de bens, pela
Ap. dois de 07/07/1962. Que a titular inscrita doou a Maria
Helena de Sousa Monteiro Soares, solteira, maior, residente
que foi na Rua Ferreira Cardoso, 72 no Porto, no mês de Abril
do ano mil novecentos e sessenta e quatro, por contrato verbal
e Posteriormente, no ano de mil novecentos e oitenta e dois no
mês de Junho, esta doou em comum e partes iguais, aos usucapientes, seus sobrinhos, os referidos prédios rústicos. Estes,
acedendo á posse da ante possuidora, entraram na posse dos
prédios há mais de cinquenta anos, usufruindo-os como verdadeiros proprietários, como quem exerce um direito próprio, á
vista de todos, sem interrupção, sem nunca terem suscitado
duvidas ou oposição de qualquer pessoa, por ignorar direito
alheio, conservando-os, exercendo todos os demais actos de
fruição, elementos que conferem à posse assim exercida as
características de publica pacifica e de boa-fé, o que lhes permite invocar o direito de propriedade por usucapião.
Que em virtude da inexistência de qualquer título, não têm os
usucapientes a possibilidade de comprovar pelos meios normais a aquisição do dito prédio, por forma a regista-lo a seu
favor, nem a possibilidade de o obter pelo que, para o efeito,
justificam o seu direito pela presente escritura. O presente extracto vai conforme o original, destina-se a publicação e está
nos termos dos números um e dois do artigo cem, do Código do
Notariado.
Rio Tinto, 17/06/2021
O Notário,
José Guilherme Martins Rodrigues de Oliveira
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
SEAT Ibiza 1.0
EcoTSI FR
ANO 2015
GASOLINA
67 247 KM
11 .250 €

Fiat Punto 1.2
Lounge S&S
ANO 2017
GASOLINA
40 565 KM
8.250 €

FORD C-MAX
1.6 TDCI
TITANIUM
ANO 2010
DIESEL
162.652 km
9.500 €
Zona Industrial de Sequeira: RUA DA VENDA, LOTE 5 - 4705-629 SEQUEIRA BRAGA
tlf./ 253 674 868 • tlm. 936 176 448 • 938 176 449 • 961297 417

vcivenda@gmail.com

Aproveite as ofertas Stock-Car!
Viaturas semi-novas e usadas
com garantia e rigoso controlo de verifificação.

www.stock-car.pt
Ed. Stock Car - Cabanas - Dume

BRAGA
Tlf. 253 300 500

COMPRE O SEU
AUTOMÓVEL
NOS STANDS

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

GUIMARÃES
Tlf. 253 423 340

FORD FOCUS HYBRID 125CV
21.750€
7 ANOS GARANTIA
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Ourense Strade Termal

Montalegre acolheu
mais de 400 ciclistas
CICLISMO
| Fábio Moreira |

A quarta edição da prova “Ourense Strade Termal” e teve um cunho português. A prova espanhola reuniu mais
de 400 ciclistas e teve partida e meta na cidade de Lobios dos nossos vizinhos espanhóis.
Durante o seu trajecto, os mais de 400 ciclistas passaram pela aldeia de Tourém, situada no concelho de
Montalegre. Aqui os participantes tiveram uma zona de
abastecimento, mas também tiveram que optar por um
de dois itenerários: um percurso mais longo com cerca
de 132 quilómetros e um desnível de 1800 metros e um
percurso mais curto com cerca 89 quilómetros e praticamente 1500 metros de desnível.
Para além disso, uma das últimas novidades foi a inclusão de alguns troços não pavimentados nas diferentes etapas.

§ciclismo
Montalegre

BTT Xurés Bike Tour conta etapa
mais longa em Montalegre
O município de Montalegre prepara-se para receber a prova
de bicicleta em montanha “BTT Xurés Bike Tour”. A prova foi
apresentada na cidade espanhola de Ourense e irá decorrer
nos dias 18, 19 e 20 de Junho. A segunda etapa do “BTT Bike Tour” é a mais longa da prova e tem cunho português. A
etapa conta com cerca de 60 quilómetros e vai sair por Pitões das Júnias e Tourém, no concelho de Montalegre.
O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando
Alves fez questão de participar na apresentação deste evento desportivo espanhol. Apesar de não poder marcar presença no local da apresentação, Orlando Alves assinalou a
importância desta prova para Montalegre, estando presente por videoconferência.

