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Braga

Desemprego continua a descer
com Braga a destacar-se

+ Minho

NÚMERO de inscritos no IEFP voltou a descer em Maio, destacando-se o concelho de Braga que contava 5396 desempregados, menos 214 do que em Abril e menos 1991 do que no mês homólogo de 2021.
IEFP

| Marlene Cerqueira |

O número de desempregados
inscritos nos centros de emprego
continua a diminuir no distrito
de Braga, mantendo a tendência
dos últimos meses. As estatísticas mais recentes, reveladas pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), referentes ao passado mês de Maio,
mostram que o distrito contabilizava 22.937 desempregados.
São menos 753 do que em Abril
e menos 6365 do que no mês homólogo de 2021.
Braga mantém-se como o concelho com maior número de desempregados, facto que se justifica por ser também o concelho
com mais população. A sede de
distrito registava no final de
Maio 5396, menos 214 do que
em Abril. São menos 1991 inscritos no IEFP face ao mesmo
mês do ano passado.
Segue-se Guimarães com 5098
desempregados, menos 86 do
que em Abril. Na comparação
com o mês homólogo de 2020,
são menos 1038 desempregados.
Famalicão contabilizava em

DR

No concelho de Braga, o número de inscritos no IEFP tem descido significativamente

Maio 3239, menos 186 do que
em Abril. Na comparação com
Maio de 2021 são menos 1233
pessoas em busca de trabalho.
A fechar o Quadrilátero Urbano, Barcelos registava no final
do mês passado 1991 desempregados, menos 15 do que em
Abril. Na comparação com o
mês homólogo de 2021, são me-

nos 459 desempregados.
Com excepção de Esposende,
Vila Verde e Vizela, onde se vericaram ligeiras subidas no número de desempregados, todos
os outros concelhos viram o número de inscritos no IEFP baixar.
Amares terminou o mês de
Maio com 466 desempregados,

menos seis do que em Abril.
Em Cabeceiras de Basto, Maio
fechou com 582 desempregados,
menos 52 do que em Abril.
Também Celorico contabiliza
menos desempregados: tinha
747 no final de Maio, menos 45
do que em Abril.
Fafe fechou o mês passado
com 1731 pessoas em busca de

No Minho havia,
em Maio, menos 7779
inscritos no IEFP do que
no mesmo mês
do ano passado.
No mês passado,
registavam-se 27.071
desempregados nos
concelhos minhotos,
menos 1026 do em Abril.
Em Maio de 2021 havia
34.850 minhotos em
busca de trabalho.
emprego, menos 44.
Já Póvoa de Lanhoso registava
em Maio menos 89 inscritos no
IEFP do que em Abril. Terminou
o mês passado com 624 desempregados.
Terras de Bouro também registou um decréscimo significativo
no número de desempregados.
Terminou Maio com 177, menos
75 do que em Abril.
Finalmente, Vieira do Minho
contava em Maio 484 desempregados, menos 34 do que em
Abril.
Em sentido oposto, Esposende
terminou o mês passado com
674 inscritos no IEFP, mais 46
do que em Abril.
Vila Verde contava mais 30 do
que em Abril, terminando o mês
com 1033.
Vizela contabilizava 695 desempregados, mais 17 do que
em Maio.

Em Maio

Alto Minho com menos inscritos
nos centros de emprego
IEFP

| Marlene Cerqueira |

Também no Alto Minho o desemprego continua a trajectória
descendente. As estatísticas do
IEFP revelam que no final de
Maio havia 4134 pessoas inscritas nos centros de emprego do
distrito de Viana do Castelo, menos 273 do que em Abril. Na
comparação com o mesmo mês
de 2021, são menos 1414 pessoas desempregadas.

Viana do Castelo mantém-se
como o concelho com mais desempregados, mas também foi o
que registou a maior descida:
terminou Maio com 1590, menos 170 do que em Abril.
Já Ponte de Lima contava 541,
menos 18 do que em Abril.
O ‘top 3’ fecha com Valença
que tinha no final de Maio 411
pessoas em busca de trabalho,
menos oito do que em Abril.
Arcos de Valdevez contabilizava 308 desempregados, menos

49; enquanto Monção tinha 293,
menos nove. Também Paredes
de Coura viu o número de desempregados baixar em Maio:
211, menos 11 do que em Abril.
Já Ponte da Barca que contava
161, menos 25.
Nos restantes três concelhos, o
número de desempregados subiu
ligeiramente: Caminha fechou
Maio com 307, mais 12 do que
em Abril; Melgaço tinha 102,
mais dois; e Vila Nova de Cerveira 210, mais três.

DR

Arcos de Valdevez contava em Maio 308 desempregados, menos 49 do que em Abril
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Portugal com papel mais importante
no Mecanismo de Protecção Civil da UE
PRESIDENTE da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil foi o convidado do último programa ‘Da Europa para o
Minho’. Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia esteve em análise.
DA EUROPA PARA O MINHO
| José Paulo Silva |

