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COVID-19
Município aposta em
projecto para combater 865,806
isolamento dos seniores PORTUGAL

MORTES

17,068 (+3)

RECUPERADOS

Casos Confirmados

820,081 (+393)

CASOS ACTIVOS
28,657 (+360)

+ 756 NOVOS CASOS

CÂMARA MUNICIPAL de Braga avança com projecto-piloto que vai
implementar uma academia sénior para combater o isolamento dos idosos.

TESTES
(PCR + ANTIGÉNIO)
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2.ª DOSE
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DR

Município de Braga avança com projecto-piloto para a instalação da Academia Sénior ANGES Solidária destinada aos seniores

9845

ENVELHECIMENTO ACTIVO
| Marta Amaral Caldeira |

Actividades lúdicas e físicas, de
estímulo cognitivo e de avaliação e intervenção psicológica
são algumas das actividades que
vão ser dinamizadas pelo Município de Braga, em parceria com
a Associação Nacional de Gerontologia Social, com o objectivo de combater o isolamento da
população idosa do concelho.
Trata-se de um projecto-piloto
que está a ser desenvolvido no
concelho de Braga e que pretende a implementação da Academia Sénior ANGES Solidária
(ASAS).
Refira-se que o ASAS é alicerçado num conjunto de actividades de estímulo cognitivo, de actividades adequadas à manutenção da mobilidade e funcionalidade e de propósitos que permitam a manutenção de papéis sociais.
A coesão intergeracional, inserção social e a solidariedade e
subsidiariedade, tendo como finalidade manutenção dos idosos

activos, de forma a combater a
solidão e atrasar ou evitar a institucionalização dos mesmos
através do acesso a ferramentas
virtuais constituem-se como a
grande finalidade destes projecto dirigido especialmente à população sénior de Braga.
Neste projecto, os idosos terão
acesso a um conjunto de actividades online, em directo ou gravadas, disponibilizadas por profissionais de diversas áreas,
numa plataforma específica e
adaptada à população-alvo.
Pretende-se que através das
ferramentas virtuais que serão
disponibilizadas “permitam ao
idoso ser estimulado a partir de
casa e, consequentemente, que
contribuam para uma melhor
qualidade de vida”, indica-se na
nota do Município de Braga enviada à comunicação social.
Em termos concretos, todo este
trabalho junto da comunidade
idosa bracarense será acompanhado por técnicos, capazes de
diagnosticar, atenuar ou referenciar todos os que precisem de intervenção.

+ mais
Nesta fase inicial do
projecto-piloto ASAS e
até ao final do próximo
mês de Setembro, os
residentes no concelho
de Braga com mais de
55 anos, que estejam
numa situação de
desemprego ou reforma
e que disponham de
computador com
sistema multimédia
(câmara, microfone e
colunas de som) e
ligação à Internet, são
convidados a participar
nesta iniciativa.
As inscrições para quem
queira participar podem
ser feitas através do email:
silvia.silva@anges.pt.

5980

MADEIRA

AÇORES

179,419,204

MORTES

Contagem Mundial

RECUPERADOS

+ 173,163 NOVOS CASOS

164,024,137

CASOS

EUA
ÍNDIA
BRASIL
FRANÇA
TURQUIA

34,406,622
29,973,457
17,927,928
5,757,798
5,375,593

3,885,375

MORTES

ACTIVOS

617,188 5,077,767
389,268 670,998
501,918 1,205,772
110,778
80,586
49,236
88,626

CRÍTICOS

3,928
8,944
8,318
1,655
808

Espanha
Mais de 30% da sua população totalmente vacinada
Mais de 30% da população de Espanha, cerca de 14,4 milhões de pessoas,
já está completamente vacinada contra a pandemia de covid-19.
De acordo com os dados oficias, 14,4 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (30,4% da população total), e 23,2
milhões têm pelo menos uma das doses (48,9%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país.
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+ mais

ROSA SANTOS

Cento e cinquenta e oito distinguidos com Bolsas de Excelência: vários que estão no estrangeiro ou por outros motivos seguiram a cerimónia à distância

Entram três com nota 20
na Universidade do Minho

Segundo dados do
gabinete de comunicação
e imagem da Universidade
do Minho, a atribuição de
‘bolsas de excelência’ aos
158 estudantes
corresponde a um
investimento de cerca de
110 mil euros.
A lista de premiados é
divulgada no Portal
Académico.
Ainda de acordo com a
mesma fonte, iniciada em
2012, a atribuição destas
bolsas representa um
investimento acumulado
superior a um milhão de
euros e traduz “um modo
particular de a UMInho
reconhecer o trabalho e o
percurso dos seus
estudantes”.

§AAUM

BOLSAS DE EXCELÊNCIA entregues ontem a 158 estudantes, com valores pecuniários iguais
aos das propinas também aos com melhores notas de ano ou de curso superiores a 17.
ENSINO
| Rui Serapicos |

Com nota 20 entram três novos
estudantes na Universidade do
Minho: Andreia Ferreira vem da
Escola Secundária Francisco de
Holanda, de Guimarães, para
frequentar a licenciatura em
Contabilidade Pós-Laboral, Rui
Oliveira transita do Colégio D.
Diogo de Sousa, em Braga, para
frequentar o mestrado integrado
em Engenharia Informática e da
Escola Secundária da Póvoa de
Lanhoso ingressa também com
nota 20 Margarida Gonçalves,
para a licenciatura em Línguas
Aplicadas.
São três dos 158 estudantes, na
sua maior parte provenientes da
região envolvente, mas também
alguns oriundos do estrangeiro,
que a UMinho ontem distinguiu
com diplomas e Bolsas de Excelência, de valores pecuniários
iguais ao das propinas.
Os prémios são atribuídos aos
que obtiveram as melhores notas

ROSA SANTOS

lll
Laurinda Leite,
a vice-reitora da UMinho
para a Educação, ao intervir
ontem na entrega das
Bolsas de Excelência,
agradeceu aos
estabelecimentos de ensino
secundário que
contribuíram para a
qualidade dos estudantes
distinguidos.
Considerou importante que
os seus esforços sejam
reconhecidos e lembrou
também que entre os
premiados há também
alunos estrangeiros.

Rui Oliveira
“Que este prémio
tenha significado
para os outros”
“Criar impacto na sociedade” foi
uma das ideias-chave do discurso
de Rui Oliveira, o presidente da
AAUM, Associação de Estudantes
da Universiodade do Minho.
Ao usar da palavra na sessão de
entrega das Bolsas de Excelência,
o dirigente chamou a atenção dos
distinguidos para a “dimensão
social”, desafiando-os a que este
prémio “tenha significado para os
outros”.
O dirigente associativo começou
por lembrar que a distinção vem
“de mãos dadas com responsabilidades e compromisso”.

Reitor da Universidade do Minho apelou aos distinguidos que sigam código de ética

de candidatura e às melhores notas de ano ou de curso, se iguais
ou superiores a 17 valores.
Rui Vieira de Castro, o reitor
da UMinho, encerrou a sessão

fazendo votos de que o próximo
ano lectivo seja “um regresso ao
modelo de relação directa” dos
estudantes com os professores e
preconizou que os alunos ontem

distinguidos com as Bolsas de
Excelência prossigam com os
valores inscritos no Código de
Conduta e Ética da UMinho:
justiça, equidade, liberdade, to-

lerância e honestidade.
Aos graduados, o reitor apelou
a que actuem como “agentes” na
construção da região e de um
país “mais rico e mais justo”.
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Sílvia Pinto nas semi-finais
do ‘Got Talent Portugal’
A CANTORA BRACARENSE Sílvia Pinto disputa as semi-finais do concurso
televisivo ‘Gor Talent Portugal’ já na gala do próximo domingo.

DR

Artista JP Coimbra estreia-se solo com álbum ‘Vibra’ e dá show no Theatro Circo

Concerto é na próxima sexta-feira, às 19 horas

Música de JP Coimbra sobe
ao palco do Theatro Circo
MÚSICA
DR

| Redacção |

Cantora bracarense Sílvia Pinto espera o apoio do público na gala do próximo domingo do ‘Gor Talent Portugal’, exibido na RTP

ARTES & ESPECTÁCULO
| Redacção |

A cantora bracarense Sílvia Pinto disputa no próximo domingo,
dia 27, o acesso à final do ‘Got
Talent Portugal’, o programa de
talentos exibido na RTP. Depois
de ter chegado às meias-finais, a
artista conta agora com a ajuda
do público, que poderá ajudá-la
a concretizar o sonho de atingir
a final do programa.
Depois de chegar a figurar entre as melhores vozes clássicas a
nível nacional, com participações em óperas e musicais, e
fundar o grupo Ensemble Risoluto, Sílvia Pinto passou por um
problema grave de saúde que lhe
tirou a voz. A doença - Granulomatose de Wegener - foi diag-

nosticada em 2016, altura em
que a cantora estava prestes a
participar num concurso internacional em Toulouse, França.
“Comecei por ter sangramentos nasais, em Janeiro ou Fevereiro de 2016. Fui ao otorrinolaringologista, mas desvalorizei.
Não fui mais longe, não fiz mais
exames. Nós temos muita dificuldade em saber parar. Quando
fui internada, tinha uma otite
aguda e uma tosse estranha. Nas
primeiras três semanas, a equipa
médica estava a tentar descobrir
o que se passava e o tratamento
era muito vago”, explica a jovem que perdeu a audição do
ouvido esquerdo e ficou sem voz
durante cerca de dois anos e
meio.
Sílvia Pinto conseguiu recupe-

rar e dedicou-se novamente à
música, voltando inclusivamente a dar aulas. Entretanto, foi
mãe de um menino que lhe mostrou que, afinal, faltava-lhe provar a si mesma que, apesar das
adversidades, poderia perseguir
novamente o sonho. E foi com
este propósito que ingressou no
concurso televisivo ‘Got Talent
Portugal’.
Na primeira audição, a artista
bracarense recebeu um inequívoco ‘sim’ de Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos, Sofia
Escobar e Pedro Tochas, pela
sua interpretação do tema ‘I
dreamed a dream’, do musical
‘Les Misérables’ e agora prepara-se para uma nova actuação
que vai acontecer já no próximo
domingo.

A nova electrónica de JP Coimbra chega ao Theatro Circo ao
final do dia da próxima sextafeira. O espectáculo, que começa às 19 horas e que sobe à sala
principal da sala maior de Braga, serve para apresentar o seu
primeiro disco a solo, intitulado
‘Vibra’.
JP Coimbra é conhecido por
ter sido o mentor de um dos
projectos pop com mais sucesso em Portugal - os ‘Mesa’ além de ter sido colaborador
habitual dos Três Tristes Tigres.
Nesta sua primeira aventura a
solo, todo o universo pop é retirado para dar lugar a um novo
classicismo aliado à electrónica.
Braga torna-se o segundo palco de apresentação do projecto
‘Vibra’, depois do concerto do

artista na Casa da Música.
JP Coimbra desvenda que
neste seu projecto trata da “música maioritariamente instrumental feita com extrema liberdade, sem pensar em formatos
ou condicionantes”. Trata-se de
em cada faixa “construir um
bolo sonoro coerente, repleto
de referências que vão da música electrónica à clássica”.
O objectivo do álbum ‘Vibra’
“foi combinar a plasticidade
dos espaços públicos e suas
inerentes características acústicas, na composição das peças
musicais, criando autênticos retratos sonoros desses locais”,
refere o artista.
O projecto foi gravado na Casa da Música do Porto, na Estação de Metro do Marquês e na
Fundação de Serralves. Todo o
processo de gravação foi captado pelo realizador Vasco Mendes.
Publicidade
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Braga é palco maior das tradições
com Festival Sons do Noroeste
ENTRE 26 E 28 DE AGOSTO próximo, Braga torna-se o palco maior da música tradicional luso-galaica
recebendo de braços abertos o Festival Sons do Noroeste, que pretende a preservação deste património.
MÚSICA
| Marta Amaral Caldeira |

A cidade de Braga, capital da
Cultura do Eixo Atlântico, vai
ser palco do Festival Sons do
Noroeste, entre 26 a 28 de Agosto próximo, no âmbito do Encontro Luso-Galaico, que une os
sons tradicionais da Galiza e do
Minho e que pretende mostrar
que a música de raiz serve de
inspiração a novos trabalhos e a
novos talentos musicais da euroregião. A artista galega Uxía e o
português Camané sobem ao
palco do evento para mostrar o
valor que a música tradicional
encerra enquanto património
identitário dos dois povos irmãos.
Tendo a música tradicional no
centro, o Encontro Luso-Galaico
é uma iniciativa cultural que está
a ser apadrinhada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, em parceria com a Fundação Consuelo Vieira da Costa e a
Associação para o Museu dos
Transportes e Comunicações e
contando, ainda, com o apoio da
Câmara Municipal de Braga.
Em concreto, o projecto assenta na realização de uma série de
oficinas de poesia e concertos
musicais que andarão em itinerância pelos dez concelhos do
distrito de Viana do Castelo até
Agosto, convidando os minhotos a escrever novas letras para
canções tradicionais como o fado e não só.

variadas formas e declinações”,
tendo como figuras sonantes a
artista galega Uxía e o português
Camané.
“Penso que este é um evento de
grande importância do ponto de
vista da nossa cultura e dos nossos usos e costumes”, assinalou
Daniel Pereira Cristo durante a
apresentação do evento realizada recentemente em Ponte de Lima. O músico e programador do
Festival Sons do Noroeste de
que Braga vai ser palco principal
indica que o projecto ora dinamizado “é fundamental para
manter e preservar as tradições e
as raízes bem vivas”, tal como
os instrumentos tradicionais como o cavaquinho, a viola braguesa, a gaita de foles, os cantos
tradicionais, entre outros tantos,
que neste evento se tornam nos
maiores protagonistas da festa
musical.