I Divisão AF Braga

Soarense segura Nuno
Borges como treinador
AF BRAGA
| Fábio Moreira |

Foi confirmado na página de Facebook do Soarense SC
que o treinador Nuno Borges continuará como treinador principal da equipa bracarense.
Recorde-se que a equipa do Soarense SC optou por
não competir na época de 2020/2021. Na temporada de
2019/2020, ainda sob o comando de Nuno Borges. a
turma do Soarense SC atingiu o 8.º lugar da série A da
I Divisão AF Braga, terminado a prova com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.
O Soarense SC é o terceiro clube do técnico bracarense de 42 anos, depois de passagens por FC Amares e
Palmeiras FC. Nuno Borges ainda conta com passagens
pelo Vilaverdense FC , Merelinense FC e Vieira SC como jogador.

§AF Braga
Inscrições

Já são conhecidos os custos de
inscrição para os clubes associados
A AF Braga já disponibilizou, na página oficial da associação, os
comunicados referentes aos custos para os clubes associados
para a próxima temporada de 2021/2022. Os clubes registados
na AF Braga terão de pagar à associação 60€. A esse valor acresce
um valor que pode atingir os 1900€, dependendo do campeonato em que cada equipa está inserida.
De notar ainda que os clubes também terão de pagar taxas
de 12€ pelos cartões de cada jogador do clube e ainda outros
15€ para elementos da comunicação social do clube.
Os três comunicados com todas as informações encontram-se
disponíveis na página oficial da AF Braga.
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APPACDM DE BRAGA
Associação Portuguesa de País e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos do Artigo 30º número 1), e Artigo 35º dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral da APPACDM de Braga – Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, para reunião que terá lugar no Complexo de Gualtar, sito na Quinta do Amorim,
em Gualtar-Braga, no próximo dia 3 de julho de 2021 pelas 14.00 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da última ata de Assembleia Geral.
2. Apreciação e votação do balanço, relatório e contas (certificadas
pelo ROC) apresentadas pela Direção e parecer do Conselho Fiscal relativas ao ano de 2019.
3. Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para
o ano de 2020, apresentados pela Direcção, e correspetivo parecer do
Conselho Fiscal.
4. Ratificação da contratação de um financiamento na modalidade
de Conta Corrente, destinado a Apoio de Tesouraria, no montante de €
37.000,00 (trinta e sete mil euros), com periodicidade de pagamento de
juros mensal, sendo aplicada uma taxa de juro (TAN) de 2,750% (dois
vírgula setecentos e cinquenta por cento), sendo prestada como garantia uma livrança em branco subscrita pela instituição, pelo prazo de seis
meses, eventualmente renovável por sucessivos e iguais períodos, junto
do Banco Montepio a fim da manutenção de equilíbrio económico-financeiro desta organização, face às contingências adversas do surto COVID-19, nomeadamente económico-financeiras.
5. Aprovação de um minuto de pesar pelo falecimento do sócio José
Ilídio.
6. Deliberar sobre a refiliação na Federação Humanitas.
7. Outros assuntos do interesse da Instituição.
Nos termos do Artigo 31º, número 1) dos Estatutos, se à hora da
Convocatória não se encontrarem no local da Assembleia mais de metade dos sócios, esta reunirá meia hora mais tarde, com os associados
presentes.
No âmbito da pandemia Covid-19, de acordo com o plano de contingência elaborado para a realização desta Assembleia Geral, já
aprovado pela Autoridade de Saúde Pública de Braga, aplicando-se o
princípio da precaução em saúde pública, e de acordo com a informação
nº 009/2020 de 13.04.2020, atualizada em 17.04.2021, faz-se saber que
a utilização de máscara (preferencialmente cirúrgica) é obrigatória,
e que os presentes deverão seguir as regras de distanciamento social e
de etiqueta respiratória. Caso não seja portador de máscara, a mesma
será fornecida gratuitamente no local.
O momento de entrega de procurações pelos associados, que
impõem a conferência das mesmas por parte do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, pode ser propício à existência de ajuntamentos.
Deste modo, é obrigatório o envio das procurações por correio eletrónico (murta.1964@hotmail.com) até às 23H30 do dia 2 de julho de 2021.