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) considera
que Portugal “desempenha um
papel cada vez mais importante
e visível” no Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia.
Convidado do programa ‘Da Europa para o Minho’, da Rádio
Antena Minho, o brigadeiro-general Duarte Costa afirmou que
o nosso país “começou por ser
um dos países que necessitou e
que pediu ajuda a esse Mecanismo, nomeadamente com os incêndios de 2017, mas tem sido
também um fornecedor de ajuda,
para dentro e para fora da Europa”. Adiantou que “Portugal tem
participado cada vez mais como
elemento actuante, inclusivamente agora no apoio à Ucrânia”, num ano em que o Mecanismo Europeu activou também
ajuda à Moldávia.
Segundo o presidente da
ANEPC, “a génese do Mecanismo assenta naquilo que começou por ser uma tentativa de reserva europeia de protecção
civil, que deriva já desde 2013,
sendo que, anteriormente, se potenciou esta característica informadora da União Europeia, que
é a solidariedade”.
Acrescentou que “a forma como o mecanismo está estruturado tem a montante um ideal de
partilha, de pertença, de solidariedade que são os ideiais europeus”.
Apresentando-se como “defensor de uma Europa cada vez
mais forte e unida, de uma Europa que possa dar aos cidadãos
aquilo que eles esperam dos seus
organismos estatais e supra estaduais”, Duarte Costa, alegou que
o Mecanismo Protecção Civil da
União Europeia nasce para responder ao desafio da Europa se
apresentar unida “para ajudar
cada um dos cidadãos e cada um
dos estados-membros numa
perspectiva de resposta a riscos

BOMBEIROS.PT

Duarte Costa: “São cadas vez mais os riscos que não conhecem fronteiras com um impacto cada vez maior na vida dos cidadãos”

lll
“Podemos estar orgulhosos da nossa condição de cidadania
europeia. À sua dimensão, Portugal tem actuado em prol
da solidariedade europeia.”

Duarte Costa
Presidente da ANEPC

que são cada vez mais transnacionais, com impactos cada vez
maiores na nossa sociedade, que
não se coaduam com uma resposta parcelar de cada um dos
estados membros”.
Insistindo que são “cada vez
mais os riscos que não conhecem fronteiras com um impacto
cada vez mais forte na vida dos
cidadãos”, o presidente da
ANEPC apontou o Mecanismo
Europeu como “uma reserva de

resposta dos estados-membros à
defesa da segurança numa perspectiva mais ‘safety’”.
Recordou que houve um acelerar do Necanismo a partir de
2017, ano em que se registaram
“grandes incêndios em toda a
Europa, e nomeadamente em
Portugal”, onde houve um “sobressalto cívico provocado por
mais de uma centena de perdas
de vidas humanas”. Essa conjuntura revelou a urgência de

“uma resposta credível, rápida e
coordenada para as questões de
segurança dos cidadãos”.
À conversa com o eurodeputado José Manuel Fernandes e o
jornalista Paulo Monteiro, o presidente da ANEPC reforçou a
ideia de que o Mecanismp Europeu “actua num quadro de solidariedade entre os estados europeus, os cidadãos europeus”m
constituindo mesmo um “exponente máximo de uma cidadania
europeia, de uma Europa mais
forte, mais unida e com mais capacidade para ajudar os cidadãos”.
Exemplificando, Duarte Costa
recordou que, em 2018, Portugal
enviou para a Suécia dois aviões
e uma equipa de terra para aju-

dar a combater incêndios, sendo
que “há dez anos ninguém se
lembraria que a Suécia podia estar sujeita a incêndios florestais
com uma intensidade como a
que se verificou nesse ano”.
Duante a recente presidência
da União Europeia, Portugal defendeu o fortalecimento do Mecanismo de Protecção Civil, entendendo o eurodeputado do
PSD, José Manuel Fernandes
que é “nossa obrigação nossa de
protegermos a vida humana das
alterações climáticas, do terrorismo, de ataques biológicos e
de terramotos”, pelo que se exigem “meios comuns em número
suficiente podemos gerar poupança e uma resposta mais eficaz e rápida”.
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Reforço de meios aéreos para
combate a fogos florestais
ANECP vai iniciar processo de aquisição de dois novos aviões de combate a fogos florestais.
Meios farão parte da resposta conjunta do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia.

DR

Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil no programa ‘Da Europa para o Minho’

DA EUROPA PARA O MINHO
| José Paulo Silva |

Portugal vai avançar com a aquisição de dois aviões Canadair, os
quais farão parte de uma primeira resposta europeia a incêndios
florestais no âmbito do Mecanismo de Protecção Civil, revelou o
presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção
Civil (ANEPC), Duarte Costa.
“A Europa tem sido muito inteligente a gerir este processo. O
fortalecimento europeu deriva
da vontade dos estados, mas
também da capacidade financeira e económica para disporem as
suas reservas para a Europa numa perspectiva de solidariedade”, afirmou aquele responsável
no programa ‘Da Europa para o
Minho’, emitido no passado sábado. “A nova postura europeia
relativamente aos meios aéreos
permite que os mesmos estejam
disponíveis no Mecanismo de
Protecção Civil, salvaguardando
sempre a necessidade de cada

Estado”, referiu o presidente da
ANEPC, salvaguardando que,
para além do Mecanismo Europeu, há outros mecanismos bilaterais entre estados.
“Temos um acordo com Espanha em que os nossos meios aéreos e terrestres actuam de um
lado e outro da fronteira até 25
quilómetros sem coordenação
central”, exemplificou Duarte
Costa, lembrando que a actual
presidência francesa da União
Europeia apela a acordos bilaterais nesta área.
O presidente da ANEPC entende que a resposta da União
Europeia em termos de protecção civil tem de ser “cada vez
mais uma resposta robusta”, seja
de forma “concentrada ou disseminada”
Respondendo ao eurodeputado
José Manuel Fernandes sobre se
o Mecanismo Europeu não devia
ter uma componente de prevenção mais forte e se não se demora tempo de mais a pedir o seu
accionamento, Duarte Costa ale-