+ mais
ROSA SANTOS

Evento conta com sonoridades do fado, com novas letras escritas por minhotos, às actuações de Uxía, Camané e Daniel Pereira Cristo

O resultado final vai ser apresentado publica e oficialmente
no Festival Sons do Noroeste,
que vai ter lugar durante três
dias (26 a 29 de Agosto) em Braga. Dos sons mais tradicionais
que inspiram o folclore regional,
incluindo expressões modernas
como o fado, até aos ritmos mais
contemporâneos, o programa
deste festival promete ser um
êxito junto do público.
Daniel Pereira Cristo, artista e
compositor bracarense e defensor acérrimo da música de raiz
tradicional é o programador convidado para levar a cabo o Festival Sons do Noroeste em Braga,
um evento que promete “explorar as sonoridades da música galego-portuguesa nas duas mais

ROSA SANTOS

Artista bracarense Daniel Pereira Cristo é o programador do Festival Sons do Noroeste
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O Festival Sons do
Noroeste, que se realiza
no âmbito do Encontro
Luso-Galaico, vai ter
lugar entre os próximos
dias 26 e 28 de Agosto
em Braga.
O evento arranca dia 26
com um concerto de
Filipa Torres, que
apresenta o novo álbum
‘Moldura’ inspirado nas
melodias tradicionais
portuguesas, seguindose o projecto ‘Caldo’ de
artistas galegos.
Dia 27 o palco pertence
à artista Maria João, que
se apresenta no festival
com o colectivo ‘O tempo
Não Parou’.
O evento termina no dia
28 de Agosto com a
actuação dos artistas
galegos Beatriz
Martinez & Langarika
que apresentam em
Braga o seu repertório
de música de inspiração
tradicional galega e é o
artista bracarense,
Daniel Pereira Cristo, que
encerra o festival
fazendo jus à música
tradicional portuguesa.
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Espectáculos de teatro animam freguesias
É COM O OBJECTIVO de descentralização da actividade cultural, que o Município de Braga vai levar seis espectáculos de teatro a
espaços públicos de várias freguesias do concelho. O projecto ‘Olh’Ó Teatro’ é mais uma inciativa municipal de apoio às artes.
TEATRO
| Marta Amaral caldeira |

‘A rua do castelo que se abre’,
de Ana Paula Leite; ‘A roupa está suja!’, da CEA - Cooperativa
de Ensino Artístico; ‘Em banho
Maria’, de Júlio Cerdeira &
BANQUETE - Associação de
Investigação e Criação em Artes
Performativas; ‘Odisseia de
Emigração’, da Associação
Tin.Bra - Academia de Teatro;
‘Rio Este’, da Associação Ma-

laD’arte e “Tarantata” da Companhia de Teatro de Braga são os
seis espectáculos aprovados no
âmbito do projecto ‘Olh’Ó Teatro 2021’, pela mão do Município de Braga.
Os seis espectáculos teatrais
vão ser agora apresentados em
várias freguesias do concelho,
numa acção que pretende a “descentralização da programação
cultural do concelho”. Destaque
para o facto de os projectos artísticos terem sido convidados a

reflectir em vários aspectos, desde o território ao património material e imaterial, aos usos, costumes e tradições locais,
projectando o futuro da cidade.
Ao todo foram nove as candidaturas apresentadas à ‘Convocatória Aberta de Projectos Artísticos no âmbito da Descentralização Cultural’ - uma iniciativa
de apoio à criação artística na
área do teatro destinada aos artistas e agentes culturais naturais
ou residentes no concelho braca-

rense.
O valor total do programa é de
15 mil euros e pretende servir de
complemento em termos de
apoio aos agentes e produtores
teatrais bracarenses.
O Município de Braga pretende que os projectos apresentados
“impulsionem as dinâmicas culturais concelhias, ajudando a
crescentemente consolidar o
sector cultural e criativo municipal”, indica-se em nota à imprensa.

lll
Os seis espectáculos teatrais
apoiados pelo Município de
Braga vão ser agora
apresentados em várias
freguesias do concelho,
numa acção que pretende a
“descentralização da
programação cultural do
concelho”.
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§escolas
No âmbito de concursos da Plataforma +Cidadania

Alunos no 1.º Ciclo premiados
em concursos nacionais

T3
DR

Vereadora da Educação da Câmara de Braga destaca talento dos alunos

Henrique Costa, aluno do 4.ºBC, da EB de Cruz - 1.º classificado do Concurso ‘Mais Fruta e Hortícolas, pela tua saúde!’; Simão Pires, aluno do 2.º
B, do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian - 5.º classificado do
Concurso ‘As minhas engenhocas’ e Duarte Pereira, aluno do 2.ºN2, da EB
n.º1 de Nogueira - 8.º classificado do concurso ‘Viva o Carnaval e as nossas máscaras!’ são os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas do
Concelho de Braga que foram premiados nos concursos nacionais promovidos no âmbito da Plataforma +Cidadania.
Para a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga, Lídia Brás
Dias, “estas iniciativas desempenham um papel extremamente relevante
nas aprendizagens e aquisição de conhecimentos, como, também, no desenvolvimento de competências e valores dos nossos alunos”.
“Estes projectos além de serem apelativos, motivadores e diversificados,
despertam a curiosidade nas crianças e potenciam as dinâmicas de grupo
na sala de aula, assim, como, a interacção e envolvimento das famílias
nas actividades educativas e curriculares dos alunos e das escolas”, sublinhou a responsável pelo pelouro da Educação do Município de Braga.
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‘Pequenos grandes poetas’ apurados

+ vencedores
Declamação
Pré-escolar
Gabriela Ferreira e Maria
Clara Pinheiro (Jardim de
Infância de Fonte Coberta)
1.º Ciclo
Soﬁa Silveira (Centro Escolar
de Viatodos)
2.º Ciclo
Francisca Oliveira (Escola
Básica Gonçalo Nunes)
3.º Ciclo
João Bernardo Fernandes
(Colégio La Salle)
Ensino Secundário
Camila Martins Guidi
(Esc. Sec. Barcelos)
Menção Honrosa
Inês Oliveira
(Colégio La Salle)

INICIATIVA do Município de Barcelos envolveu os alunos em torno da poesia. Auditório da Biblioteca
acolheu o espectáculo. Promover hábitos de leitura e de escrita é o principal objectivo.
BARCELOS
| Redacção |

Já estão apurados os vencedores
do concurso ‘Pequenos grandes
poetas’, iniciativa promovida
pela Câmara Municipal de Barcelos, através da Biblioteca Municipal e da Rede Concelhia de
Bibliotecas Escolares.
O Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos foi o palco
escolhido para acolher o espectáculo de poesia, na modalidade
de poema inédito e declamação,
que contou com a participação
de todos os agrupamentos de escolas concelhios nos diferentes
graus de ensino, desde o 1.º ciclo
ao secundário, num total de 40
alunos.
Devido à pandemia da Covid19, familiares e encarregados de
educação dos alunos participantes não puderam estar presentes,
mas aplaudiram entusiasticamente os declamadores no Auditório dos Paços do Concelho,
onde a sessão foi transmitida em
directo.
No final do espectáculo, a vereadora do Pelouro da Educação
e Cultura entregou os prémios
aos vencedores, nomeadamente

§agenda
Francisco Assis presente
IPCA inaugura espaço
Europe Direct Minho
O Instituto Politécnico do Cávado e
do Ave (IPCA) vai inaugurar, hoje,
pelas 9.30 horas, o espaço Europe
Direct Minho, que ficará instalado
no Campus de Barcelos até 2025.
A cerimónia, que decorrerá em formato online e presencial, incluirá
um debate com as presenças de
Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, do eurodeputado José Manuel Fernandes e
do presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Paulo
Cunha. O debate, intitulado ‘O início
do Modelo Social Europeu? O Plano
de Acção sobre o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais’, vai ser moderado
pelo director do jornal Correio do
Minho, Paulo Monteiro.
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Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos acolheu o espectáculo ‘Pequenos grandes poetas’

livros, um cheque-prenda e um
certificado de participação.
Armandina Saleiro expressou a
satisfação do município de Barcelos pelo sucesso do concurso,
realçando ser “a prova de que o
trabalho desenvolvido pelo pelouro da Educação nos últimos

anos, através do esforço dos professores e técnicos ao nível da
Rede de Bibliotecas, está a dar
frutos”.
Este concurso - dirigido a todos os alunos dos agrupamentos
de escolas/escolas não agrupadas do concelho de Barcelos -

teve como principais objectivos
a promoção de hábitos de leitura
e de escrita, assim como pretende incentivar o gosto pela poesia
e pela escrita criativa e ainda estimular a manifestação artística e a criatividade dos mais novos.

Poema Inédito
1.º Ciclo
Lucas Cardoso
(EB Aldreu)
2.º Ciclo
Carolina Alves Apolinário
(EB Gonçalo Nunes)
3.º Ciclo
Cláudia Ferros
(EB Rosa Ramalho)
Ensino Secundário
Marco Vilas Boas
(Esc. Sec. de Barcelos)

Projecto será inaugurado, no sábado, no Parque do Pontido

Filigrana é mote para instalação artística
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

Vai ser inaugurada, no próximo
sábado, no Parque do Pontido,
na Póvoa de Lanhoso (pelas 11
horas), a instalação artística inspirada na Filigrana, da autoria da
artista Patrícia Oliveira, concebida no âmbito do projecto
Amar o Minho.
Trata-se de um projecto inédito
em Portugal, que cria a maior rede de residências artísticas nos
24 municípios representados pelas Comunidades Intermunicipais do Ave, Cávado e Alto Minho, numa estratégia concertada
que se destina a reforçar a identidade cultural do Minho e a dinamizar o território do ponto de

DR

Instalação é da autoria da artista Patrícia Oliveira

vista artístico e turístico.
Promovido pelo consórcio Minho In e com coordenação artística e de comunicação da Zet

gallery, o projecto convidou a
artista Patrícia Oliveira a criar
duas peças em metal, inspiradas
na arte da Filigrana, símbolo do

concelho da Póvoa de Lanhoso.
A criação artística foi desenvolvida com artesãos e outros profissionais que trabalham a Filigrana na Póvoa de Lanhoso,
numa articulação que decorreu
já em Julho de 2020.
Em plena pandemia, o programa de Residências Artísticas foi
revisto e adaptado às exigências
do combate à Covid-19, apresentando-se como um caminho
para dinamizar a programação
cultural e, em alguns casos, colmatar vazios de programação
que acontecerão inevitavelmente
nos municípios durante este Verão. A iniciativa procura também
responder à situação de emergência social que a comunidade
artística está a viver.
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Famalicão
§Landim

Contratação de enfermeiros
acelera processo de vacinação
CÂMARA MUNICIPAL contratou 24 enfermeiros para aumentar a capacidade de resposta do Centro de Vacinação Covid-19, em Vale S. Cosme.
FAMALICÃO
| Redacção |

É uma resposta que vai permitir
acelerar o processo de vacinação
no concelho. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
contratou 24 enfermeiros para
aumentar a capacidade de resposta do Centro de Vacinação
Covid-19, instalado no CIIES,
em Vale S. Cosme, disponibilizando às entidades de saúde um
banco extraordinário de 4 mil
horas em serviço de enfermagem até ao final de Julho.
A decisão responde a um pedido por parte do Agrupamento de
Centros de Saúde de Vila Nova

de Famalicão, antevendo que a
necessidade de voltar a mobilizar equipas de enfermagem para
a normal actividade das várias
unidades de saúde pudesse “prejudicar o desempenho no centro
de vacinação e também a morosidade do processo”. Neste momento, segundo a autarquia, estão a ser ministradas uma media
de 1500 vacinas por dia.
Os 24 enfermeiros - que se encontravam em situação de desemprego ou com disponibilidade fora do horário laboral foram contratados em regime de
prestação de serviços. Para este
efeito a autarquia recorreu à bolsa de contratação da Ordem dos

Enfermeiros, criada para maximizar os esforços para a aceleração e massificação progressiva
da vacinação em Portugal.
O Centro de Vacinação, instalado em Fevereiro mediante uma
parceria estabelecida entre o
Município e o ACES de Vila Nova de Famalicão, já administrou
perto de 73 mil vacinas. A infra-estrutura conta com o apoio de
mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela câmara municipal para acolhimento, encaminhamento e orientação dos
utentes. A limpeza do espaço e a
vigilância externa também estão
entregues aos recursos humanos
do município.

Obra inaugurada pelo autarca Paulo Cunha

Nova praceta valoriza a freguesia
Landim inaugurou a Praceta Inácio da Silva Fernandes, no passado sábado,
na presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, e do vereador das Freguesias, Mário Passos, juntamente com o
presidente da Junta de Freguesia, Avelino Silva. A obra, da responsabilidade
da junta de freguesia, consistiu na recuperação e reabilitação de um espaço
que estava desvalorizado e que ganhou agora uma nova centralidade e valor, com a execução de diversos arranjos, como a colocação de mesas e bancos para piqueniques e plantação de árvores.
Para Paulo Cunha, esta intervenção concretiza “um momento importante
para a comunidade, que projecta o futuro da freguesia”. O autarca deixou
ainda o desejo “de que estes equipamentos e esta praceta sejam bem cuidados, preservados e utilizados pela população”.
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Apartamento T2, em S. Vicente, Braga Ref. 6162 175.000 €
Construção de 2018. Mobilado e Equipado, com aprox.
122.50 m2. Com muito charme... Pronto a Habitar!
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Viana do Castelo

Dia Mundial do Skate marca
abertura de novo parque
VIANA DO CASTELO conta com um novo Skate Parque, que ontem abriu
portas. Espaço vai ainda ter um campo de voleibol de praia e basquetebol.
VIANA DO CASTELO
| Redacção |

Abriu, ontem, portas o Skate
Parque de Viana do Castelo, situado na Rua da Argaçosa, junto
ao Parque Ecológico Urbano,
momento que contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal, José Maria Costa,
acompanhado pelos vereadores
da Coesão Territorial e da Promoção da Saúde. Visita do executivo marcou o Dia Mundial do
Skate - comemorado a 21 de Junho - assinalado com um evento
de convívio entre jovens desportistas.
A nova estrutura integra um
Espaço de Jogo e Recreio que
está a surgir e que irá também

lll
Espaço de Jogo e Recreio
irá também incluir um
campo de voleibol de praia
e basquetebol 3x3.
incluir um Campo de Voleibol
de Praia e Campo de Basquetebol 3x3, numa empreitada global de 147 mil euros.
De acordo com nota da autarquia, a área de prática desportiva
desenvolve-se nos terrenos confinantes com o ribeiro de S. Vicente e inclui este Skate Parque
composto por quatro rampas e
um rail, a construção de dois
campos de areia para a prática
de Voleibol de Praia e um Cam-

po de Basquetebol 3X3 ou BasketArt.
“A intervenção contempla ainda a reestruturação dos acessos
pedonais, colocação de mobiliário urbano e construção de sistema para drenagem de águas pluviais”, refere a autarquia,
lembrando que o Espaço de Jogo
e Recreio, com a sua diversidade
estrutural ao nível da prática
desportiva, “além de cooperar
fortemente com a oferta de espaços desportivos de contexto urbano que a câmara municipal
tem implementado, será também
uma mais-valia considerando o
enquadramento paisagístico nesta zona que se afigura num futuro próximo como uma área singular de desporto e lazer”.

§destaque
No próximo ano lectivo

IPVC lança novo curso para responder
às necessidades da farmacêutica Zendal
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai lançar, no próximo ano
lectivo, um novo Curso Técnico Superior (CTeSP) na área da indústria biotecnológica, com 30 vagas, para responder às necessidades da farmacêutica
Zendal, uma das empresas espanholas que está envolvida no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A nova fábrica do grupo espanhol, em
construção em Paredes de Coura, num investimento de 15 milhões de euros,
deverá começar a produzir vacinas em Dezembro.
“A falta de recursos humanos qualificados fez com que o IPVC acedesse ao
desafio do grupo farmacêutico espanhol Zendal”, informou a instituição, explicando que o objectivo é “formar técnicos para exercerem funções em bioindústrias ligadas sobretudo à biotecnologia farmacêutica e alimentar”.
O curso vai ser ministrado na Escola Superior Agrária, em Ponte de Lima, e
tem duração de dois anos, sendo que o segundo é de estágio no grupo.