Braga, 17 de junho de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
MANUEL GONÇALVES SOARES

APPACDM DE BRAGA
Associação Portuguesa de País e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos do Artigo 30º número 1), e Artigo 35º dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral da APPACDM de Braga – Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, para reunião que terá lugar no Complexo de Gualtar, sito na Quinta do Amorim,
em Gualtar-Braga, no próximo dia 3 de julho de 2021 pelas 16.00 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação e votação do balanço, relatório e contas (certificadas
pelo ROC) apresentadas pela Direção e parecer do Conselho Fiscal relativas ao ano de 2020.
2. Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para
o ano de 2021, apresentados pela Direcção, e correspetivo parecer do
Conselho Fiscal.
3. Ratificação do ato de contratação de um Empréstimo junto do
Banco MONTEPIO (Caixa Económica Montepio Geral) e de Garantia
deste Empréstimo junto da Sociedade de Garantia Mútua NORGARANTE, conforme tipologia especifica de Linha Protocolada de Apoio ao
Setor Social COVID-19, no âmbito do contexto da atual pandemia e
impacto económico-financeiro na instituição no montante de 250.000,00
€ (duzentos e cinquenta mil euros), Taxa de Juro: Euribor a 6 meses,
acrescida de spread (diferencial) de 1,24%, sendo que a taxa a aplicar
nas circunstâncias do indexante ser negativo é a taxa fixa, que, neste
caso, é igual ao spread de 1,24%; prazo global de 6 anos (72 meses),
incluindo 18 meses de carência de capital e posterior amortização mensal de capital e juros no prazo remanescente de 54 meses; Comissões:
será aplicada pelo Montepio uma Comissão de Gestão Anual de 0,10%,
que incide sobre o montante contratado, a fim da manutenção de equilíbrio económico-financeiro, face às contingências adversas do surto
COVID-19, nomeadamente económico-financeiras resultado da redução
e/ou suspensão de atividade e consequente redução de receitas e ainda
do aumento de encargos relacionados com meios de higienização e prevenção. O Empréstimo foi contratado ao abrigo de prestação de garantia mutua assegurada pela Sociedade de Garantia Mutua NORGARANTE.
4. Ratificação da deliberação do ato de candidatura ao Programa
PARES 3.0 e/ou a outros fundos estruturais da união europeia, relativamente aos Complexos de Esposende e Lares de Fraião e Lomar.
5. Ratificação da deliberação relativa a celebração de um aditamento ao contrato de empreitada mediante a realização de trabalhos complementares, por motivos imprevisíveis, ao abrigo do disposto no Código
dos Contratos Públicos, na obra de requalificação em curso no agora denominado CACI de Gualtar, apoiada por fundos estruturais comunitários
no âmbito da candidatura ao PORTUGAL 2020-Aviso Norte-42-2018-15.
6. Deliberar sobre as despesas extraordinárias a serem realizadas
nos projetos de requalificação do CACI de Esposende e Lar Residencial
de São José de São Lázaro.
7. Deliberar sobre a alteração do direito de superfície da parcela de
terreno com uma área total de mil quatrocentos e cinquenta metros
quadrados, a qual inclui três edifícios com a área total de trezentos e dez
metros quadrados, onde se encontram instalados os edifícios da educação especial, sita na Rua da Bouça, Quinta do Amorim, nº 2, Gualtar,
47010-053 Braga, mediante a cedência à Orion – Sociedade Científica
de Astronomia do Minho, com o objetivo de alargar o Centro de Ciência
Viva de Braga.
8. Deliberar sobre a alteração do direito de superfície da parcela de
terreno com uma área total de vinte mil metros quadrados, no denominado “monte de lazer”, sita na Rua da Bouça, Quinta do Amorim, nº 2,
Gualtar, 47010-053 Braga, mediante a cedência à Junta de Freguesia de
Gualtar, com o objetivo de ser criado um parque urbano de uso público,
e permitir assim uma continuada manutenção e tratamento desta área
de terreno, com total benefício para os utentes do CACI de Gualtar.
9. Outros assuntos do interesse da Instituição.
Nos termos do Artigo 31º, número 1) dos Estatutos, se à hora da
Convocatória não se encontrarem no local da Assembleia mais de metade dos sócios, esta reunirá meia hora mais tarde, com os associados
presentes.
No âmbito da pandemia Covid-19, de acordo com o plano de contingência elaborado para a realização desta Assembleia Geral, já
aprovado pela Autoridade de Saúde Pública de Braga, aplicando-se o
princípio da precaução em saúde pública, e de acordo com a informação
nº 009/2020 de 13.04.2020, atualizada em 17.04.2021, faz-se saber que
a utilização de máscara (preferencialmente cirúrgica) é obrigatória,
e que os presentes deverão seguir as regras de distanciamento social e
de etiqueta respiratória. Caso não seja portador de máscara, a mesma
será fornecida gratuitamente no local.
O momento de entrega de procurações pelos associados, que
impõem a conferência das mesmas por parte do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, pode ser propício à existência de ajuntamentos. Deste modo, é obrigatório o envio das procurações por correio eletrónico
(murta.1964@hotmail.com) até às 23H30 do dia 2 de julho de 2021.
Braga, 17 de junho de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
MANUEL GONÇALVES SOARES
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LOIRA
Safadinha, quente,
boca gulosa.
Venha saborear.
Oral natural.