lll
“Saímos de uma luta terrível para todos os estados europeus
com a pandemia. Quando pensávamos que podíamos reforçar
novamente a nossa coesão económica e a nossa capacidade ,
estamos com uma guerra dentro da própria Europa.”
Duarte Costa
Presidente da ANEPC
gou que “o Mecanismo tem regras que devem ser respeitadas”,
começando normalmente por
uma solicitação do Estado-membro que precisa de ajuda”.
Disse que “aqui é que devemos
fazer o trabalho de casa, não podemos esperar que o Estado peça” e que “o Mecanismo Europeu viverá melhor se tiver um
‘pool’ de meios, meios dedicados para fazer face às respostas”.
Informando que o Mecanismo
de Protecção Civil da União Europeia “já recebeu mais de 600
pedidos de todo o Mundo”, o último dos quais para fazer face à
situação de emergência no Afeganistão, afectado por um sismo

de grande magnitude e consequências, o responsável máximio pelo sistema de Protecção
Civil em Portugal defende que
aquele instrumento comunitário
“acabou por ser fundamental para accionar a ajuda humanitária
e de protecção civil em todo o
Mundo”, para além de constituir
“um instrumento fundamental
para o aprofundamento do relacionamento entre os estados europeus”.
Para o funcionamento do Mecanismo de Protecção Civil da
União Europeia, o brigadeiro-general Duarte Costa vê como
“um aliado enorme” para a tomada de decisão o conjunto de

+ mais
O brigadeiro-general José
Manuel Duarte da Costa é
presidente da Autoridade
Nacional de Emergência e
Protecção Civil (ANEPC)
desde Novembro de 2020.
Anteriormente, foi
comandante operacional
da Autoridade Nacional
de Emergência e Protecção
Civil, chefiou várias
estruturas do Exército
Português, como o Estado
Maior do Comando das
Forças Terrestres, a Brigada
de Reacção Rápida
e o Regimento de
Paraquedistas.
informação via satélite que chega através do Programa Copernicus. “É um aliado enorme que
eu sentia mais quando era comandante nacional. É imprescindível. O Programa Copernicus existe porque a cláusula de
solidariedade europeia funciona
verdadeiramente e é muito mais
do que a letra da lei”, disse.
“Às vezes, são factores exógenos à vontade europeia que acabam por possibilitar uma maior
adesão dos cidadãos à inexorável cláusula de solidariedade
que temos de ter em prol da segurança”, comentou ainda o presidente da ANECP no programa
‘Da Europa para o Minho’, sinalizando que, após a resposta dada na luta contra a pandemia de
Covid-19, e “quando pensávamos que podíamos reforçar novamente a nossa coesão económica e a nossa capacidade, estamos com uma guerra dentro da
própria Europa”.
Militar de carreira, Duarte
Costa respondeu à observação
do eurodeputado José Manuel
Fernandes de que o conjunto dos
orçamentos militares dos estados-membros da União Europeia corespondem ao triplo do
orçamento militar da Rússia, pelo que será de aplicar as boas
práticas do Mecanismo de Protecção Civil à área da Defesa,
com a convicção de que, “mais
do que pensar em capacidades
conjuntas, temos de pensar em
meios de ter essas capacidades
conjuntas”, caminhando para
uma “forma de indústria de defesa comum”.
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Feira do Livro regressa
em Julho às ruas
do centro da cidade
CERTAME está de regresso às ruas de Braga. Centenário da escritora Maria
Ondina Braga é uma das marcas da Feira do Livro 2022.

DR

31.ª Feira do Livro de Braga dura 17 dias

CULTURA

| José Paulo Silva |

A 31.ª edição da Feira do Livro
de Braga, agendada para o período de 1 a 17 de Julho, marca o
regresso do certame organizado
pela InvestBraga - Agência para
a Dinamização Económica ao
espaço público da cidade. Nas
duas primeiras semanas do próximo mês, os stands de livreiros,
editores e alfarrabistas poderão
ser visitados nas ruas Francisco
Sanches e Dr. Justino Cruz e no
Largo S. João do Souto.
Depois da edição de 2021 realizada em ambiente virtual, a interacção com os expositores e
autores que passarão pela Feira
do Livro de Braga volta à forma
presencial. Para além da literatura, a programação daquele que é
considerado um dos principais
eventos culturais da cidade de
Braga contará com diversas manifestações artísticas ligadas à
música, teatro, poesia e artes.
O programa da 31.ª edição da
Feira do Livro de Braga ainda
não foi revelado, mas sabe-se já

+ mais
A Feira do Livro de Braga
poderá ser visitada de
segunda a quinta-feira
15 às 22 horas
sexta-feira
15 às 23 horas
sábado
10 às 23 horas
domingo
10 às 20 horas.
que o evento será aproveitado
para a estreia do documentário
sobre a escritora Maria Ondina
Braga, intitulado ‘O que vêem
os anjos’, de José Miguel Braga
e Tiago Fernandes.
O documentário é uma encomenda da Câmara Municipal de
Braga para o programa do Centenário de Maria Ondina Braga.
O filme reúne testemunhos de
familiares e amigos da escritora,
recordando passagens e marcas
da sua obra literária. Convoca

memórias, registos, imagens e
passagens, pondo em relevo as
origens, os sentidos da viagem e
a vocação profundamente humana de uma escritora que se revelou mostrando as paisagens de
um mundo diverso e os dramas
da condição humana.
A Feira do Livro de Braga será
também oportunidade para nova
apresentação do primeiro volume das Obras Completas de Maria Ondina Braga, uma edição da
Imprensa Nacional com o patrocínio do Município de Braga.
O volume, que reúne os títulos
‘Estátua de Sal’, ‘Passagem do
Cabo’ e ‘Vidas Vencidas’ foi
apresentado no passado dia 21
de Junho, na Galeria do Paço da
Universidade do Minho.
Como já é habitual, o programa da Feira do Livro de Braga
será marcado pela entrega do
Grande Prémio de Literatura
DST, em cerimónia no Theatro
Circo, no dia 2 de Julho.
A 27.ª edição do Prémio foi ganha pelo poeta José Luís Barreto
Guimarães, com o livro ‘Movimento’.
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Município apoia natalidade e economia
CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO entregou apoio monetário ‘Naturalanhoso’ a mais 58 bebés. O presidente
Frederico Castro diz tratar-se de um “incentivo simbólico para que os povoenses tenham cada vez mais filhos e filhas”.
PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção |

A primeira entrega de 2022 decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, tendo um valor
associado de 30.750 euros.
Os montantes atribuídos por
criança têm de ser despendidos
no comércio da Póvoa de Lanhoso, em produtos e serviços
para o bebé. Por isso, esta medi-

da, para além de ser de incentivo
à natalidade, é também de apoio
à economia local e de promoção
da melhoria das condições e
qualidade de vida dos agregados
com crianças nos primeiros meses de vida.
“As boas medidas devem ser
mantidas e esta é uma boa medida, que iremos continuar”, referiu o autarca povoense, Frederico Castro.

Através desta resposta social, a
Câmara Municipal da Póvoa de
Lanhoso apoia directamente as
famílias povoenses (independentemente da sua situação socioeconómica) e indirectamente
os comerciantes instalados no
concelho. Os apoios estipulados
variam entre 500 euros, para o
primeiro e segundo filhos, e os
1000 euros, para o quarto filho e
seguintes. O apoio financeiro

para o terceiro filho é de 750 euros. Estes montantes podem ser
utilizados pelas famílias em
bens e serviços para o recémnascido, como vacinas, alimentação, vestuário, calçado e mobiliário, entre outros.
As condições de candidatura e
atribuição do apoio Naturalanhoso constam do Regulamento
das Medidas de Apoio Social –
Póvoa Solidária.

DR

Edil povoense na entrage dos apoios
Publicidade

Inclusão da pessoa com deficicência em ‘debate’

Fórum Empresas Inclusivas
4G na próxima quarta-feira
BARCELOS

| Redacção |

O projecto CLDS 4G OPEN B Oportunidades, Parcerias e Empreendedorismo no Núcleo de
Barcelos, desenvolvido de forma conjunta pela ATAHCA (Associação de Desenvolvimento
das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave), Câmara Municipal
de Barcelos e Centro Social da
Paróquia de Arcozelo, apoiado e
cofinanciado pelo POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e FSE - Fundo
Social Europeu, irá dinamizar,
no âmbito do EIXO I de Intervenção- Emprego, Formação e
Qualificação, o “Fórum Empresas Inclusivas 4G - Oportunidades e Desafios para uma Empregabilidade Inclusiva”, no próximo dia 29 de junho, quarta-feira, das 14h às 18h, no Auditório
da Biblioteca Municipal de Barcelos.
A inclusão da pessoa com deficiência é um dos principais objectivos para uma maior valorização de toda a sociedade.
Apenas uma sociedade verdadeiramente inclusiva terá todo o
seu potencial em funcionamento. Dessa forma, a organização
acredita que este Fórum permitirá uma abordagem global à empregabilidade da pessoa com deficiência, pelo que apela à
participação da sociedade, tendo

em conta a relevância do tema e
a qualidade dos oradores/as.
Na sessão de abertura, discursam José da Mota Alves, presidente da ATAHCA, Marco Paulo
Gil, presidente do Centro Social
da Paróquia de Arcozelo e António Ribeiro, vereador de Acção
Social da CM Barcelos.
De seguida, serão apresentados
os seguintes temas: Reabilitação
Profissional - Medidas do IEFP
(Carla Silva, IEFP); Medidas de
apoio ao empreendedorismo e à
criação do próprio emprego
(Vanda Oliveira, ACIB); Boas
práticas na inclusão profissional
de pessoa com deficiência nas
PME’s (Ana Paula Moreira e
Inês van Velze, FORMEM); Valor T - Agência do Emprego ao
Serviço da Pessoa com Deficiência (Vanda Nunes, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa);
Grupo Operativo da Deficiência
(Sílvia Branco, GOD); Prismas
da Empregabilidade Inclusiva casos reais (Armando Pinto, empresário); Testemunho (Marta
Carvalho, GASC - Grupo de Acção Social Cristã); Projecto
SEARCH (Fernando Barbosa).
Após a exposição dos temas,
haverá tempo para um período
de debate e questões, com o
evento a terminar com uma visita à exposição ‘Tu tens direito”.
Para mais informação pode ser
enviado um e-mail para o endereço: clds4g.openb@gmail.com
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Esposende

Biblioteca de Esposende celebra 30 anos
EQUIPAMENTO MUNICIPAL celebrou três décadas de vida na centenária Casa do Arco. Apresentação da reedição do livro
‘Novos contos do Minho’ , da autoria de Manuel de Boaventura, patrono da Biblioteca, foi o ponto alto das comemorações.
ESPOSENDE
| Redacção |

Em clima de festa, a Biblioteca
Municipal Manuel de Boaventura, de Esposende, assinalou no
último sábado o seu 30.º aniversário na centenária Casa do Arco, precisamente no dia em que
se completaram trinta anos da
inauguração daquele equipamento cultural (25 de junho de
1992).
O ponto alto das comemora-