Campanha ‘Viver Viana’

Vouchers para acelerar turismo
A campanha ‘Viver Viana’ vai estar em vigor de 1 a 31 de Julho, com a entrega de mil vouchers, numa iniciativa financiada pela câmara municipal e Associação Empresarial de Viana do Castelo, num montante de 40 mil euros. O
objectivo é cativar o turismo nacional e galego e acelerar a retoma económica. Vouchers serão distribuídos nos hotéis e alojamentos turísticos, mediante reserva de quarto, sendo que os turistas beneficiarão de descontos,
no alojamento, restauração, lojas de artesanato, entre outros.
Publicidade
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DAVID CARMO DÁ PASSOS FIRMES RUMO
À RECUPERAÇÃO TOTAL EM DOIS MESES
LESIONADO com gravidade desde Fevereiro, o jovem defesa-central tem registado uma evolução muito positiva, tendo abdicado
das férias para acelerar a recuperação. Atitude caiu muito bem junto da estrutura arsenalista. Estará apto em meados de Agosto.
SC BRAGA
| Ricardo Anselmo |

Está cada vez mais próximo de
se concretizar o regresso em pleno de David Carmo, que se vê,
desde Fevereiro, a contas com
uma lesão grave, provocada por
uma fractura da tíbia e do perónio, contraída num jogo com o
FC Porto, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de
Portugal, num lance dividido
com o colombiano Luis Díaz.
Submetido, de imediato, a uma
intervenção cirúrgica, David
Carmo iniciou logo aí um longo
período de recuperação, com um
tempo estimado de paragem
nunca inferior a quatro meses.
A verdade é que o jogador tem
registado uma evolução notável
nas últimas semanas e as indicações são as de que poderá estar
totalmente recuperado em meados do mês de Agosto, podendo,
logo aí, passar a ser utilizado,
caso o técnico Carlos Carvalha
assim o entenda.
Ainda que numa fase mais
atrasada do processo de recupe-

SCB

Recuperação de David Carmo pode influenciar ataque ao mercado na procura por um defesa-central

ração em relação aos companheiros Francisco Moura e Iuri
Medeiros, que também se lesionaram com gravidade no desenrolar da última temporada, Da-

vid Carmo tem agora óptimas
expectativas de poder ser mais
um “reforço” praticamente a
tempo inteiro para a temporada
2021/22, que no caso dos Guer-

reiros do Minho arranca já na
próxima sexta-feira, com a realização dos habituais exames médicos.
A equipa parte depois, no dia 8

de Julho, para um estágio de 10
dias no Algarve, não sendo ainda
uma incógnita a presença de David Carmo, que pode ser integrado numa perspectiva de relacionamento com os colegas e não
como possibilidade para participar nos trabalhos de campo continuaria a desenvolver treino
condicionado, respeitando o plano de trabalho/recuperação que
vem mantendo nos últimos meses.
De resto, David Carmo, tal como o Correio do Minho deu conta no final da última época, abdicou das férias para, de certa
forma, acelerar o processo de recuperação (não queimando etapas), apresentando-se, de forma
regular, nas instalações da Cidade Desportiva.
Essa atitude caiu muito bem
junto dos responsáveis do clube,
claramente agradados com a disponibilidade demonstrada pelo
jovem central, que tem recuperado e evoluído a olhos visto, impressionando também pela forma positiva como encarou este
longo período.

Lateral-esquerdo de 26 anos deixou as arsenalistas depois de quatro temporadas

Glasgow City contrata internacional
Ágata Filipa ao Sporting Clube de Braga
FUTEBOL FEMININO
| Redacção/Lusa |

SCB

Ágata Filipa participou em 27 jogos na última temporada

A internacional portuguesa Ágata Filipa, que alinhava no Sporting Clube de Braga, vai jogar
no Glasgow City nas próximas
duas temporadas, anunciou o
campeão escocês de futebol feminino.
A lateral-esquerdo de 26 anos
foi campeã nacional pelas minhotas, onde chegou em 2017
proveniente do Valadares Gaia, e
agora vai juntar-se às ‘eternas’
campeãs na Escócia.

Na última época, alinhou em
27 partidas no total, com as
‘guerreiras’ a terminarem o campeonato na terceira posição,
atrás do campeão Benfica e do
Sporting.
“Estou muito contente por me
juntar à melhor equipa na Escócia e estou certa que serei muito
feliz. Espero contribuir com experiência e poder ganhar títulos
com este grande clube”, declarou Ágata Filipa, citada pelo emblema de Glasgow.
Já o treinador Scott Booth descreveu Ágata Filipa como “um

talento natural”, elogiando o
Sporting Clube de Braga e a Liga portuguesa.
“Tem um pé esquerdo fantástico. Absoluta qualidade. É uma
jogadora naturalmente adequada
ao lado esquerdo de uma equipa,
e isso é extremamente difícil de
encontrar. É muito inteligente e
só pode melhorar e, espero, ganhar mais jogos pela seleção de
Portugal [tem duas internacionalizações]. Não tenho dúvidas
que será um grande activo para o
clube”, afirmou o técnico escocês de 49 anos.
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Expectativa pelo anúncio
dos reforços assegurados
SC BRAGA tem Mario González, Lucas Mineiro e Tiago Esgaio já garantidos
e deve apresentá-los ainda esta semana. Zé Carlos vai ‘rodar’ no Gil Vicente.
MERCADO
| Ricardo Anselmo |

Assegurados há bastante tempo,
Tiago Esgaio, Lucas Mineiro e
Mario González (por ordem cronológica dos acontecimentos)
deverão começar esta semana a
ser oficializados e apresentados
aos sócios e adeptos do SC Braga.
Tiago Esgaio, de 25 anos, chega da Belenenses SAD para concorrer, no lado direito da defesa,
com o irmão Ricardo Esgaio que não tem ainda a sua situação
definida - tem sido apontado insistentemente ao Sporting, surgindo agora também o interesse
do campeão francês Lille. Tiago

Esgaio vai assinar até 2025.
De realçar que, no que toca à
lateral-direita, o jovem Zé Carlos, sabe o Correio do Minho,
vai jogar por empréstimo no Gil
Vicente, numa operação de cedência que não contempla opção
de compra. O empréstimo de Zé
Carlos surge na sequência do negócio para a aquisição de Lucas
Mineiro, devendo o SC Braga
ceder ainda mais um jogador,
faltando saber se a título de empréstimo ou de forma definitiva.
Os gilistas estão muito interessados na aquisição de Bruno Wilson, por quem o SC Braga pede
uma verba para a libertação, registando-se, por isso, um jogo de
paciência entre as partes. Outra

das possibilidades, será fazer
chegar a Barcelos o lateral-direito Fabiano, que esteve cedido à
Académica na última época, embora essa não seja a preferência
dos gilistas para ocupar a vaga
de segundo jogador cedido pelo
SC Braga.
Finalmente, Mário González,
que vai lutar com Abel Ruiz por
um lugar no eixo ofensivo, depois da saída de Sporar. O atacante espanhol não deverá ser a
única novidade no ataque.
Por esclarecer estão ainda os
casos de Rolando, Raul Silva,
João Novais e Rui Fonte, que
podem deixar o clube mediante
um acordo para a rescisão amigável dos respectivos contratos.

DR

Lucas Mineiro vai assinar até 2025; Zé Carlos ruma a Barcelos, envolvido no negócio
Publicidade
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Kritciuk assina contrato
com os gilistas até 2024
GUARDIÃO terminou contrato com a Belenenses SAD e chegou a acordo
com o emblema barcelense. Contratação pode significar adeus de Denis.
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BRACARENSE
José Machado António Duarte Artur Correia
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106.0 FM

QUINTAS-FEIRAS
Publicação no Jornal
Correio do Minho

B-SAD

Kritciuk alinhou em 27 partidas na Belenenses SAD em 2020/21, equipa que teve uma das defesas menos batidas do campeonato

GIL VICENTE FC
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| Ricardo Anselmo |

Tal como o Correio do Minho tinha adiantado na semana passada, o Gil Vicente anunciou a
contratação do guarda-redes russo Stanislav Kritciuk, de 30
anos, que assinou um contrato
válido por três temporadas, até
2024.
Kritciuk alinhou na última
temporada ao serviço da Belenenses SAD, clube com o qual
terminava contrato no próximo
dia 30 de Junho, pelo que assinou agora, a custo-zero, com o
emblema de Barcelos, numa altura em que os gilistas mantinham conversações com o actual
número um das balizas, Denis,
que também termina contrato no
final deste mês. Nesse sentido, a
chegada do gigante (1,92m) russo deverá mesmo confirmar o

adeus de Denis.
Formado na Akademiya Tolyatti, Kritciuk chegou a Portugal pela porta do Sporting Clube
de Braga, em 2012/13, para actuar na equipa B, primeiro, subindo mais tarde ao conjunto
principal, embora tenha registado uma cedência ao Rio Ave, em
203/14, antes de se fixar em definitivo nos Guerreiros do Minho.
Depois de 39 jogos ao serviço

lll
Depois de SC Braga,
Rio Ave e Belenenses SAD,
o Gil Vicente será o quarto
clube que Kritciuk representa em Portugal.
Na Rússia, o guardião
passou por Krasnodar
e Akademiya Tolyatti.

dos arsenalistas, Kritciuk deixou
o Minho a meio da temporada
2015/16 para regressar ao seu
país de origem, a Rússia, integrando o plantel do Krasnodar,
por empréstimo do SC Braga.
O guardião convenceu os responsáveis do clube russo que, no
início da temporada seguinte,
2016/17, desembolsaram cerca
de quatro milhões de euros para
adquirir o guardião em definitivo, tendo permanecido no Krasnodar até ao final da época
2019/20, antes de regressar a
Portugal, agora pela porta da Belenenses SAD.
Na última época, Kritciuk participou em 27 jogos pelo conjunto lisboeta, tendo-se exibido a
grande nível e contribuido para
o facto de a equipa orientada por
Petit ter terminado a época como
uma das defesas menos batidas
do campeonato.

ESTE SUPLEMENTO
FAZ PARTE
DA EDIÇÃO DO JORNAL
CORREIO DO MINHO
DE 22 DE JUNHO DE 2021
E NÃO PODE SER VENDIDO
SEPARADAMENTE

QUALIDADE e DESIGN
Rua do Marmeleiro, n.º 29
Real - 4700-254 BRAGA
E-mail: geral@peixotos.pt
tlf. 253 607 270/1 • fax 253 607 278
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inda não foi este ano que as
Festas de São João de Braga
regressaram ao seu palco natural, as ruas da cidade, mas
a Associação de Festas não poupou esforços para proporcionar “o programa
possível”, durante sede dias. Desde o
dia 18 até ao 24 de Junho, está a decorrer um programa que conjuga o digital
com alguns eventos presenciais, revivendo tradições daquelas que são as
mais antigas sanjoaninas do país e que
se apresentam como a maior festa popular de Portugal
“Infelizmente, por força das circunstâncias pandémicas, não conseguimos
apresentar o programa que pretendíamos”, lamenta o presidente da Associação de Festas de São João. Ontem, em
entrevista ao ‘Correio do Minho’, Firmino Marques deu nota de que o programa de 2021 obedece rigorosamente
às recomendações da Direcção Geral
da Saúde, da Protecção Civil e do Município de Braga, “que tudo tem feito
para inverter esta pandemia”.
“Temos o programa possível. Um programa que
foi revisto, e
“Conseguimos abrir revisto e novamente reum pouco o S. João, visto, conforme o desenmas com grande
rolar do desconfinamenresponsabilidade,
to”, refere
porque primeiro estão Firmino Marques, realas pessoas e a saúde çando que todos gostapública.”
riam não só
de ter animação na rua, como a venda ambulante e
as diversões, mas tal “não é possível.”
A autoridade de saúde indeferiu a instalação de venda ambulante e diversões
dada a situação do concelho.
(Continua na pág. 3)

FIRMINO MARQUES NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
DESTE ANOS DAS FESTAS DA CIDADE

São João ‘entre portas’
com “o programa possível”

ASSOCIAÇÃO DE FESTAS TEM TRABALHADO DE FORMA
INCANSÁVEL PARA PROMOVER OS EVENTOS POSSÍVEIS
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“Em 2022 vamos ter um
São João memorável”

O

s eventos presenciais realizados até agora têm correspondido às expectativas
da Associação de
Festas, revela Firmino Marques, realçando que tanto a
Gala Sanjoanina, no
Theatro Circo, como o
concerto de abertura
com Augusto Canário
e Amigos, no Altice
Forum Braga, tiveram lotação esgotada, dentro da capacidade definida para
cada sala de espectáculos.
Segundo Firmino
Marques, a forma como o público se envolveu nestes espectáculos
“demonstra que os bracarenses estão sedentos por
poderem voltar a celebrar o
São João na rua, com muita animação e alegria”.
“Este ano ainda não foi possível, mas
em 2022 de certeza que o São João de
Braga volta para a rua, para o seu palco
natural, que vai da Avenida Central ao
Largo São João do Souto e deste ao
Parque da Ponte, no fundo da Avenida
da Liberdade”, descreve Firmino Marques, antevendo que, como diz o ditado
“às três vai ser de vez”e “vamos voltar
a ter as ruas da cidade inundadas de alegria e de vida, mantendo as nossas tradições e a ligação com todo o movimento cultural e associativo”.
Entretanto, este ano, mantém-se o
programa híbrido que tem também a
vantagem de levar o São João de Braga
a todos os cantos do mundo através da
sua vertente digital.
“No ano passado tivemos um excelente feedback dos bracarenses em particular, mas também de minhotos e portugueses em geral, que, na diáspora,

deixar uma palavra de apreço e agradecimento a todos os que ele trabalham
na Associação de Festas, lembrando que é “apenas o vértice de
um grupo de cidadãos muito
motivados e animados”
por garantir a continuidade das mais antigas
festas do país.
“Este ano estamos
todos obviamente
desapontados por
não podermos proporcionar o São
João que todos merecemos, mas estamos já motivados
para fazer do próximo ano o
ano retorno

conseguiram viver o São
João através
das redes sociais e a muitos quilómetros de distância de Braga. Esse retorno fez com
que a Associação de
Festas de São João assumisse que ia apostar no
melhoramento desta vertente
digital que veio para ficar, mesmo
quando o São João regressar à rua”, referiu Firmino Marques, destacando a
importância de levar as sanjoaninas pelo mundo fora.
Firmino Marques aproveita ainda para

e,
como
referi,
fazermos um
São João memorável”, afirmou Firmino Marques ao Correio do Minho.
Foi em Março de 2019 que Firmino
Marques assumiu a presidência da Associação de Festas de São João. Foi