927 020 483

DE VOLTA
GATA SEXY
E MEIGUINHA
969 080 576
MENINA
19 ANOS
RECÉM
CHEGADA DO
BRASIL
LINDA CORPO
ESCULTURAL
RECEBO SÓ

964 131 762

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

Publicidade 27

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

925 751 527

Colombiana
Sou atrevida, carinhosa,
meiga. Oral Guloso, 69,
Peitos XXL. Venha passar
um belo momento de relax,
sem pressas.

JOGOS

PORTUGUESA
ATRAENTE,
ATREVIDA
FUGOSA
A TUA MELHOR
COMPANHIA.
ORAL NATURAL
ATÉ AO FIM.

Segunda 14/05/21

911 161 354
ATREVE-TE

Sorteio 24/2021

BRUNINHA +AMIGA
Novidade recebemos
de lingerie venha desfrutar
do momento. + massagem
28 e 28 anos

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

912 585 106

965 221 960
911 197 291

Terça 15/06/21

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

CABRITINHA
DE VOLTA

Sorteio 48/2021

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

914 219 521

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

das 8 às 19 horas

918 595 077

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

PORTUGUESA
Oral ao natural + 69.
Espanholada,
tudo com carinho.
2.ª oportunidade.

913 870 195

11 21 26 30 31
*2 *3
Quarta 16/06/21

Sorteio 48/2021

2 18 28 33 39
+9
Quinta 17/06/21

Sorteio 24/2021

85 633
416
3.º Prémio 21 811
4.º Prémio 77 935
Terminação 3
Série sorteada 4.ª

Insólitos

1.º Prémio

Espanhol perde herança
por arranjar namorada

prima. A família da falecida acabou por
descobrir tudo e o tribunal deu-lhes razão.

Um espanhol perdeu a herança da esposa,
falecida há 25 anos, após a família descobrir
que ele tinha arranjado uma namorada.
Ao que parece, a defunta deixou escrito no
testamento que deixava todos os bens ao
marido na condição de este nunca arranjar
uma nova companheira. Porém, o viúvo não
aguentou a solidão e juntou-se com outra
mulher, que durante anos fingiu ser sua

Gato ‘morto’ regressa a casa
22 dias depois
Um gato que supostamente tinha morrido
voltou a casa 22 dias depois, surpreendendo
a família. Quando Frankie não regressou após
o seu habitual passeio, a família encontrou
um gato morto à beira da estrada e fez-lhe
o funeral mas, pelos vistos, era outro gato.

Amanda

TAYLOR
A bela modelo
convidou os seus fans
a uns sensuais
passeios de patins.

2.º Prémio 32

Sexta 11/06/21

Sorteio 47/2021

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: 5 de Paus, que significa
Fracasso.
Amor: Converse com o seu par. O
diálogo é essencial para evitar o
fracasso da relação.
Saúde: Faça caminhadas diárias.
Previna doenças do coração.
Dinheiro: Fase estável no campo
material. Seja poupado.
Números da Sorte: 9, 14, 25, 29, 31,
36
Touro
Carta do Dia: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: É importante que esteja mais
presente em família.
Saúde: Proteja os seus ossos
tomando cálcio diariamente.
Dinheiro: Terá alguns contratempos,
mas tudo acabará bem. Coragem!
Números da Sorte: 1, 6, 18, 20, 36,
45
Gémeos
Carta do Dia: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa.
Amor: Os momentos de romantismo
estão em alta. Surpreenda o seu par.
Saúde: Estará com muita energia.
Use-a para fazer exercício.
Dinheiro: Possibilidade de abraçar
novos projetos. Terá espírito de
iniciativa.
Números da Sorte: 9, 18, 21, 25, 45,
47
Caranguejo
Carta do Dia: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação.
Amor: É possível que se sinta muito
sensível e inquieto. Procure a
companhia de amigos.
Saúde: Trate problemas de pele com
calêndula pois acalma e cicatriza.
Dinheiro: Período de maior agitação no
trabalho. Com calma conseguirá
cumprir os objetivos.
Números da Sorte: 14, 16, 21, 25, 32,
39
Leão
Carta do Dia: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Evite que terceiros interfiram na
sua relação. Confie no seu amor.
Saúde: Vigie o seu sono. Tenha
horários mais rigorosos.
Dinheiro: Seja mais ponderado nas
suas despesas. Pense no futuro.
Números da Sorte: 9, 14, 25, 29, 41,
43
Virgem
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Se conhecer alguém tenha o
cuidado de não avançar sem certezas.
Saúde: Para elevar a auto-estima faça
desporto. Cuide de si.
Dinheiro: Evite confiar demasiado em
alguém que lhe faz muitas promessas.
Números da Sorte: 9, 14, 15, 32, 35,
42