ções, que se estenderam até ontem, acabou por ser a apresentação da reedição do livro "Novos
contos do Minho", da autoria de
Manuel de Boaventura, patrono
da Biblioteca, e uma conferência
pelo Professor Doutor Carlos
Fiolhais. Um momento musical
protagonizado pela soprano Teresa Nunes com Brenda Hermida ao piano abriu o programa,
seguindo-se o cantar dos parabéns.
“No âmbito da visão e aposta

estratégica no plano cultural, o
Município concretizou um investimento de cerca de 500 mil
euros na requalificação da Biblioteca e no edifício contíguo,
que irá acolher o acervo de Franquelim Neiva Soares, que o padre e investigador esposendense
se comprometeu a ceder à Câmara Municipal”, destacou Benjamim Pereira, presidente da
CM Esposende, referindo que,
“numa óptica de valorização do
escritor e da sua obra, o Municí-

pio criou o Prémio Literário Manuel de Boaventura, o qual já
conta três edições, e tem vindo a
reeditar as suas obras. O autarca
lembrou a doação da biblioteca
particular e arquivo pessoal do
escritor ao Município e a compra da Casa de Manuel de Boaventura pela Câmara Municipal
para a criação da Casa-Museu.
Em termos mais abrangentes, a
política cultural reveste-se de
particular dinâmica, referiu o autarca, assinalando a adesão de

Esposende à Biblioteca Digital
do Cávado – AquaLibri, a criação do Prémio Rodrigues Sampaio e a reactivação do polo da
Biblioteca Municipal em Forjães. Benjamim Pereira deu ainda nota de que o Município faz
parte do consórcio de entidades
que vão assinalar o centenário
de Agustina Bessa-Luís, integrando Esposende neste circuito
cultural, que, durante um ano,
vai dinamizar os locais onde a
escritora viveu.

Publicidade

Apresentada a programação

Município de Esposende garante
Verão recheado de eventos
ESPOSENDE
| Redacção |

“Esposende afirma-se cada vez mais como um destino de excelência”, afirmou o
Presidente Benjamim Pereira, na sessão
de apresentação da programação “Esposende Verão 2022”, que teve lugar, em
modelo sunset, nas Piscinas Municipais
Foz do Cávado, em Esposende, com animação pelos DJ’s Meninos do Rio, Dreey
e Tiago Cruz. Após dois anos condicionados devido à situação pandémica, e no
ano em que celebra 450 anos, Esposende
apresenta um amplo e diversificado programa de eventos, que promete proporcionar um verão excepcional, tanto aos
residentes como aos turistas e visitantes.
“Este ano, temos ainda mais motivos para festejar, porque celebramos os 450
anos de Esposende”, referiu Benjamim
Pereira, adiantando que a celebração do
Dia do Município, cujo ponto alto acontece a 19 de agosto, determina a realização
de um programa à altura de tão importante efeméride. Durante os meses de julho e
agosto, o Município proporciona cerca de
uma centena de eventos, da cultura ao
desporto, passando pelo lazer, que prometem dias intensos e noites surpreendentes,
de forte animação e saudável convívio.
Lembrando a natural vocação turística do
concelho, Benjamim Pereira refere que “é
primordial apostar na criação de dinâmicas que constituam atractivo, ao longo de
todo o ano e com particular incidência
neste período, em que Esposende recebe
muitos turistas e visitantes e acolhe os
emigrantes que regressam para um período de férias”. O autarca salienta que esta

DR

Benjamim Pereira

estratégia de promoção do território e das
suas potencialidades se reflecte em termos económicos, por via da dinamização
do comércio e serviços locais. Procurando ir ao encontro dos vários tipos de público, a programação inclui música, dança, poesia, teatro, exposições, stand up
comedy e actividades desportivas.
O cartaz integra espectáculos musicais,
com Mariza, Matias Damásio, Bárbara
Tinoco e Delfins, bem como os eventos
que são já referência, como a Silent Party,
a Noite Branca ou a Esposende Summer
Party 80’s. A Festa do Emigrante terá nova edição e a Galaicofolia regressa ao
Castro de São Lourenço, em Vila Chã. Os
grupos etnográficos do concelho vão também ter oportunidade de evidenciar as raízes folclóricas de Esposende.
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Famalicão

Mário Passos aborda futuro da AML

PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão reuniu com Jorge Faria e Manuel Luís Oliveira para discutir os
projectos futuros da AML. Associação expôs ao edil famalicense o seu desejo de avançar com construção de apartamentos T0.
VILA NOVA DE FAMALICÃO
| Fábio Moreira |

A Associação de Moradores das
Lameiras, representada pelo seu
presidente, Jorge Faria e por
Manuel Luís Oliveira, secretário
da direcção, reuniram com o
presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão. Mário Passos.
Este encontro permitiu aos dirigentes da Associação de Moradores das Lameiras apresentar
os seus projectos futuros, como
é o caso da construção dos apartamentos T0 no edifício das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão, de modo a promover a
autossustentabilidade financeira
da instituição e, ao mesmo tempo, responder a uma necessidade
do concelho famalicense que é a
falta de alojamento.