“um enorme orgulho para mim”, recorda, lembrando o sucesso que foram as
festas desse ano com um programa que
foi vivido diariamente por milhares de
pessoas nas ruas da cidade.
Em 2020, a pandemia trouxe o desafio
de manter
vivas as festas. “Foi um
Firmino Marques
verdadeiro
destaca o envolviteste à resistência a tumento do movimendo e a toto associativo
dos”, mas o
São João
bracarense pois são
acabou por
os grupos e associse festejar
ações do concelho
“dentro de
portas”, peque dão forma ao
la via digiprograma digital
tal. “Ficounos a sensaque leva o São
ção do deJoão de Braga não
ver cumprido”, confessó até aos
sa.
bracarenses que cá
Em 2021,
o São João
residem, mas a
entreabre
todos os e todos os
as portas,
apreciadores do
com
a
conjugaSão João espalhação
dos
dos pelo mundo.
eventos digitais e presenciais,
sempre “em sintonia com as autoridade
de saúde e Protecção Civil”.
A prova de que o São Joao de Braga
continuar bem vivo apesar da situação
que afecta o mundo é o facto de as estações de televisão nacionais continuarem a dar-lhe destaque. Ontem, por
exemplo durante todo o dia, a RTP esteve em Braga a filmar encenações de alguns dos principais momentos das festas, que vão ser exibidos no dia 24, Dia
de São João.
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O

presidente da Câmara Municipal de Braga elogia o trabalho desenvolvido pela Associação de Festas de São
João de Braga na organização de um
programa híbrido que celebra as festas
da cidade “entre portas”. Ricardo Rio
pede à população responsabilidade no
cumprimento das regras, nomeadamente para que “celebrem o São João, sem
festejarem o São João”.
“Todos gostaríamos de estar hoje a viver circunstâncias diferentes, de termos
outra liberdade, outra possibilidade de
voltar ao São João que conhecemos de
há muitos anos a esta parte e que, sobretudo nos últimos anos, se afirmou
como um evento mobilizador e um factor de atractividade de muitos milhares
de visitante a Braga”, referiu o edil na
apresentação do programa sanjoanino.
Rio lembrou que antes do eclodir da
pandemia, o São João de Braga vivia
“momentos de exaltação” nas suas diversas componentes e que foram interrompidos. Recordou que em 2020 o
programa foi reduzido estritamente ao
digital, o que
acabou por
trazer
um
Presidente da
factor positiCâmara Municipal vo pois “permitiu levar o
apela aos
São João de
bracarenses que Braga aos
milhares de
“celebrem o São bracarenses,
e não só, esJoão de Braga, mas palhados por
todo o munnão festejem”.
do”. O digital
“veio para ficar” e mantém-se também este ano, já
conjugado com mais eventos físicos,
embora não os que a organização pretendia.
“As circunstâncias são adversas e, nas
últimas semanas, com grande esforço

RICARDO RIO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DAS
FESTAS DE SÃO JOÃO 2021

Festejos mais comedidos
por força da pandemia
da organização, foi necessário voltar a
confinar o São João e reduzir o programa ao limite nas actividades presenciais”, referiu Rio, aludindo ao agravamento da situação pandémica no
concelho.
O autarca referiu no entanto que “não
devemos dramatizar a situação”, o importante é “termos responsabilidade”,
pois “a vida continua a correr na comunidade, continuam a realizar-se eventos
religiosos, continuam a promover-se
eventos culturais, eventos que acontecem cumprindo as regras”. Sublinhou
ainda que os poucos eventos presenciais que integram o programa das sanjoaninas também vão cumprir as regras,
não representando por isso qualquer
perigo acrescido para a situação do
concelho”. Ficou o apelo sobretudo às
pessoas para “que se contenham nas celebrações em grupo”, pois é em contexto familiar que a pandemia mais se tem
propagado no concelho.

CAPELA DE SÃO JOÃO DA PONTE FOI O PALCO PARA
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DESTE ANO

Remodelação de Construção | Pintura - Pichelaria
Pladur - Pavimentos | Eletricidade Geral
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Congresso Sanjoanino
é novidade nesta edição
palco do Pequeno Auditório
do Altice Forum Braga foi o
palco escolhido para a
primeira edição do
Congresso Sanjoanino, organizado pela Associação de
Festas de São João de
Braga, uma das principais novidades na edição deste ano das festas da cidade.
Às festas de São
João de Braga juntaram-se, para uma
tarde de partilha, as
festas de S. João de
Sobrado, Carvalhadas de Vildemoinhos
e S. João D’Arga, tendo a iniciativa servido
para analisar as particularidades de cada uma das
celebrações, bem como para o estabelecimento de pontes para a construção de uma
identidade comum das festas.
Na sessão, Firmino Marques, presidente da Associação de Festas de São
João de Braga, destacou que “este é o
momento de reconhecer todas as festividades que elegem o Santo mais popular entre os Santos Populares”, tendo
servido este evento para “a evocação e
a celebração do São João através das
tradições de Braga, de Arga em Caminha, das Cavalhadas de Viseu e do São
João de Sobrado em Valongo”, bem como para o reconhecimento da riqueza e
da diversidade das tradições, “todas
iguais e todas diferentes com um denominador comum, a devoção e a crença
em São João.
Também o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, marcou
presença no I Congresso Sanjoanino,
destacando, na sessão de abertura, que
este é o primeiro passo “na busca de
uma identidade comum em torno da-

história”.
Com um espaço de reflexão sobre a
origem das celebrações do São
João e de todos os seus traços
identitários, a sessão contou
com a participação de Cónego Roberto Mariz, responsável por apresentar
a figura bíblica e histórica de São João, de
Jean-Yves Durant
(CRIA-UMinho),
que apresentou as
celebrações de São
João um pouco por
toda a Europa.
Também José Alberto Sardinha
(Universidade Lusófo-

O

quele
que é um
elemento de
coesão da
comunidade”, reforçando
que
“por trás de cada iniciativa do
São João está o
trabalho de pessoas
que voluntariamente
ajudam na concretização
deste programa”.
Marco Sousa, em representação da
Entidade de Turismo Porto e Norte de
Portugal, sublinhou a importância das
festividades de São João se “reunirem
em sessões que possam servir para
compreender as tradições e construir

na)
propôs uma
reflexão sobre as origens das
celebrações sanjoaninas e Luís Cunha
(CRIA-UMinho) desafiou o público a
entender estas celebrações como resultado do património cultural português,
bem como um espaço de grande dina-

mismo social.
Ao Congresso Sanjoanino seguiu-se a
quinta edição da Gala Sanjoanina que,
neste ano de
2021, além
de homenagear
um
O I Congresso
conjunto de
figuras e asSanjoanino reuniu
sociações lidiferentes
gadas
às
festas brarealidades e
carenses, integrou tamfestejos em torno
bém
um
do S.João.
concerto de
Ana BacaÀ organização do
lhau.
De realçar
São João de Braga,
que, além
do Encontro
juntaram-se
Sanjoanino,
responsáveis pela
outra novidade na edirealização do São
ção deste
ano foi o
João de Sobrado
lançamento
(Valongo) São João
da Aplicação S. JoD’Arga (Caminha),
ão de Braga, uma
Cavalhadas de São
ferramenta
digital que
João (Viseu) e São
permite
João do Porto.
aproximar
as festas de
São João de
Braga da
comunidade, oferendo, através
deste dispositivo, informação actualizada sobre o programa das festas, localização dos eventos. A aplicação conta
ainda com um semáforo de lotação dos
espaços, sendo uma ferramenta útil para quem tiver dúvidas sobre se deve ou
não participar em determinado evento.
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música e a boa disposição não
têm faltado na programação
do São João. Augusto Canário
deu ‘o pontapé de saída’ das
Festas de São João deste ano. Já no sábado à noite, o Theatro Circo recebeu a
Gala Sanjoanina, que terminou com o
concerto de Ana Bacalhau.
A noite da passada sexta-feira foi de
alegria e muita animação no Altice Fórum Braga, naquele, que foi o primeiro
dia da festa de São João de Braga 2021.
Mulheres, crianças, jovens, famílias
inteiras, não houve quem não vibrasse
com Augusto Canário.
O cantor e
os seus amiConcerto de Daniel gos Naty
Vieira, CânPereira Cristo foi dido Miranda, Cristiana
adiado para
Sá, Borguinha de Braga
amanhã,
e Marta Azevedo, à desàs 18.30 horas,
garrada, punos jardins
seram toda a
gente a dando Museu
çar, a pular e
a repetir, à
dos Biscaínhos.
gargalhada,
refrãos de
duvidosa brejeirice, numa hora e meia
de folia e divertimento.
Já a Gala Sanjoanina, no esplendor da
sua 5.ª edição, voltou ao Theatro Circo
para homenagear entidades, figuras e
associações ligadas à maior Festa Popular de Portugal.
Com um registo distinto do habitual, o
ambiente de tradição e modernidade estiveram bem presentes neste evento que
se associa ao fundo solidário. Esta edição ficou marcada pela presença da
cantora Ana Bacalhau, que encerrou o
evento, com as sonoridades tradicionais
que inspiram as suas músicas e projectos.
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A

ANA BACALHAU SUBIU AO PALCO DO THEATRO CIRCO

Canário e Ana Bacalhau
juntaram-se à tradição

GALA SANJOANINA ANIMOU NOITE DE SÁBADO

AUGUSTO CANÁRIO ACTUOU NO ALTICE FORUM BRAGA
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Festas de São João entre
o digital e o presencial
grande dia está a chegar e a
tradição dá as mãos à vertente mais religiosa da festa
mais antiga, grandiosa
e memorável, feita pelas gentes da sua comunidade.
Hoje, o dia começa com
a Novena a São João
Baptista, a partir das
10 horas, na Igreja de
São João do Souto.
Entretanto, no palco do Teatro Circo,
começa às 19 horas,
o ‘Banquete de David’, um espectáculo
no âmbito da cidade
criativa para as Media Arts, como algo
original e de criação
colaborativa, que se
propõe a unir o universo
das Media Arts à tradição
popular das Festas de São
João de Braga. O projecto é iniciado através da gravação de polifonias minhotas, em torno da figura de
São João, contando com a participação
da Rusga de S. Vicente, Mulheres do
Minho e GFUM – Grupo Folclórico da
Universidade do Minho, num espectáculo em palco que será acompanhado
musicalmente pela ODE – Orquestra de
Dispositivos Electrónicos.
A noite de hoje termina com o espectáculo, a ser transmitido via Facebook e
Youtube das 19.30 horas às 20 horas:
‘São João entre Portas’ - Carro dos Pastores. O Cortejo Sanjoanino é fechado
com o terceiro carro dedicado ao Auto
do Carro dos Pastores. A representação
teatral, desempenhada de forma exímia
por crianças num carro forrado a cortiça e que é totalmente decorado com ervas, tem como elemento central o nascimento de São João Baptista. Através
da narração destes momentos e das memórias criadas na sua apresentação, es-

em tempos era sinónimo da espontaneidade da comunidade bracarense. Os
foliões da cidade deslocam-se, por
entre danças e cantares, até ao
Parque da Ponte, recriando
esta tradição, juntando os
mais diversos grupos
culturais da cidade no
arranque da noitada de
São João, onde as
marteladas e os
alhos porros não
faltam. Na dicotomia entre a preparação deste momento,
com as danças e as
ervas de cheiro, a
população está
convidada a
mergulhar

O

te programa dará
o destaque
aos seus intervenientes.
A programação continua amanhã
com o concerto
dos carrilhões de
Santa Cruz, Sé e São
Vicente, entre as 17 e
as 17.30 horas.
Ainda amanhã, das 19.30 às
20 horas, é transmitido via Facebook
e Youtube o ’São João entre portas’ Noite das Rusgas. As Festas de São
João de Braga têm na noitada de 23 de
Junho, um apogeu do seu carácter de
romaria, evidenciado num cortejo, que

numa
das tradições de referência do São
João de Braga.
O dia grande do São João, quinta-feira, começa com a eucaristia solene do
Nascimento de São João Baptista na
Igreja de São João do Souto a partir das

10 horas. Uma hora depois celebra-se a
eucaristia no Parque da Ponte.
A homenagem ao Mestre Veiga está
agendada para as 12.30 horas na Praça
da República. Já da parte da tarde, às
16.30 horas, realiza-se, na Sé, a Eucaristia Solene
em honra de
São João
Baptista.
A ProcisAmanhã, às 11 horas,
são de São
está agendada a
João, conhecida
Abertura Oficial das
também coFestas de São João, na
mo ‘Procissão
dos
Praça do Município.
Santos do
Este acto simbólico,
mês de Junho’, é um
com o habitual
cortejo relilançamento de balão,
gioso que
sai às ruas
marca o início oficial
com nove
dos festejos. Apesar da
andores e figurantes
festa ter começado há
que repreuns dias, este
sentam as
figuras bímomento simboliza o
blicas
seu cariz municipal.
mais importantes,
mas também com a
presença
dos elementos que constituíram durante todo o dia,
o cortejo sanjoanino. No ano em que a
Procissão volta a não sair às ruas da cidade, é esta celebração religiosa que estará em destaque no último programa
digital do São João de Braga ‘entre portas’, que passará no Facebook e Youtube das 19.30 às 20 horas.
A programação termina com o concerto de Tiago Bettencourt, que está
agendado para as 21 horas no Altice
Fórum Braga.