Balança
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa.
Amor: Valorize-se mais. Já dizia o
ditado “se eu não gostar de mim,
quem gostará?”.
Saúde: Cuide mais de si. É importante
que faça uma alimentação equilibrada,
rica em vitaminas.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta.
Números da Sorte: 9, 17, 25, 27, 29,
42
Escorpião
Carta do Dia: 10 de Copas, que
significa Felicidade.
Amor: A sua relação está mais forte
do que nunca. Viverá dias felizes.
Saúde: Retarde o envelhecimento e
ganhe saúde comendo frutos
vermelhos.
Dinheiro: O esforço que tem dedicado
ao trabalho será recompensado.
Números da Sorte: 9, 17, 25, 27, 29,
42
Sagitário
Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa
Poder.
Amor: Declare-se à pessoa que ama!
Não espere que o amor vá ter consigo.
Dê o primeiro passo.
Saúde: Período calmo, sem
preocupações de maior. Vai sentir-se
bem.
Dinheiro: Lute pelos objetivos que
pretende atingir. Você é capaz de tudo.
Números da Sorte: 9, 11, 13, 24, 28,
32
Capricórnio
Carta do Dia: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder.
Amor: Evite criticar demasiado quem
vive consigo. Deixe que o amor invada
o seu coração.
Saúde: Cuidado com a garganta. Não
tome bebidas demasiado frias.
Dinheiro: Chegou a hora de mostrar o
seu valor, não tenha receio de assumir
uma posição de maior
responsabilidade e poder.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 29,
34
Aquário
Carta do Dia: Os Enamorados, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ter
dúvidas. Escolha o que for melhor
para si.
Saúde: O stress diário prejudica o seu
sistema imunitário.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma virtude.
Números da Sorte: 1, 10, 14, 23, 29,
45
Peixes
Carta do Dia: O Dependurado, que
significa Sacrifício.
Amor: Pode ter que tomar uma
decisão importante. Escolha com o
coração.
Saúde: Para acalmar o sistema
nervoso coma alface.
Dinheiro: Empenhe-se mais. Só vai
ganhar com isso.
Números da Sorte: 9, 12, 18, 25, 42,
47
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C
m
Guimarães

Detido por violência
física e verbal
sobre a mulher
A GNR deteve no concelho de Guimarães um homem de 42 anos por
violência doméstica sobre a mulher,
com ofensas verbais e físicas que se
foram agravando nas últimas semanas. Em comunicado, a GNR refere
que o suspeito foi detido depois de
ameaçar e agredir a mulher, tendo
esta ficado ferida e tido necessidade
de tratamento hospitalar.
“No decorrer das diligências policiais, apurou-se ainda que o suspeito exercia reiteradamente violência
física e psicológica sobre a vítima,
tendo-se verificado que os comportamentos agressivos tiveram um escalar de violência, sujeitando a vítima a ofensas físicas e verbais nas
últimas semanas”, acrescenta.
O suspeito vai ser levado ao Tribunal
Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.

BArcelos

Três detidos por
suspeita de tráfico
A GNR deteve em Barcelos dois homens e uma mulher por tráfico de
estupefacientes e apreendeu 45 doses de cocaína e heroína. Em comunicado, refere que os suspeitos adquiriam o produto estupefaciente
na zona do grande Porto, comercializando-o depois em Barcelos.
A GNR deu cumprimento a dois
mandados de busca, uma domiciliária e a outra em veículo, que culminou na apreensão de 35 doses de
cocaína e 10 doses de heroína, sete
telemóveis, uma balança de precisão e diverso material de corte.