DR

Mário Passos reuniu com responsáveis da Associação de Moradores das Lameiras para discutir futuro da associação

Nesta mesma reunião Jorge Faria, presidente da AML, apresentou, também, ao edil de Vila No-

va de Famalicão, Mário Passos,
as preocupações da associação
para com o Edifício das Lamei-

ras, que é gerido pela mesma, no
âmbito do acordo de gestão com
o município, salientando que é

premente algumas intervenções
estruturais que só pelo acordo de
gestão se torna impossível concretizar dado o custo elevado
das intervenções, visto tratar-se
de um edifício que está próximo
de assinalar os seus 40 anos e,
como tal, apresenta algum desgaste natural derivado da sua
utilização.
De acordo com a nota de comunicação fornecida pela Associação de Moradores das Lameiras, a reunião dos responsáveis
da AML com o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão foi bastante positiva e os mesmos responsáveis
acreditam que, num futuro próximo, poderão ser apresentadas
ao público algumas das novidades que serão levadas a cabo pela Associação de Moradores das
Lameiras.
Publicidade
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Folk Monção regressa
para a sua 37.ª edição
ESPECTÁCULO DE DANÇA vai levar grupos vindos de diversos país a vários
concelhos do Alto Minho e de Espanha, entre 30 de Julho e 7 de Agosto.
MONÇÃO
| Fábio Moreira |

O Folk Monção está de regresso
para a sua 37.ª edição. O espectáculo de dança, que irá decorrer
entre os dias 30 de Julho e 7 de
Agosto, irá contar com diversos
espectáculos em oito concelhos
do Alto Minho e dois da Galiza,
protagonizados por grupos vindos de Angola, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa do Marfim, Estados Unidos da América, Indonésia, México e Polónia.

A apresentação deste evento
multicultural, onde se partilha
música, dança, convívio e união
entre os povos, teve lugar no
museu ‘Monção & Memórias’,
com a presença do autarca monçanense, António Barbosa, o director do festival, Boaventura
Rodrigues.
Referindo que o Folk Monção
faz muita falta ao território, mexendo com a economia local e a
identidade colectiva, António
Barbosa não tem dúvidas que
Monção terá uma afluência

enorme com uma “organização
impecável e rigorosa, como é
habitual, e grupos de grande
qualidade vindos de quatro continentes”.
“As pessoas estão com saudade
dos grandes eventos como o
Folk Monção. A presente edição
promete espectáculos de nível
elevado que, estou certo, vão
corresponder às expectativas do
público e dos participantes, ajudando a cimentar a dimensão e o
prestígio do festival”, acentuou
o edil de Monção.

DR

O Folk Monção regressa ao Alto Minho entre 30 de Julho e 7 de Agosto

Publicidade

§Alto Minho
Monção

IPSS monçanenses atribuem voto
de louvor à Câmara Municipal

DR

António Barbosa recebeu voto de louvor

As oito IPSS de Monção, na pessoa da directora da APPACDM de
Monção, Teresa Passos, atribuíram um voto de louvor à Câmara
Municipal de Monção, recebido pelo presidente António Barbosa, por todo o apoio prestado pelo Município e pelo importante
contributo no combate à pandemia da COVID 19.

Viana do Castelo

Romaria d’Agonia e artesanato
vianense em destaque na FIA
A Romaria d’Agonia e o artesanato de Viana do Castelo marcou
presença na Feira Internacional de Artesanato (FIA) de Lisboa, o
segundo maior evento do género no continente europeu.
“Sendo a FIA a 2.ª maior feira do género na Europa e a maior da
Península Ibérica, com mais de 30 países representados com artesãos e os seus produtos típicos, a cultura, o artesanato e as
tradições de Viana do Castelo vão ter uma grande visibilidade e
centralidade para centenas de milhares de visitantes. Será um
momento único de promoção do que temos de melhor”, explica António Cruz, presidente da Comissão de Festas da Romaria
d’Agonia.
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DE VOLTA AO TRABALHO COM
O FOCO NO REGRESSO À II LIGA

Reforços
Para já só Costinha,
mas serão muitas as
caras novas em 2022/23

EQUIPA B do SC Braga arranca esta segunda-feira os trabalhos de pré-época. Mudanças no comando
técnico não alteram ambição de repetir nível exibido em 21/22. Objectivo passa pela subida de divisão.
EQUIPA B

| Ricardo Anselmo |

Reabre esta manhã, bem cedo,
pelas 8 horas, a oficina da equipa B do SC Braga, que vai dedicar os primeiros dois dias à realização dos habituais exames
médicos e físicos.
A maior novidade verifica-se
no comando técnico, com Custódio Castro, de 39 anos, a suceder a Artur Jorge, escolhido por
António Salvador para assumir o
comando da equipa principal.
Para trás, Custódio deixa uma
temporada bem conseguida ao
serviço dos sub-23, naquela que
foi a primeira época completa
numa equipa, depois de, em
2019/20, ter começado nos sub17, sendo recrutado mais tarde
para assumir a equipa A.
Em 2021/22, Custódio conduziu os sub-23 à presença na fase
final da Liga Revelação, tendo
ainda sido finalista vencido da
Taça Revelação, saltando agora
de patamar, com o objectivo de
fazer com que a equipa B possa
repetir o nível exibido na última
época - onde disputou a fase de
subida à II Liga -, procurando,

Só hoje, após o regresso ao trabalho, será possível ter uma ideia
mais concreta sobre o esboço do
plantel com que Custódio vai trabalhar. Em matéria de reforços, apenas Costinha, ex-Académica, está
confirmado. No entanto, serão mais
as caras novas, sobretudo com as
promoções de alguns dos jogadores
dos sub-23 que foram trabalhando
com Custódio em 21/22. Nomes como André Lacximicant, Nuno Cunha e David Nzanza têm boas perspectivas de se fixaram na formação
secundária, assim como Falé, que
depois de ter sido utilizado em 13
ocasiões na equipa A por Carlos
Carvalhal, deverá fazer parte da
formação B a tampo inteiro. De resto, nomes como Bernardo Fontes
(guarda-redes), Dinis Pinto, Guilherme Soares, Berna e Edu Ribeiro,
que já se estrearam na equipa A,
serão presença assídua às ordens
de Custódio.