8

Agrupamento de Escuteiros
da Sé venceu a edição deste
ano com o Concurso de Cascatas de São João, que tem como palco a escadaria central do centro
comercial Braga Parque.
O segundo lugar foi atribuído à Associação Socioprofissional dos Bombeiros Sapadores de Braga. Na terceira posição ficou a cascata realizada pela
Jovemcoop, associação que foi a vencedora da edição anterior da iniciativa.
Também o quarto e quinto lugar contam nesta edição com a atribuição de
prémios. Os Bravos da Boa Luz conquistaram o
quarto lugar
e a Delegação de Braga
As cascatas
da Cruz Versanjoaninas estarão melha foi o
último dos
disponíveis para premiados.
Os cinco
visita até ao dia
vencedores
24, na escadaria das cascatas
sanjoaninas
central do Braga de Braga foram divulgaParque.
dos no sábado, durante a
Gala Sanjoanina.
No ano de retoma da tradição, que
volta à escadaria do Braga Parque depois da pausa forçada devido à Covid19, foram cinco os premiados, que recebem prémios monetários até 1000
euros. Os jurados atribuíram ainda
menções honrosas ao Centro de Solidariedade de Braga/Projecto Homem e à
Associação Solidariedade Cultural Recreativa Maxiseci.
As cascatas sanjoaninas estão disponíveis para visita até a 24 de Junho, no
Braga Parque, o parceiro, pelo terceiro
ano, da Associação de Festas de São
João de Braga neste concurso.
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O

JURI NÃO TEVE TAREFA FACILITADA NA AVALIAÇÃO DAS
CASCATAS SANJOANINAS

Cascatas sanjoaninas
são forte tradição

AGRUPAMENTO N.º1 DA SÉ - CNE VENCEU CONCURSO

CASCATAS EVIDENCIAM TRADIÇÃO SANJOANINAS
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Sete exposições
integram o programa

S

ão sete as exposições físicas que integram o programa deste São João
de 2021. De acordo
com a Associação de Festas do São João de Braga,
estas mostras vão permitir que a população
se encontre com a tradição e os elementos
mais significativos das
Festas de São João de
Braga.
No Palácio do Raio,
até 24 de Junho, está partente a Exposição ‘Retratos de Festas’, uma exposição de fotografia onde se
evidenciam momentos, memórias e rostos que são indissociáveis das Festas de São João de Braga.
‘Rusgar há 55 anos – exposição retrospectiva’ é a exposição patente na
Casa dos Crivos, também até ao dia 24.
A comemorar 55 anos de existência, a
Rusga de S. Vicente – Grupo Etnográfico do Baixo Minho evidencia o seu momento de fundação, associado ao movimento de criação de rusgas para a Noite
de São João.
Em retrospectiva, este grupo irá expor
na Casa dos Crivos, vários momentos
do seu longo historial.
No Braga Parque, como referido na
pág anterior, está patante a exposição
de Cascatas Sanjoaninas.
O Museu do Traje Dr. Gonçalo Sampaio mostra ao público ‘Memórias de
São João – da voz à dança’, até ao dia
30 de Junho.
O Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio comemora, este ano, 85 anos de
existência. Fundado em 1936, durante
as Festas de São João de Braga, apresenta trajes usados nesta região de há
150 anos. No seu espaço museológico,
o grupo irá levar a efeito uma exposi-

Exposições patentes ao
público realçam
tradições
sanjoaninas.

ção de memórias deste vasto percurso e historial onde
se demonstrará a forte
raiz das recolhas do
canto e dança, num legado rico e diversificado.
‘O meu Cavaquinho é
Ecológico’ está patente no
Museu dos Biscainhos, até ao
dia 30. trata-se de uma exposição
temática sobre os cavaquinhos, com
criações artísticas contemporâneas, feitas por associações culturais.
No Posto de Turismo está patente uma
mostra de aguarelas, intitilada
‘(Re)nascimento de São João’, da autorida de Sylvie Castro.
Na Praça Mestre Veiga, mesmo em
frente ao edifíco Turismo, está patente,
entre até 24 de Junho, uma exposição
de fotografia que convida o espectador
a viajar pelas sanjoaninas, no simbolismo dos seus momentos mais marcantes.

Mostras
podem ser
apreciadas
durante os
próximos dias.
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É

a sua história, tão antiga, grandiosa e memorável, feita pelas
gentes bracarenses, que melhor distingue as festas de São
João de Braga das restantes festas sanjoaninas de Portugal.
Nascidas em 1150, data em que é fundada uma igreja dedicada ao São João
na cidade de Braga, foi ao longo do século XVI que as festividades se afirmaram como uma das festas de São João
que mais pessoas envolvia, sobretudo
em número de espectadores - recorda a
Associação de Festas no enquadramento do programa deste ano.
Com actividades onde o profano se
fundia com o religioso, a Corrida do
Porco Preto converteu-se num dos momentos mais importantes do calendário
sanjoanino de Braga, a que se juntaram,
já no século XVIII, os mascarados e
bailes bíblicos.
Consolidada na história como a celebração sanjoanina mais antiga de Portugal, Braga vivia, em meados do século XIX, duas romarias importantes e,
simultaneamente, coincidentes: a do
São João da
Ponte e do
Festas de São João São João do
Souto.
de Braga nasceram Se a primeitinha coem 1150, data em ra
mo caracteque é fundada uma rística principal a realizaigreja dedicada ao ção de uma
feira franca,
São João na
que acontecia na envolcidade.
vente da capela de S.
João, a segunda juntava às habituais celebrações religiosas uma procissão, onde o cortejo sanjoanino com a Dança do
Rei David e o Carro dos Pastores eram
os protagonistas.
(Continua na página 11)

DANÇA DO REI DAVID É UMA DAS IMAGENS MAIS
CONHECIDAS DAS FESTAS DA CIDADE

Festa de S. João de Braga
é a mais antiga do país

NOITE DAS RUSGAS É UM DOS PONTOS ALTOS DESTAS
FESTIVIDADES, QUE ESTE ANO NÃO SE VAI REALIZAR
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No final do século XIX a cidade de
Braga dá um importante passo para a
concretização da união dos dois festejos sanjoaninos, passando, em 1983, a
ser designada uma comissão de festas
encarregue de perpetuar as festas de
São João de Braga. “As festas de São
João de Braga acabaram por se confirmar como as festas maiores da cidade
de Braga, graças ao envolvimento da
Câmara Municipal e da Associação Comercial, vendo o número de eventos, de
instituições, de pessoas envolvidas e de
espectadores aumentar ano após ano”,
realça a Associação de Festas.
Em 2020, como consequência da pandemia causada pela Covid-19, as Festas
de São João de Braga abandonaram,
pela primeira vez na sua história, as
ruas da cidade dos arcebispos e, sob o
mote “dentro de portas”, passaram para
o digital, envolvendo as associações locais no desenvolvimento de um programa cultural amplo.
O programa das sanjoaninas do ano
passado apenas contou com um evento
presencial, que assinalou o regresso dos
grandes espectáculos ao Altice Forum
Braga, num concerto solidário da banda
Amor Electro.
Este ano, as festas regressa ainda não
do modo como todos gostaríamos, mas
já com um entreabrir de porta, com
mais eventos presenciais, no programa
que volta a apostar no digital.
Assim, através de um programa amplo e variado, a Associação de Festas
de São João de Braga está a apresentar
uma série de alternativas culturais para
todos os que desejam viver o São João,
quer seja a partir de casa, quer presencialmente.
Do programa presencial, destaca-se a
concretização de sete exposições e cinco concertos. Já o programa digital leva-nos diariamente a viajar pelas mais
emblemáticas tradições das mais antigas festas populares do país.

ORNAMENTAÇÕES DE S. JOÃO HOMENAGEIAM TRADIÇÃO

Festas antigas, grandiosas
e memoráveis

PRODUTOS DE REVENDA
PELA NOSSA EMPRESA:
• Lava Tudo vários aromas
• Sabonete Líquido • Detergentes WC
• Papel Higiénico Jumbo / Doméstico
• Papel Mãos Reciclado / Soft • Rolos Industriais
• Toalhas Mesa para Restauração • Sacos Lixo
• Guardanapos Refeição • Máquinas para Limpeza
TODO O MATERIAL PARA LIMPEZAS

GRUPO

®

Rua Conselheiro Lobato, n.º 517 - BRAGA
tlf. 253 218 450 • E-mail: silva_limpa@hotmail.com

VENDEMOS PRODUTOS PARA:

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

Escolas
Centros de Dia
Infantários
Restaurantes --> Cafés
Empresas de Limpeza
Escritórios
Centros Comerciais
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Arcada Nova - Comunicação, Marketing e Publicidade, SA.
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Capital social: 150 mil euros.
N.º matrícula 6096 Conservatória do Registo Comercial de Braga
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Rui Miguel Graça (CP4797A).
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IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA
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quer tornar o seu bairro
mais feliz?
O seu bairro está a precisar de um baloiço novo para o parque infantil?
Ou uma aparelhagem para o Centro de Dia? Ou equipamentos novos para o grupo
desportivo? Essa causa que pode fazer a diferença no seu bairro pode ser concretizada.
Basta juntar 5 vizinhos e inscrevê-la em pingodoce.pt até 01 de julho. As entidades locais
também podem participar. São mais de 400 mil euros que vamos distribuir pelas mais
de 400 lojas Pingo Doce. Participe e torne o seu bairro mais feliz
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FC Vizela

Pacheco anda à procura
de reforços com perfil
FC VIZELA arrancou a preparação para a nova época e o técnico Álvaro
Pacheco espera por mais caras novas, com determinadas características.
PRÉ-ÉPOCA
| Ricardo Anselmo |

O Complexo Desportivo de
Lousada acolheu, no dia de ontem, o primeiro treino do FC Vizela tendo em vista a preparação
da época 2021/22. No arranque
estiveram presentes 20 jogadores, três dos quais sub-23, um júnior e os reforços Tomás Silva e
Nuno Moreira. Koffi, Aidara,
Cassiano e Baldé vão apresentar-se mais tarde uma vez que
cumprem um período de confinamento obrigatório, depois de
terem regressado de férias dos
respectivos países.

Álvaro Pacheco, técnico do
emblema recém-promovido, espera que nos próximos dias cheguem mais caras novas.
“Vão ter de chegar, o futebol é
mesmo assim. Com muita pena
nossa deixámos partir alguns
elementos que foram determinantes no nosso trajecto até aqui.
O mais importante é que [os novos jogadores] queiram vir para
cá e que percebam este projecto,
que é diferente, e para isso é determinante ter um determinado
perfil de jogador”, disse, manifestando o desejo de “continuar
a fazer história neste clube”, sublinhando a importância de

manter a espinha dorsal da equipa.
“Acredito muito na estabilidade e na continuidade. Quando se
tem um grupo de jogadores com
um carácter muito grande, com
uma qualidade humana e desportiva fantásticas, isso deixame tranquilo. Essa base tinha
que se manter, foi isso que nos
trouxe até aqui e faz todo o sentido continuarmos com eles”,
frisou o técnico, que já aponta ao
futuro na I Liga.
“Só vejo coisas positivas no
que vai acontecer a esta equipa,
estamos no patamar mais alto do
futebol português e queremos

FC VIZELA

Nuno Moreira (ex-Sporting B) foi uma das caras novas no arranque dos trabalhos

desfrutar a fazer aquilo que mais
gostamos, que é jogar futebol. O
objectivo é claro: não fugir do
que somos, temos um ADN, foi
com ele que chegámos até aqui e
queremos mostrá-lo agora na I

Liga, mantendo-nos fiéis àquilo
que somos”, desejou, assumindo
querer garantir “o mais rapidamente possível a manutenção”,
sem descurar a tentativa “de ganhar todos os jogos”.
Publicidade

Marcos Paulo alerta para um campeonato “totalmente diferente”

“Vamos tentar passar para a I Liga aquilo
que conseguimos fazer no ano passado”
PRÉ-ÉPOCA
| Ricardo Anselmo |

Prestes a completar 33 anos de
idade, Marcos Paulo é, não só,
um dos elementos mais experientes do plantel do Vizela, como também dos poucos com conhecimento de causa acerca da I
Liga, que considera um campeonato “totalmente diferente,
as equipas têm muito mais quali-

dade”.
“A II Liga é muito competitiva
e quase todas as equipas têm o
mesmo nível, mas na I Liga temos de ter muito mais atenção e
sermos mais fortes”, frisou,
perspectivando uma “impacto
grande” para alguns jogadores
do plantel sem experiência de I
Liga e que, ainda há bem pouco
tempo, andavam a disputar o
Campeonato de Portugal. Ainda

assim, Marcos Paulo acredita
que o plantel “tem soluções para
todos os problemas”.
“A equipa quer mostrar a mesma imagem do ano passado: em
todos os jogos vamos dar o nosso melhor e vamos tentar passar
para a I Liga aquilo que fizemos
na II Liga", explicou Marcos
Paulo, que renovou recentemente, por mais uma temporada
(2022), o vínculo com o clube.

Diogo Godinho quer consolidar o clube na I Liga

“Já apresentamos dois, esta semana e nos
próximos dias vamos apresentar mais”
PRÉ-ÉPOCA
| Ricardo Anselmo |

Satisfazendo o desejo do treinador, Diogo Godinho, presidente
da SAD, revelou que ainda esta
semana vão chegar mais reforços ao Vizela.
“Parte do plantel do ano passado vai transitar para a I Liga, e
estamos a trabalhar em reforços.
Já apresentámos dois, esta sema-

na vamos apresentar mais e nos
próximos dias também”, garantiu, assumindo o desejo de “contrariar a história” no que aos variados exemplos de equipas que
sobem num ano e acabam por
descer no seguinte diz respeito.
Algo que, de resto, já sucedeu
com o Vizela, há 36 anos...
“Estamos aqui para nos consolidarmos e ficar na primeira divisão. Estou convencido que va-

mos ser felizes”, sublinhou o dirigente.
O estádio do clube está a ser alvo de várias obras de remodelação, nomeadamente um novo
relvado principal, adaptações na
sala de imprensa e na zona destinada à comunicação social, colocação de cadeiras e reforço da
iluminação. De 5 a 10 de Julho,
o Vizela vai cumprir um estágio
em Lousada.

16 Desporto
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“Jogo com a França
é mais uma final para nós”
JOÃO MOUTINHO mostrou confiança para o embate com os gauleses recordando que Portugal já demonstrou qualidade “para ultrapassar todos as dificuldades”.
EURO 2020

Notas de Portugal

| Rui Miguel Graça |

João Moutinho lembrou que Portugal já
“demonstrou ter qualidade para ultrapassar todas as dificuldades” e acredita
que diante da França, na derradeia jornada do Grupo F do Euro2020, o campeão
europeu vai “sorrir”.
“A seleção portuguesa já demonstrou
que tem qualidade para ultrapassar todas
as dificuldades que tem pelo caminho,
que é longo. O próximo [jogo] é o mais
importante, dar o nosso melhor, estar focado e o estofo vai-se criando e demonstrando ao longo de cada jogo”, começou
por dizer o médio, em conferência de
imprensa.
Apesar da derrota e da exibição aquém
contra a Alemanha (4-2), na segunda
ronda, o jogador do Wolverhampton frisa que Portugal “não era o melhor depois do vencer a Hungria (3-0), nem é o
pior depois do jogo em Munique".
Moutinho conta com 133 internacionalizações de ‘quinas’ ao peito, sendo um
dos mais experientes do grupo de 26
convocados, mas ainda não foi titular
neste campeonato da Europa.
“Não sei, não faço ideia [se vou ser titular]. É o ‘mister’ que tem de avaliar e
ver quem são os melhores para entrar
contra a França. Todos estamos disponíveis para dar o nosso melhor”, apontou.
Sobre o que pode trazer à equipa, depois de ter sido suplente utilizado diante
da Hungria e Alemanha, o médio, de 34
anos, utilizou a palavra “empenho” e

João Félix está apto
A recuperação de João Félix, que falhou o jogo
diante da Alemanha, foi a grande novidade do
dia da selecção nacional. O avançado pode entrar nas contas para o jogo com os gauleses. A
FPF deu a conhecer também que todos os testes realizados à covid-19 no domingo deram
resultados negativos.