SEXTA, 18 JUNHO 2021
Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Vaudeville Rendez-Vous

Braga

Fórum Inovação Social 2021
apresentou plataforma do Mapa Social
Começou ontem e finaliza hoje, em Braga, o Fórum de Inovação Social 2021 que contou, na
sessão de abertura, com Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e do Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, cuja participação decorreu de forma digital. O início do evento serviu para o lançamento da nova plataforma do Mapa Social de
Braga, disponível para consulta no seguinte endereço: mapasocial.cm-braga.pt.
O Mapa representa a realidade social Concelhia pela georreferenciação de todas as iniciativas sociais existentes, com vista ao desenvolvimento equilibrado e homogéneo de todo o
território. Trata-se de uma ferramenta que contribui para uma melhor informação sobre a
distribuição da rede de equipamentos e respostas sociais públicas e privadas com vista à
rentabilização de recursos e meios, através de um efectivo trabalho em rede. Permite ainda
a divulgação dos projectos e iniciativas inovadoras do ecossistema social e dos principais
dados estatísticos sobre o concelho.
De acordo com Ricardo Rio, este é um instrumento de planeamento fundamental, uma vez
que não é possível trabalhar o território sem conhecer bem a realidade e a oferta existente.
“A nossa prioridade passa agora por perceber melhor a procura das respostas sociais. Queremos conhecer o leque de potenciais beneficiários de respostas que possam vir a ser desenvolvidas, para assim sabermos as áreas que ainda carecem de respostas complementares
face ao que está já estruturado no território”, afirmou.
Durante a sua intervenção, enalteceu a capacidade de envolvimento da sociedade e do tecido empresarial bracarense na área da inovação social e salientou ainda a capacidade que
Braga tem demonstrado para participar em projectos internacionais. O Fórum de Inovação
Social 2021 integra a vasta programação anual da Rede de Cidades Portuguesas e permite
analisar e reflectir sobre temas relevantes nas áreas da Economia Social nacional e europeia, do investimento de impacto e da inovação social. A iniciativa conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República. Recorde-se que Braga é um dos municípios que integra a
Rede de Cidades Portuguesas - Capital Europeia da Economia Social 2021.

Festival de circo contemporâneo anima
quatro cidades do Minho em Julho
As cidades de Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão vão acolher,
de 19 a 24 de Julho, o festival internacional Internacional de circo
contemporâneo Vaudeville Rendez-Vous, com um total de 13 espectáculos diferentes. Segundo Bruno Martins, do Teatro da
Didascália, que responde pela organização, dois daqueles 13
espectáculos são estreias absolutas, e cinco são estreias nacionais.
“É um desafio muito grande colocar de pé um festival deste género
em quatro cidades ao mesmo tempo, com as dificuldades acrescidas
decorrentes da pandemia”, referiu, na conferência de imprensa de
apresentação do evento, que decorreu em Barcelos.

Paredes de Coura

Vítor Paulo Pereira recandidata-se
O socialista Vítor Paulo Pereira, actual presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, anunciou que vai recandidatar-se a um
último mandado, nas eleições deste ano, com o objectivo de “dar
continuidade ao ciclo de desenvolvimento” do concelho, que o PS
governa desde 1979. Para o presidente de 52 anos, nos últimos
quatro o trabalho realizado pela autarquia, que tem o pleno do
executivo municipal, merece uma “avaliação muito positiva por
parte dos eleitores.”
Publicidade

Amanhã, a partir das 12 horas

Rafael Amorim é o convidado
do programa ‘Europa para o Minho’
Rafael Amorim é o convidado desta semana do programa
‘Europa para o Minho’, da rádio Antena Minho. O secretário
executivo da Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM
Cávado) vai estar à conversa com Paulo Monteiro, director
do jornal Correio do Minho, e com José Manuel Fernandes,
eurodeputado minhoto, na análise semanal da região, do
país e do resto do Mundo.
O programa realiza-se das 12 às 13 horas, em 106.00 FM e
pode igualmente acompanhar na página do Facebook da
Antena Minho.

Praceta Padre Diamantino Martins, n.º 38 BRAGA
tlf. 253 270 498 • tlms. 911 925 559
E-mail: geral@clinicacampodashortas.pt
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PRODUTOS DA SEMANA
17 A 23 DE JUNHO

LOMAR - BRAGA
JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO

MELANCIA INTEIRA CAT:II:

0.79€/KG

CEREJA CAT:II:

2.99€/KG

FRANGO BIFE:

4.45€/KG

NOVILHO BIFE DA VAZIA:

9.98€/KG

QUEIJO FLAMENGO BARRA TERRA NOSTRA:

6.49€/KG