Prepração
Rio Ave é o primeiro e,
para já, único adversário
conhecido na pré-época
SCB

Custódio Castro é o novo treinador da equipa B, sucedendo a Artur Jorge

desta vez, ser melhor sucedido
do que o seu antecessor.
Nesta transição, os adjuntos
Hugo Freitas, Paulo Jorge e Ricardo Sousa farão parte da equipa técnica de Custódio, que terá,

também ela, uma novidade: a inclusão de Rui Rêgo, técnico de
guarda-redes que na última temporada esteve ao serviços dos
sub-17.
Hoje e amanhã, como referido,

os jogadores serão submetidos
aos testes físicos, estando o primeiro treino nos relvados da Cidade Desportiva agendado para
a próxima quarta-feira, dia 29 de
Junho.

O primeiro jogo de pré-temporada
do SC Braga B está agendado para
a manhã do dia 9 de julho (10.30
horas), em Vila do Conde, frente ao
Rio Ave, da I Liga. Um bom teste
para os comandados de Custódio.
Os restantes adversários serão conhecidos nos próximos dias.

Dupla está integrada nos trabalhos de pré-temporada da equipa principal

Schürrle e Álvaro Djaló serão duas das
‘perdas’ mais significativas no arranque
EQUIPA B

| Ricardo Anselmo |

Não serão exactamente vistos
como ‘perdas’, até porque o objectivo destas equipas de ‘transicção’ entre a formação e o patamar sénior é mesmo esse:
preparar atletas por forma a serem lançados na formação principal.
Ainda assim, sobretudo pelos
pilares que foram sendo em
2021/22, o médio Schürrle (cinco golos e cinco assistências) e o

avançado Álvaro Djaló (melhor
marcador da equipa, com nove
golos e duas assistências) serão
as subtracções mais significativas com que Custódio se vai deparar no arranque dos trabalhos.
A dupla está integrada nos trabalhos da equipa A, às ordens de
Artur Jorge, que com eles trabalhou durante a última temporada, pelo que quer observar a resposta dada por ambos num nível
acima. Ainda assim, tal como
sucederá com Roger Fernandes
e Dinis Rodrigues, por exemplo,

a possibilidade de Schürrle e
Djaló descerem aos bês sempre
que não forem convocados para
a equipa A é bem real.
De resto, de saída do clube estão confirmados os nomes de
Bernardo Caldeira, Isaiah LeFlore, Pedro Martins (termina
contrato), Rúben Fonseca (SC
Braga não accionou a cláusula
de compra, pelo que regressará
ao Tondela depois do empréstimo) e Leonardo Buta, que foi
transferido para os italianos da
Udinese a troco de dois milhões.

SCB

Médio Eduardo Schürrle, de 20 anos, procura agarrar a oportunidade na equipa principal
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II Liga

Moreirense arranca pré-época na sexta

DE REGRESSO À II LIGA, emblema de Moreira de Cónegos tem agendado um estágio de preparação em Ofir. Paulo Alves, técnico
contratado com vista à luta imediata pela subida, tem dois reforços certos. Marco Couto reassume cargo de director-desportivo.
MOREIRENSE FC

| Ricardo Anselmo |

O plantel do Moreirense vai arrancar na próxima sexta-feira,
dia 1 de Julho, os trabalhos de
pré-temporada, sendo que os primeiros dois dias serão dedicados
aos exames médicos, com o primeiro treino no relvado agendado para 4 de julho, de hoje a uma
semana.
Os trabalhos vão decorrer globalmente na academia dos cóne-

gos, localizada junto ao Estádio
Comendador Joaquim de Almeida Freitas, estando prevista a
realização de um estágio em
Ofir, Esposende, de 11 a 16 de
julho.
Os jogos de preparação ainda
não são conhecidos, mas Vítor
Magalhães, recentemente reeleito presidente para o biénio 202224, começou já a preparar a nova
época, para a qual contratou
Paulo Alves, que substitui Sá
Pinto.

Em relação à constituição do
plantel, certas são as saídas do
guarda-redes Miguel Oliveira,
dos defesas Lazar Rosic, Steven
Vitória e Paulinho, do médio
Jefferson e dos avançados Rafael Martins e Mirallas, todos
em final de contrato. Rodrigo
Conceição e Pablo Santos, emprestados por FC Porto e SC
Braga, respectivamente, regressam aos clubes de origem.
Em sentido inverso estão já
confirmados dois reforços para

atacar a subida de divisão: o defesa Luís Rocha, ex-Chaves, e o
médio Pedro Aparício, ex-Mafra.
Num outro âmbito, nota para o
regresso de Marco Couto ao clube, ele que vai assumir, pela terceira vez, o cargo de directordesportivo, substituindo Luís
Guimarães, que vai retomar o lugar no departamento de prospecção do clube, do qual saiu no verão de 2021.
O dirigente tinha desempenha-

do funções idênticas de 2013/14
a 2016/17 e em 2019/20, regressando numa fase de reestruturação dos minhotos, que reeditaram as descidas de 2004/05 e
2012/13.
Marco Couto, de 47 anos, somou uma breve passagem como
director-desportivo do Torreense
na temporada passada, clube que
acabaria por ser promovido à II
Liga. Natural de Chaves, o dirigente acede assim a novo convite de Vítor Magalhães.
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FC Vizela
António Infante
é reforço por quatro
temporadas

O Vizela assegurou a contratação do
lateral-esquerdo António Infante,
também conhecido por ‘Kamika’, de
18 anos. Assinou até 2026, proveniente do Serpa, e vai actuar alternadamente entre os sub-19 e os
sub-23. “Apresentaram-me várias
propostas, uma delas do Vizela.
Juntamente com o meu representante, entendemos que seria o melhor, visto que o Vizela está a apostar muito na formação e com
jovens a ter projecção na I Liga. Isso
foi o que me chamou mais a atenção”, explicou, já depois de ter assinado contrato e conhecido a realidade que o espera. “Espero atingir
tudo o que o Vizela e a equipa técnica me propuserem. Individualmente espero destacar-me e chegar o mais depressa possível à I
Liga”, disse, garantido que o compromisso, “dentro e fora de campo”,
vai estar a 100 por cento”.