Jogos do dia

Áustria e Dinamarca
seguem em frente

FPF

Num duelo de ‘mata-mata’ a Áustria venceu a
Ucrânia e garantiu o segundo lugar do grupo,
deixando os ucranianos no terceiro posto. Já no
grupo B, a Dinamarca emergiu e goleou a Rússia (4-1). No outro jogo a Bélgica fez o pleno e
derrotou a Finlândia. Os dinamarqueses depois
de duas derrotas...garantem o apuramento.

Bernardo Silva e João Moutinho em acção durante o treino de ontem da selecção nacional

justificou porquê. “Posso trazer o empenho, como todos os outros. Queremos
fazer o nosso melhor, que é o que todos
tentamos. Nunca ninguém entra para
não fazer as coisas bem. Por vezes, conseguimos, e por vezes, nem sempre como nós queríamos. Às vezes, acontecem
resultados que não queremos. Mas vamos entrar em campo para dar o nosso
melhor, empenhados e esperar que possamos sorrir”, observou.
Para Moutinho, a França “é grande e

tem um ataque com vários nomes que
podem fazer estragos a qualquer outra”,
contudo lembra que os lusos “já conseguiram anular grandes selecções”.
Por fim, não escondeu que o desafio
em Munique deixou o campeão Europeu
triste: “A azia vai passando a cada dia, a
cara de quem ganha nunca é a mesma
que quem perde. Claro que ficamos com
azia, tristes, mas tem de ser assim. Temos de encarar as coisas de forma realista, não podemos estar alegres”.
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

3 3 0 0

7 0

9

1. Bélgica

3 3 0 0

7 1

9

1. Países Baixos

3 3 0 0

8 2

9

2. País de Gales

3 1 1 1

3 2

4

2. Dinamarca

3 1 0 2

5 4

3

2. Áustria

3 2 0 1

4 3

6

3. Suíça

3 1 1 1

4 5

4

3. Finlândia

3 1 0 2

1 3

3

3. Ucrânia

3 1 0 2

4 5

3

4. Turquia

3 0 0 3

1 8

0

4. Dinamarca

3 1 0 2

2 7

3

4. Macedónia Norte 3 0 0 3

2 8

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
1

FASE DE
GRUPOS

GRUPO C

3

3

0

1

3

2

0

0

1

0

1

1

0

GRUPO D
J

1

3

0

3

1

2

2

2

4

0

2

0

J

2
1
0
3
1

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 2 1 1 0

3 1

4

1. Suécia

2 1 1 0

1 0

4

1. França

2 1 1 0

2 1

4

2. Inglaterra

2 1 1 0

1 0

4

2. Eslováquia

2 1 0 1

2 2

3

2. Alemanha

2 1 0 1

4 3

3

3. Croácia

2 0 1 1

1 2

1

3. Espanha

2 0 2 0

1 1

2

3. PORTUGAL

2 1 0 1

5 4

3

4. Escócia

2 0 1 1

0 2

1

4. Polónia

2 0 1 1

2 3

1

4. Hungria

2 0 1 1

1 4

1

R E S U LTA D O S

1
0
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

1

1

0

1

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

0

1

1

2

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
1
4

Publicidade
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Sporting e Benfica dominam em Viana
ATLETISMO
| Redacção |

No Estádio Municipal Manuela
Machado, em Viana do Castelo,
tiveram lugar sábado e domingo
os Campeonatos Nacionais de
Sub-20.
Colectivamente, o Sporting
Clube de Portugal (SCP) venceu, com 220 pontos, em masculinos, e o Sport Lisboa e Benfica
(SLB) conquistou o título em femininos, com 218,5 pontos,
classificando-se na segunda posição em masculinos, com 186,5
pontos, lugar que, em femininos,
foi ocupado pela Juventude Vidigalense, com 198,5 pontos,
equipa terceira classificada em
masculinos, com 139 pontos. Do
lado feminino, a terceira posição
foi conquistada pelo Clube de
Futebol de Oliveira do Douro
(CFOD).

DR

Pódio de prova feminina, em que o Benfica ganhou a classificação colectiva, com 218,5 pontos

Individualmente, destaque para
Jacinto Gaspar, do SCP, que somou, com o tempo de 8m40,40s,

o título dos 3000 metros ao de
1500 metros conquistado no dia
de ontem.

Após um ano e meio sem competição

José Bolela vence em Matosinhos
KICKBOXING
| Redacção |

José Bolela venceu na Arena de Matosinhos o atleta do Leixões. José Gandarela,
Desde o primeiro assalto, Bolela, que esteve um ano e meio sem competição, conseguiu impor o ritmo do combate levando
todos os assaltos a seu favor.

“Tivemos muito tempo ausentes das
competições devido a pandemia, mas isso
não nos fez baixar a guarda, neste tempo
sem competição tivemos tempo para melhorar e corrigir pormenores tácticos e
mantendo os atletas motivados”, referiu
Sasha Pindrys, antigo campeão nacional e
internacional de Kickboxing e agora mestre da modalidade.

Na segunda posição classificou-se o seu colega de equipa,
Duarte Santos, com o tempo de

8m41,20s. Fechou o pódio Pedro Amaro, do ACPV, com o
tempo de 8m42,70s. Do lado feminino, sagrou-se campeã Ana
Silva, do Mais Atlético Clube
(MAC), com o tempo de
9m47,47s, recorde pessoal e
marca de qualificação para os
europeus de juniores, que se realizam em Tallin, na Estónia, de
11 a 18 de Julho.
Na segunda e terceira posições
classificaram-se Beatriz Fernandes, da Associação Desportiva
Núcleo de Oeiras (ADNO), com
o tempo de 9m58,52s, e Diana
Fernandes, da União Desportiva
da Várzea (UDV), com a marca
de 10m01,53s, respectivamente
Destaque também para Sisínio
Ambriz, do SLB, que juntou domingo , com a marca de 22,18s,
o título nos 200 metros ao dos
100 metros que o benfiquista havia conquistado sábado.

§ natação
No aniversário da Associação de Natação do Minho

Amigos da Montanha nadam para 20 pódios
A equipa de formação de natação Amigos da Montanha/Becri participou no último fim-de-semana no torneio de Aniversário Associação de Natação do Minho, em Vila Praia de Âncora.
Os dez nadadores da colectividade sediada em Barcelinhos, acompanhados pelos treinadores José
Capelo e Patrícia Vilas Boas, conquistaram em 28 provas que disputaram 20 pódios e 17 recordes
pessoais.
Nuno Coelho (sénior) nadou para a vitória nos 200 costas. Na mesma competição, mas no sector
feminino, Carla Marques também saiu vitoriosa e repetiu a façanha nos 100 costas.

NOGUEIRA – BRAGA
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA DE

U.F. REAL, DUME E SEMELHE
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

MARIA TERESA DE OLIVEIRA CARVALHO
A Uniao de Freguesias de Real, Dume e Semelhe participar o falecimento da Sr.ª D. MARIA TERESA DE OLIVEIRA CARVALHO avó do
Sr. Helder Miguel Ferreira Fernandes, membro da Assembleia da União
de Freguesias.
O seu corpo encontrar-se-á em câmara ardente na Igreja Paroquial
de Semelhe, Braga, a partir das 15 horas. O funeral realiza-se, hoje,
terça-feira, onde pelas 16 horas, será celebrada missa de corpo presente na Igreja Paroquial, finda a qual irá a sepultar em jazigo de família no cemitério local.
Todos as pessoas devem cumprir o plano de contingência do Covid-19 e devem apresentar-se com máscara de proteção, manter a distância de segurança e higienizar as mãos.
Braga, 22 de Junho de 2021
Funerária Santa Justa - Escudeiros -Braga Tel. 253252610 / 963595040 funerariasta.justa@hotmail.com

NARCISO DA TORRE RODRIGUES
Sua família cumpre o doloroso dever de participar, a todas
as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu
ente querido Sr. NARCISO DA TORRE RODRIGUES, de 82 anos
de idade, natural e residente em Nogueira, Braga.
O corpo do saudoso falecido encontrar-se-á em câmara
ardente na igreja de Nogueira hoje a partir das 14 horas.
O seu funeral realiza-se de seguida às 15 horas com missa
de corpo presente finda esta irá a sepultar no cemitério da
mesma freguesia.
Aproveita para comunicar que a missa de 7.º dia será no
próximo Domingo dia 27 de Julho pelas 11 horas na Igreja
paroquial de Nogueira, Braga.
Devido á situação presente, concretamente ao problema de saúde pública, causada pelo Covid-19,
e cumprindo as orientações civis e religiosas, a Família apela que a participação nesta cerimónia, seja
feita pelos familiares directos e amigos mais íntimos.

Braga, 22 de Junho de 2021
A FAMÍLIA
Euro Funerária de Gualtar – Tel: 253 677 670 / 934 440 008 – Email: geral@eurofuneraria.com www.eurofuneraria.com
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Opinião
Ideias

JOÃO MARQUES Jurista

À solução!
S

e é usual dizer-se que não existem
candidatos providenciais, há por
cá um exemplo que quer mudar
esse lugar comum.
Como é sabido, a política é “a arte do
possível”, composta, como sempre tem
de ser em democracia, por equilíbrios difíceis e estratificação de prioridades. Se é
certo que entre o investimento na saúde
ou na cultura, um político terá pouca margem de manobra para preterir o primeiro
em favor do segundo, também não se deve cair na demagogia de considerar que a
pintura de uma parede numa arrecadação
de um hospital se sobrepõe à possibilidade de dotar um espaço cultural de um
equipamento de som imprescindível para
a sua plena operacionalidade. No fundo,
não se podem confundir prioridades abstratas com prioridades concretas.
A gestão de um concelho e, sobretudo,
de um concelho com a dimensão de Braga, exige esse trabalho de filigrana diariamente, sem prejuízo da perspetiva estruturada que nos é dada pelos pressupostos
orçamentais anuais.
É por isso que é especialmente complexa a definição do catálogo de compromissos eleitorais com que os candidatos que
verdadeiramente têm hipóteses de vencer
se tendem a vincular.
Já aqui sublinhei elogiosamente a coragem da Coligação Juntos por Braga em
disponibilizar aos cidadãos um site onde
podem acompanhar a execução desses
compromissos, facto que decorre desde a
primeira vitória autárquica para a Câmara
Municipal, em 2013.
Essa transparência e coragem servem
como testemunho da frontalidade com
que um projeto político se apresenta ao
eleitorado, uma nota de maturidade democrática que é bem-vinda e deve ser replicada.
O paradigma da abertura, da assunção
de responsabilidades e de contínua prestação de contas é raro na política, conhecida que é a ideia feita de que o julgamento político se faz apenas em eleições
periodicamente convocadas para o efeito.
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Não, não é assim e de tal modo o não é
que existem órgãos competentes para a
fiscalização constante do trabalho dos
executivos, como as assembleias, a que
acresce a insubstituível vertente do ativismo cívico e atento, que em Braga tem conhecido repetidos e relevantes exemplos.
Independentemente do maior ou menor
acerto que cada um reconheça a essas iniciativas cidadãs, o que não pode ser negado é a sua profusa atividade em domínios
tão díspares como o cultural, o desportivo, o social, o religioso ou ambiental.
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Dizer que “há solução” não é uma certeza
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tradução do fracasso de quem, podendo
oferecê-la no passado, se absteve de o fazer.
Há solução para o trânsito? Então porque não apresentá-la quando se assumia a
condição de “super-vereador”. Talvez essa inação se explique pela simples condição de que os super-vereadores, como, de
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go Pires, que o atual executivo lançou iniciativas estratégicas de resolução dos
congestionamentos deixados pela “obra
socialista”, como a do Nó de Infias ou a
do segundo troço da variante do Cávado
que ainda recentemente entrou em construção?
E reconhece o intenso e extenso trabalho de valorização da rede pública de
transportes e sua frota, a par do simultâneo e complexo saneamento das contas
dos TUB, deixadas depauperadas pela
gestão do executivo de que fez parte?
Há solução para a falta de creches? Porque não apresentar os resultados do contributo dado, enquanto deputado, para a
ultrapassagem dessa carência? Talvez o
não faça porque ele nunca existiu.
Conhece sequer, o candidato Hugo Pires, a resolução do Conselho Nacional de
Educação, já de 2011, onde claramente se
afirma que “As Autarquias devem ser capacitadas financeiramente para poderem
exercer um planeamento da rede de educação e cuidados às crianças dos 0 aos 3
anos que seja eficaz”? Interveio nesse
sentido?
Há solução para o disparar do preço das
casas? Que iniciativas tomou em mãos
para baixá-los ou contê-los?
Desconhece o candidato socialista o
imenso esforço que foi posto em Braga na
requalificação da habitação social e dignificação das condições de vida de quem
mais precisa, um objetivo que se prolongará pelos próximos anos e em que já foram investidos vários milhões de euros?
É um facto que a diferença entre haver
solução e procurar a solução é gramaticalmente singela. Retire-se ao “há” o “h”
e mude-se o acento de agudo para grave e
passamos rapidamente da promessa para
a ação.
E essa, sim, deveria ter sido a grande
mudança que o PS em Braga deveria ter
empreendido, passar de um candidato e
de um paradigma de promessas vãs e currículo político duvidoso, para um outro de
concretização e provas dadas. Não foi assim, pior para todos.
Nota: Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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Opinião
MARGARIDA PEREIRA Coordenadora Geral da JOVEMCOOP - Jovem Cooperante Natureza/Cultura

Escreve quem sabe

O Manifesto que realmente importa

A

palavra democracia tem origem
na junção de duas palavras gregas, demos que significa “povo”
e kratos que significa “poder”. É assim
que nasce a democracia, ou seja, o poder
do povo. Contudo, se queremos verdadeiramente ter esse poder, não podemos esquecer que ele traz consigo alguns deveres.
Acreditamos que a oportunidade de viver em democracia, conquistada em
1974, pelos nossos Capitães de Abril, é
por nós celebrada diariamente. No entanto, será que a honramos no seu momento
mais genuíno, no seu momento mais natural? Falamos, obviamente, do ato de
VOTAR, o momento em que todos somos
chamados a exercer o nosso direito mais
democrático de todos.
Conscientes de que em cada eleição a
abstenção tende a crescer, um grupo de
cidadãos resolveu agir e diretamente de
Braga para a todo o país surge o “Manifesto Contra a Indiferença”. Este movimento apartidário tem como objetivo que

as instituições, escolas, partidos políticos
e outros congéneres ergam os braços e
combatam a abstenção devendo, para isso, proporcionar a reflexão à pergunta:
Porque nos abstemos?
Para a JovemCoop este é um tema recorrente, pois consideramos que é necessário (re)aproximar os cidadãos da vida
política da sua cidade. Acreditamos que,
ao longo dos anos, a população foi seguindo o caminho mais fácil, pois fácil é
abster-se e, no final, contestar resultados.
No entanto, é preciso combater este ciclo
vicioso que se vive na política nacional,
particularmente na política bracarense.
Afinal, nas últimas eleições autárquicas, a
abstenção ultrapassou os 40%, e caso esses cidadãos abstencionistas tivessem ido
às urnas, os resultados finais poderiam
encorpar ou ser completamente diferentes
dos votos escrutinados.
O que entendemos ser a verdadeira missão deste manifesto é combater a abstenção e levar um maior número de eleitores
às urnas nas próximas eleições autárqui-

cas, que ocorrem ainda este ano.
É urgente que se reconheça este afastamento dos portugueses da política e que
se organizem novas estratégias para fomentar uma aproximação.
São duas as eleições que ocorrem enquanto atravessamos um momento de
pandemia, o que podia ter despoletado
uma modernização na deslocação às urnas. Reconheçamos que ninguém gosta
de passar, por vezes, horas numa fila à espera para votar. Numa era em que a sustentabilidade tem tanto valor, devemos
considerar, também, todo o papel que é
utilizado numas eleições, desde cartazes,
até aos boletins de voto, passando pelos
cadernos eleitorais, sendo verdade que,
em pleno século XXI, todo este processo
devia ser modernizado de forma a utilizarmos a voto eletrónico através de vários
pontos, evitando assim os ajuntamentos
nas secções de voto.
Contudo, enquanto tal modernidade ainda não chega até nós, não a usamos como
desculpa para não votarmos. Lembremos

que em tempos de pandemia, aceitamos
aguardar numa fila para entrar numa superfície comercial, aceitamos todas as regras de higiene impostas pela DGS para
que seja possível voltar à normalidade
possível. Desta forma devemos estar
conscientes que VOTAR, além de um dever, é SEGURO!
Acreditamos que este manifesto vem
numa altura ideal, quando se começam a
conhecer os candidatos às autárquicas,
quando se inicia uma época de campanha,
quando se deve falar de política, tendo a
premissa que discutir a abstenção é discutir política.
O Presidente da República, o Presidente
da Assembleia da República e o Primeiroministro já receberam o Manifesto, que é,
acima de tudo, mais uma prova de que
quando os cidadãos se importam, eles
conseguem intervir na vida política do
nosso país.
Despedimo-nos deixando no ar a pergunta que o Manifesto Contra a Indiferença levanta: “Porque nos abstemos?”

Certificado Digital COVID – Saiba como gerar o seu

N

o contexto da pandemia COVID-19, de
forma a possibilitar
uma circulação mais segura e
livre na União Europeia, surgiu
o Certificado Digital COVID
que permitirá aos seus portadores a circulação sem a obrigatoriedade de procedimentos de
testagem, bem como a quarentena obrigatória, antes exigidos
à chegada aos países. Embora já
seja possível gerar o Certificado, este só permitirá tais condições a partir do dia 1 de julho
de 2021. É um procedimento
totalmente gratuito e o documento final poderá ficar disponível em língua portuguesa ou
inglesa.
Será possível utilizar o Certificado Digital COVID da União
Europeia em todos os EstadosMembros, assim como na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega ou na Suíça. Ficará,
igualmente, aberto a iniciativas

equiparáveis que estejam a ser
desenvolvidas por outros países
ou organizações internacionais.
O Certificado Digital COVID
poderá ser obtido através do
Portal do Serviço Nacional de
Saúde (SNS 24: www.sns24.
gov.pt) ou através da aplicação
móvel do SNS. Posteriormente,
deverá selecionar o tipo de Certificado que deseja obter, podendo escolher uma de três opções:
1. Certificado de vacinação:
comprovando que foi vacinado
contra o COVID-19. Pode ser
emitido na sequência de cada
dose, variando de acordo com o
esquema vacinal fixado para
cada vacina;
2. Certificado de testagem:
comprovando que realizou um
teste à COVID-19. É emitido
após notificação no Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) de resultado negativo após realização

JOANA AFONSO
Médica Especialista em Medicina
Geral e Familiar

Voz à saúde

de um teste PCR ou de um teste
molecular rápido durante 72
horas desde a data e hora da co-

lheita;
3. Certificado de recuperação
de doença: comprovando que
recuperou da doença por COVID-19, sendo válido no período de 11 a 180 dias após a realização do teste laboratorial que
confirmou a infeção por SARSCoV-2.
Saiba que terá que introduzir
os seus dados relativamente a
data de nascimento e número de
utente de saúde. Seguidamente,
ser-lhe-á enviado um código de
acesso (via SMS para o telemóvel e via email) que terá que introduzir na página descrita.
Após validação do pedido, o
Certificado ficará disponível no
portal e poderá ser guardado
como comprovativo final.
Apresentará um código QR legível com os dados individuais
do requisitante, bem como, uma
assinatura digital. Desta forma,
será possível verificar a autenticidade, integridade e validade

do documento.
Ficam excluídos da possibilidade de obter o Certificado todos aqueles que nunca tenham
sido vacinados, não tenham feito um teste ou nunca tenham estado infetados pelo vírus
SARS-CoV-2. Importa referir
que, cidadãos que não tenham
obtido o Certificado COVID
continuam a poder exercer os
seus direitos de circulação, no
entanto, com as reservas de medidas adicionais como testes ou
quarentena/ isolamento, assegurando-se uma não descriminação com a salvaguarda da
saúde pública.
De salientar que esta informação poderá ser, a qualquer hora
atualizada, pelo que, antes de
qualquer viagem deverão ser
consultadas as medidas de restrição específicas de cada país
de destino.
Lembre-se, cuide de Si! Cuide
da Sua Saúde!
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Opinião
Ideias políticas

A imunidade possível
DIOGO CUNHA
Presidente da JS Braga

Esquerda

I

niciou ontem a estação do verão. O
verão lembra-nos, sol, praia, férias,
calor, viagens, convívios, mas este
verão ainda não será como o de 2019,
mas com certeza que será melhor e mais
animador que o de 2020.
Se por um lado hoje todos estamos mais
adaptados e preparados para a realidade
de vivermos com o covid-19, por outro a
esperança da imunidade de grupo cresce
com o ritmo da vacinação em Portugal.
A vacinação é a chave para que consigamos a normalização do verão e com
mais de 7,35 milhões de vacinas já administradas estamos cada vez mais próximos.
Se muitos jovens pensavam que tão cedo não teriam hipótese de serem vacinados, com o início do verão começam
também a sê-lo, este mês todos os que se
encontram na faixa etária dos trina anos,
a partir de julho todos os que estão na dos
20.
Outra das novidades tem que ver com o
Certificado Digital Covid da União Europeia, emitidos pelo portal SNS24
(sns24.gov.pt), são também uma esperança no regresso à normalidade principalmente no que diz respeito às viagens, aos
espetáculos culturais e as cerimónias, tais
como, casamentos e batizados, nos primeiros dois dias foram emitidos 185 mil.
Se pensarmos na logística e nos encargos financeiros que implica uma viagem
atualmente com testes 24, 48 ou 72 horas
antes com dois testes, também estas circunstâncias adiam os planos de muitos.
Mas se falarmos de uma viagem curta (de
fim-de-semana) como são grande parte
das que se realizam na europa,

chegamos à conclusão que muitas vezes
fica mais caro a realização dos testes que
o próprio voo + estadia, e esta diferença
ainda é maior quando falamos das companhias lowcost.
No que diz respeito à atividade cultural
é fundamental abrir já esta possibilidade
de acesso com o Certificado Digital Covid da União Europeia, pois a necessidade de teste para participar num evento irá
afastar o público com um custo e um processo extra, num setor que há anos se tem
ressentido da falta de publico.
Nas cerimónias de âmbito familiar, como casamentos e batizados, o principal
fator será a hipótese do regresso a um
ambiente de confraternização sem receios, com afetos, que tanta falta nos fizeram.
Por outro lado, será com certeza um
enorme impulso no setor do turismo a nível local e nacional, um setor muito fustigado desde março de 2020, e do qual dependem inúmeras áreas de atividade,
sabemos o quanto a economia precisa do
turismo.
Aproveito para agradecer a dedicação e
empenho de todos os profissionais de
saúde e aos técnicos do município que
tem feito um trabalho excecional no Altice Fórum Braga.
Esta era a semana que todos gostaríamos de estar a festejar o São João das
mais diversas formas, ainda não será possível este ano. Apelo à responsabilidade
de todos os bracarenses, que, mais uma
vez, estarão à altura do desafio.
O que parecia uma luz ao fundo
do túnel inalcançável, está cada vez mais
perto.

Escola Frei Caetano Brandão
JOÃO FREITAS ALCAIDE
Presidente da JSD Braga

Direita

N

os últimos dias, a Escola Básica
2/3 Frei Caetano Brandão, a
qual integra o Agrupamento de
Escolas de Maximinos, tem estado em
cima da mesa do debate em Braga, tendo
em consideração a falta de condições da
Escola e a necessidade de a mesma ser
objeto de uma intervenção estrutural.
Fui aluno da Escola Frei Caetano Brandão. Conheço bem a Escola. E, em fevereiro de 2019 – há mais de 2 anos –, a
JSD Braga posicionou-se publicamente a
propósito do estado da Frei Caetano
Brandão. Na verdade, à data, no âmbito
da reprogramação dos fundos comunitários – tinha sido alcançado o reforço de
25 milhões de euros para as Comunidades Intermunicipais concretizarem no
domínio da educação –, o Governo, surpreendente e lamentavelmente, não contemplou a Escola no elenco de investimentos a realizar na área da educação na
região norte. Desprezando as constantes
reivindicações da comunidade educativa,
desde logo dos próprios estudantes, dos
pais e encarregados de educação, e dos
professores e responsáveis escolares. E
não considerando os sucessivos alertas
da Câmara Municipal de Braga, designadamente junto do Ministério da Educação. Isto é, o Governo decidiu fechar os
olhos à realidade e tapar os ouvidos às
reclamações dos agentes educativos, pais
e alunos.
Além disso, a verdade é que a Resolução da Assembleia da República n.º
264/2018, aprovada no dia 12 de julho
de 2018, recomendava ao Governo que
promovesse as diligências necessárias
para a reabilitação e requalificação urgentes da Escola Frei Caetano Brandão.
Na Resolução da AR n.º 264/2018, era
recomendado ao Governo que elaborasse, no prazo de 3 meses, um plano de intervenção para a execução urgente de
obras na Escola, bem como que fizesse
constar do plano os termos e a calendari-

zação dessas mesmas obras, assegurando
a participação de todos os membros da
comunidade escolar no projeto.
Ademais, também a Resolução da Assembleia da República n.º 48/2019, aprovada em 15 de março de 2019, recomendava ao Governo que tomasse as medidas necessárias para a rápida reabilitação
da Frei Caetano Brandão, no sentido de
criar as condições indispensáveis à materialização do direito à educação e de garantir dignidade a toda a comunidade escolar.
O certo é que, passados 3 anos sobre a
aprovação da Resolução da AR n.º
264/2018 – e, no entretanto, decorrida a
oportunidade de fazer da Escola uma
prioridade no quadro da reprogramação
dos fundos comunitários –, o Governo
nada fez. Recordo que a Escola Frei Caetano Brandão tem, aproximadamente, 38
anos e, para lá das reparações que têm sido assumidas pela Câmara Municipal,
ainda não foi alvo de obras de fundo,
obras essas fundamentais para resolver
os problemas infraestruturais verificados, e que são da competência do Ministério da Educação.
Nos últimos dias – a cerca de 3 meses
das Eleições Autárquicas –, e perante todas as circunstâncias anteriormente referidas, o candidato do Partido Socialista à
Câmara Municipal, Hugo Pires, e o Vereador do PS na Câmara, Artur Feio,
lembraram-se de tentar atirar para cima
do Executivo Municipal a responsabilidade pela falta de obras na Escola. A realidade é que isto se trata, no mínimo, de
um exercício muito pouco sério. Quando, de facto, o mínimo que se exigia a estes protagonistas políticos era que também assumissem as suas responsabilidades e que interviessem junto do Governo do seu Partido para a melhoria das
condições da Escola.
A Frei Caetano Brandão e a sua comunidade merecem bem mais e melhor.
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143.000 €

C.E.:(F) Apartamento T3 em remodelação,
junto ao Altice Fórum.
Com excelente terraço, muito próximo
do centro da cidade.

ID:124391068-8 -

96.500 €

C.E.:(D) Andar moradia T2 em Lomar.
Com logradouro frontal e ar-condicionado.

ID:124391014-73 -

200.000 €

C.E.:(F) T3 em Nogueiró. Com excelentes áreas,
acabamentos de luxo, elevadores e garagem
individual, em prédio com muito requinte.
Marque a sua visita!
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT
PRECISA-SE CANALIZADOR

COMPRO!!!

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

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

253 254 590 / 963 728 497

Correio
do Minho.pt

Faça a sua assinatura

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

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

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

SINTONIZE 106.0 FM

Para informações adicionais:

CAVALHEIRO

ESTOFADOR
DE MÓVEIS
OU AJUDANTE

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

PRECISA
938 296 531

936 830 428

€€€€ 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!!

Honesto. Deseja
conhecer senhora livre,
séria, para relação.

PRECISA-SE
FUNCIONÁRIA
PARA
PASTELARIA

967 897 378

Tlm. 918 540 517

HOMEM
SEPARADO

• Anual = 150€ • Semestral = 80€ • Trimestral = 50€
Praceta Escola do Magistério, 34 • Telef. 253 309 500 • Fax 253 309525/6
Maximinos - 4700-236 BRAGA • E-mail: assinaturas@correiodominho.pt

ESTOFOS MACEDO

www.antenaminho.pt

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A.

ARRENDA-SE

Construção Civil e Obras Públicas

T2 - LOMAR
Mobilado e equipado
com eletrodomésticos
Com garagem individual

PREÇO: 600,00 €
C/ CONDOMÍNIO INCLUÍDO

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

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

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
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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Agenda
Publicidade

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TELEVISÃO
RTP 1

RTP 2

SIC

05:59
06:30
10:00
12:59
14:24
15:06
17:30
19:06
19:59
21:01
22:05
00:00

18:30
18:45
19:07
19:30
19:50
20:18
20:25
20:30
21:25
21:30
22:01
22:48
00:21

06:00
08:35
10:10
13:00
14:50
16:10
18:20
18:40
19:15

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos Dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Joker
Euro 2020 - Os Dias do Euro
As Américas Antes
de Colombo
00:59 Noites do Euro
02:00 O Criado
03:54 Europa Minha

00:15
00:40
01:10
01:38
02:39

As Regras do Ângelo
As Aventuras
Ensina-me se Conseguires
Covil@Zigzag
Muito Fora
Peanuts
Banda Zig Zag
Uma Ópera para um Império
Folha de Sala
Jornal 2
O Homem do Quarto 301
Nada será como Dante
Resistir à Cegueira do Mundo
- Eduardo Prado Coelho
The Highschool
Eurodeputados
E2 - Escola Superior
Sociedade Civil
Euronews

19:57
21:50
22:35
23:25
00:40
00:25
01:20
02:20

TVI
Edição da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Viver a Vida
Orgulho e Paixão
Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
Jornal da Noite
Amor, Amor
A Serra
Quem Quer Namorar
com o Agricultor?
Tempo de Amar
Quem Quer Namorar
Ccom o Agricultor?
Golpe de Sorte
Passadeira Vermelha

05:45
06:05
06:30
07:00
10:15
13:00
14:45
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:45
00:30
00:15
01:00
01:30
03:00
03:30

Os Batanetes
George, o Curioso
Diário da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal da Uma
A Única Mulher
Goucha
Cristina Comvida
Jornal das 8
Uefa Euro 2020
Croácia X Escócia
Festa é Festa
Bem me Quer
Amar Demais
Mulheres
Diário do Euro
Chicago P.D.
Doce Tentação
Fascínios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 - sargaços; digam. 2 - mapas; pesar.
3 - propagar; acatam. 4 - margem; comilão. 5 - avistar.
6 - casamentos. 7 - conferir. 8 - ligeiro; fartar. 9 - cortem;
abrilhanta. 10 - contanto; anos. 11 - corrigir; dera.
VERTICAIS: 1 - cessa; chochos. 2 - pulsa; trafica. 3 - bandos; aldeola. 4 - pear; vilória. 5 - curados. 6 - alegres.
7 - demoras. 8 - abanos; diafa. 9 - competir; cachaça. 10 estádios; rasgar. 11 - residir; ardência.

Publicidade

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

ANÁLISES CLÍNICAS - MEDICINA LABORATORIAL

labhilariolima@mail.telepac.pt

FARMÁCIAS

CABECEIRAS DE BASTO
MOUTINHO T. 253 662 247

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
DA CALÇADA T. 251 782 106

R. do Mercado Municipal

Largo da Boavista

Praça Guilherme de Abreu, 61

Rua Dr. Albano Barreiros

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450

CELORICO DE BASTO
ALVES DIAS T. 255 321 324

VIZELA
SÃO MIGUEL T. 253 481 429

PONTE DA BARCA
MODERNA T. 258 452 114

Rua José Falcão ,53

Rua Dr. Abílio Torres, 442

Lugar de Agrelos- Bloco A, Loja 3

FAFE
FERNANDES CASTRO T. 253 599 273

ARCOS DE VALDEVEZ
LAPA T. 258 515 134

PONTE DE LIMA
DONA TERESA T. 258 947 180

R. Gen. Humberto Delgado ,107

Largo da Lapa

R. do Sobral, 7

VILA NOVA DE FAMALICÃO
CENTRAL T. 252 323 214

CAMINHA
MODERNA T. 258 950 500

VIANA CASTELO
NELSINA T. 258 822 235

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

SILVA T. 253 262 571
Largo Sra. A. Branca, 29

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

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

VILA VERDE
FÁTIMA MARQUES T. 253 353 020

Praça Dona Maria II, 1406

R. 31 de Janeiro n.º 30

GUIMARÃES
AVENIDA T. 253 521 122

MELGAÇO
VALE DO MOURO T. 251 403 312

Av. Dom João IV, 593

Rua Dr. Augusto César Esteves, 213

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

MONÇÃO
PEREIRA & BARRETO T. 251 652 252

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

R. Conselheiro João Cunha, 45

8 7
9 1

5
6
1

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
MERCADO T. 253 377 760

Lg. da Porta Nova, 27

Sudoku

Praça da República, 3-5

2
3 8

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

VALENÇA
JARDIM T. 251 801 100
Rua do Jardim

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

Rua dos Bombeiros, 50-52
Publicidade

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

964 131 762

GATA SEXY
E MEIGUINHA
TODOS OS DIAS

Publicidade 27

MASSAGISTA
PROFISSIONAL
PORTUGUESA

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

914 219 521

BRAGA
TÁXIS
24 HORAS

969 080 576

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

Colombiana

SOU UMA LOIRINHA
SAFADINHA

Simpatica, meiga, quente na
cama, oral delirante, peito natural para uma boa espanholada. Convívio excitante. Espero
por ti. Atendo sem pressas.

912 585 106

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

938 241 212

DE VOLTA
VENEZUELANA

JOGOS
Segunda 21/06/21

Carinhosa e Meiguinha.
Trabalho en las calmas.
Bom Oral, 69 +acessórios.

912 223 724
922 236 350

253
916
966
936

253
233
233
233

253
602
602
602

Sorteio 25/2021

48 811
2.º Prémio 51 209
3.º Prémio 25 310
1.º Prémio

Terça 15/06/21

ÍNDIA
Mulher diferente. Adoro
um bom 69. Local discreto, com massagem.

911 197 291
965 221 960

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

Sorteio 48/2021

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

Sorteio 48/2021

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

Insólitos

Mensagem atirada no Canal
da Mancha encontrada
ao fim de apenas uma semana
Quando alguém atira uma garrafa com
uma mensagem ao mar, espera que percorra
milhares de quilómetros, até ser encontrada
no outro lado do Mundo. Pois não foi isso
que aconteceu com a mensagem atirada ao
Canal da Mancha por uma família, que em
apenas uma semana recebeu a mensagem
a dizer que a garrafa tinha sido encontrada.

Cão fofinho impede mulher
de saltar de ponte
’Digby’ um cão de terapia dos bombeiros
de Devon, Inglaterra, salvou uma mulher
que ameaçava atirar-se de uma ponte.
Ao ver o cão, a mulher começou a fazer-lhe
festas e a fazer perguntas aos bombeiros
sobre o seu trabalho, acabando por desistir
da ideia de se atirar.

Kindly

MYERS
“Segui o meu coração
e levou-me ao
aeroporto”.
Não sabemos bem
a que se refere a bela
Myers mas que a sua
nova foto deixa
muitas cabeças
perdidas nas
nuvens... deixa.

Sorteio 24/2021

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

2.º Prémio 32

Sexta 18/06/21

Sorteio 49/2021

11 20 27 30 41
*3 *5

Sorteio 25/2021

RJP 35585
Sábado 19/06/21

Sorteio 49/2021

9 15 23 27 48
+6

HORÓSCOPO
Carneiro
Carta do Dia: O Imperador, que
significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos,
como cajus e avelãs. Fazem bem
ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas
pendentes. Concretizará os seus
objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41,
49
Touro
Carta do Dia: 9 de Paus, que
significa Força na Adversidade.
Amor: A sua relação poderá ser
posta à prova.
Saúde: Tenha mais cuidado com a
coluna. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Controle as compras por
impulso. Os tempos são de
poupança.
Números da sorte: 6, 12, 19, 21,
28, 37
Gémeos
Carta do Dia: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Possibilidade de assumir
uma relação séria que lhe trará
alegria.
Saúde: Irá sentir-se com muita
energia. Aproveite para passear.
Dinheiro: Está a produzir um
trabalho de elevado nível. Acredite
em si.
Números da Sorte: 2, 9, 14, 21, 33,
41

Balança
Carta do Dia: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada.
Amor: Se está só prepare-se, é
provável que o amor invada o seu
coração.
Saúde: Pode constipar-se. Evite
ambientes com ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27,
46, 48
Escorpião
Carta do Dia: 5 de Paus, que
significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a
questionar os seus sentimentos. Se
está apaixonada, mergulhe de
cabeça no amor.
Saúde: Tome cuidado com o frio.
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se
nas suas funções e evite o
fracasso. O sol há-de brilhar.
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34,
39, 42
Sagitário
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.
Dinheiro: Dia intenso a nível
profissional. Pode receber uma
proposta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 9, 21, 27, 39,
41

Caranguejo
Carta do Dia: 5 de Copas, que
significa Derrota.
Amor: Com inteligência, conseguirá
dar a volta a uma desavença com o
seu par. Evite a derrota da sua
relação.
Saúde: Fortaleça o sistema
imunitário. Coma alho e cebola.
Dinheiro: Atenção aos gastos
exagerados. Chegou a hora de
amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28,
30, 43

Capricórnio
Carta do Dia: 5 de Espadas, que
significa Avareza.
Amor: Pense mais nos sentimentos
do seu par. Concentre-se em fazêlo feliz.
Saúde: O negativismo faz mal à
saúde. Afaste os maus
pensamentos.
Dinheiro: É importante que evite ser
avarenta. A generosidade pode
trazer-lhe valiosas recompensas.
Números da Sorte: 9, 17, 23, 27,
41, 49

Leão
Carta do Dia: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à pessoa
amada. Amar é dar e receber.
Saúde: Período marcado pela
calma e pela harmonia. Aproveite
para guardar energias.
Dinheiro: Esforce-se para
desempenhar as suas tarefas com
esmero. O sucesso chegará.
Números da Sorte: 11, 19, 20, 28,
41, 47

Aquário
Carta do Dia: Os Amantes, que
significa Escolha.
Amor: O seu coração pode ser
acometido por dúvidas. Escolha o
que for melhor para si.
Saúde: O stress diário prejudica o
seu sistema imunitário. Cuide de si.
Dinheiro: Seja humilde com os seus
colegas. A simplicidade é uma
virtude.
Números da Sorte: 7, 13, 16, 25,
34, 39

Virgem
Carta do Dia: A Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e
Mistério.
Amor: Poderá atravessar um
período conturbado a nível
sentimental. Mantenha a calma.
Saúde: Procure deitar-se cedo e
dormir bem. Poupe-se.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias
com os colegas. Juntos podem
descobrir novas oportunidades.
Números da Sorte: 1, 13, 27, 33,
41, 45

Peixes
Carta do Dia: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão,
Escuridão.
Amor: Todas as pessoas têm
defeitos. Seja compreensiva e
aceite o seu par tal como ele é.
Saúde: Tendência para dores de
cabeça. Alimente-se bem.
Dinheiro: Hoje pode sentir-se mais
negativa. Não deixe que isso afete o
seu trabalho. Na vida tudo passa.
Números da Sorte: 2, 9, 16, 25, 36,
42

Publicidade

C
m
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Geral 253 309 500 Publicidade 253 309 507
redaccao@correiodominho.pt

Arcos de Valdevez

CDU aposta
em advogado
para as eleições
CDU escolheu Romão Araújo, advogado de 32 anos, para encabeçar a
lista da coligação à Câmara de Arcos
de Valdevez nas eleições autárquicas 2021. Para este, a candidatura
da CDU “elege como principal objectivo o aumento da consciencialização dos arcuenses para a possibilidade de uma gestão da Câmara
verdadeiramente democrática”.

Barcelos

Coligação apresenta sete primeiros
candidatos às juntas de freguesia

Arcos de Valdevez

Mais Acção, Mais Famalicão

Médico quer ganhar
Câmara para o PS

Concelho é dos que mais fundos
captou no Portugal 2020

João Braga Simões, candidato do PS
à Câmara de Arcos de Valdevez,
quer ganhar o município e acabar
com a “perpetuação” do PSD “no
poder desde o Estado Novo”. “Um
bom resultado é ganhar. Menos do
que isso não nos satisfaz, mas claro
que cada vitória é uma bandeira
espetada. Acima de tudo temos um
genuíno interesse em fazer uma
política diferente”, afirmou o
médico de clínica geral de 33 anos.

Mário Passos, candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, quer manter
concelho na elite dos que mais aproveitam os apoios comunitários. Vereador com larga
experiência, Mário Passos referiu que o concelho de Famalicão foi o décimo do país com
mais fundos europeus aprovados no último quadro comunitário.
Com 354 milhões de euros captados, a gestão autárquica liderada por Paulo Cunha
conseguiu entrar no ‘Top Ten’ dos municípios que melhor aproveitaram a janela de
oportunidades aberta pelo Portugal 2020.
Mandatário da candidatura do Mário Passos, Paulo Cunha, mencionou ser “decisivo para o
concelho”manter “esta elevada bitola de aproveitamento, que só é possível com visão
estratégica, e capacidade de gestão”.

Foram apresentados os primeiros sete candidatos da coligação Barcelos Mais Futuro às juntas de freguesia de Adães (João Lopes), Barqueiros (Rui Ferreira), Cambeses (Cristiana Faria), Milhazes, Vilar de
Figos e Faria (Miguel Ângelo), Negreiros e Chavão (Paulo Pinto), Paradela (Rui Faria) e Silva (José Vilas Boas). Segundo Mário Constantino, candidato à Câmara, a cerimónia serviu para agradecer “e dar
palco aos candidatos às juntas de freguesia”. Refere que o foco e o
trabalho dos candidatos apresentados mostram “três coisas: solidariedade, empenho pessoal e motivação”. Nas próximas semanas vão
ser apresentados os restantes candidatos às Autárquicas 2021.
Publicidade

PS Braga

Melgaço

Habitação foi tema em visita

Horácio Lima
volta a concorrer
à autarquia

Hugo Pires visitou Mire de Tibães e Palmeira, no âmbito do seu ‘Tempo de Ouvir’, período de
pré-campanha. O candidato socialista à liderança do Município inteirou-se de alguns dos
problemas que mais afectam os interesses da população e a reduzida oferta de habitação
confirmou-se como um dos problemas que mais preocupa a população de Braga.
Na visita por Mire de Tibães, os candidatos socialistas demonstraram preocupação
relativamente à queda do revestimento exterior do edifício da Escola Básica e a poluição
resultante da laboração de uma indústria de mármores, e, em Palmeira, numa visita à
Urbanização da Quinta de São José, Hugo Pires insistiu nas questões ambientais.
“São questões como estas que não podem ficar eternamente sem solução; o Município de
Braga tem de ser responsável e intervir activamente na sua resolução, para que as pessoas
não vejam passar quatro, oito ou 12 anos sem que aquilo que lhes transtorna a qualidade
de vida, que todos desejamos, seja resolvido”, disse o candidato socialista.

Reformado, Horácio Lima, de 80
anos, volta a ser o candidato da CDU
à Câmara de Melgaço nas eleições
autárquicas 2021. O candidato
“concorre com o objectivo de
ampliar a votação” do partido
representado apenas na Assembleia
Municipal. A agricultura, o turismo
e o comércio são as prioridades da
lista que encabeça.

Praceta Padre Diamantino Martins, n.º 38 BRAGA
tlf. 253 270 498 • tlms. 911 925 559
E-mail: geral@clinicacampodashortas.pt

Publicidade

PRONTO SOCORRO

CENTRO DE INSPECÇÕES

GRATUITO 913899184

PRIMEIRO
PENSAMOS NA

SEGURANÇA

Parque Industrial de Adaúfe
Rua Sto. André, n.º 2012 - 4710-571 BRAGA
Tel. 253 628 893 - Fax 253 628 894
SEG a SEX: 08h00 às 19h30
SÁBADO: 08h00 às 17h00

www.ctib.pt
ABERTOS À HORA DE ALMOÇO

PERIÓDICAS
FACULTATIVAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATRIBUIÇÃO
DE MATRÍCULA

Zona Industrial Paçô - Lote 1
4970-294 ARCOS DE VALDEVEZ
Tel. 258 454 441/136 - Fax 258 454 137

SEG a SEX: 08h30 às 19h00
SÁBADO: 08h30 às 17h00