1 de Setembro 2016 correiodominho.pt
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Valente susto ao qual se
seguiu grande fair-play
DUELO DE INICIADOS entre o Vitória SC e o FC Porto esteve 40 minutos
interrompido depois de um jogador dos dragões ter caído inanimado no
relvado após uma bolada na face. No reatamento, jogou-se aos... passes.

SCB

Interesse em Ricardo Soares é grande...

Gil Vicente FC

Egipto chama
por Ricardo Soares,
mas o clube lembra
valor da cláusula...

Futebol-de-praia
SC Braga vence Sporting
e mantém liderança
conjunta com Loures

Depois da primeira derrota no
Campeonato de Elite, na passada
semana, frente ao Varzim, o SC Braga venceu ontem o Sporting, por 31, na 9.ª jornada, passando a somar
22 pontos e mantendo o primeiro
lugar, igualdade com a CB Loures,
que goleou o São Domingos de Setúbal por 9-3.
Na próxima jornada, a 9 de julho, o
SC Braga defronta a equipa do Leixões, num jogo importante já que
antecede o duelo com a CB Loures,
a 10 de julho.
Nos outros duelos de ontem, vitórias para Leixões e Varzim, ambas
por 4-2, frente a Sótão e Buarcos,
respectivamente.

PÁGINA VIMARANENSE

Jogadores formaram cordão humano enquanto Rodrigo foi assistido; coordenador do Vitória SC viu o cartão branco

INICIADOS

| Ricardo Anselmo |

O jogo já não contava para efeitos classificativos, mas o futebol
ficou mesmo para segundo plano na manhã de ontem, em Guimarães, no duelo entre o Vitória
e o Porto, a contar para a 10.ª e
última jornada da fase de apuramento de campeão do escalão de
iniciados (sub-15).
A oito minutos do fim, Rodrigo
Moreira, jogador dos azuis-ebrancos, caiu inanimado no relvado depois de ter levado com

uma bola na face. O jogo foi
mesmo interrompido durante
cerca de 40 minutos para que o
jogador pudesse ser assistido no
local pelo INEM e os Bombeiros
Voluntários de Guimarães.
Mais tarde, o FC Porto viria a
informar que o jogador fora
transportado para o Hospital de
Guimarães, confirmando ter sofrido um traumatismo crânio-encefálico. Rodrigo está estável e,
entretanto, foi encaminhado para o Hospital de S. João.
Apesar da vontade em dar por
encerrada a partida, a verdade é

que as equipas regressaram ao
jogo, tendo apenas trocado passes entre si durante os oito minutos que faltavam para o fim.
Destaque, ainda, para a acção
dos jovens de ambas as equipas,
que fizeram um cordão humano
para proteger Rodrigo Moreira,
bem como para Rui Leite, coordenador-executivo do Vitória
SC, que viu o cartão branco que
premeia o fair-play, depois de
sugerir que um jogador do Vitória SC saísse de campo de forma
a que as duas equipas tivessem o
mesmo número de atletas.

No dia de ontem foi noticiada a
saída de Ricardo Soares depois
de ao técnico gilista ter chegado
uma proposta do Al-Ahly, do
Egipto, que teria sido aceite. De
acordo com o avançado, o acordo de duas temporadas foi estabelecido e Soares deixará o Gil a
menos de uma semana do arranque da pré-temporada.
Contudo, o Gil terá garantido
não ter recebido qalquer contacto pelo técnico, lembrando que o
mesmo tem mais um ano de contrato e uma clausula de rescisão
de 250 mil euros.
Ricardo Soares, terá, ainda assim, feito mesmo chegar ao Gil
Vicente uma proposta que tem
em mãos, mas não do Al-Ahly.
O interesse em Ricardo Soares,
depois da notável campanha ao
serviço do Gil Vicente, com apuramento europeu, tem levado à
demonstração de interesse por
parte de muitos clubes, sobretudo brasileiros, como foram os
casos de Santos e Corinthians,
em fevereiro e março deste ano.
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De olhos postos no futuro
O CD Lousado,
clube sediado em Vila Nova
de Famalicão, está de
parabéns. Os ‘Guerreiros’
famalicenses festejaram o
46.º aniversário do clube e
contaram com a presença
de um convidado especial
nas festividades, com o
presidente do Município.
famalicense, Mário Passos
a marcar presença.

O

CD Lousado, sediado na freguesia desse mesmo nome, em
Vila Nova de Famalicão, está
de parabéns. Os ‘Guerreiros’
famalicenses festejaram o 46.º
aniversário do clube e as celebrações contaram com uma presença especial: o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos juntou-se
às festividades desta colectividade.
Fundado já em tempos democráticos, o
CD Lousado tem vindo, ao longo dos
anos, a procurar estabelecer a sua marca e
a sua imagem no futebol distrital bracarense. Com uma forte aposta nos escalões
de formação, o clube famalicense orgulha-se das suas equipas mais jovens e é
destes miúdos que o CD Lousado procura
retirar o ‘alimento’ primário para a sua
equipa sénior que milita na Divisão de
Honra AF Braga.
Apesar de ainda estarem à procura do
seu primeiro título no futebol sénior, a
verdade é que os adeptos do CD Lousado
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Fundado a 26 de Junho de 1976,
o CD Lousado tem-se vindo a estabelecer
como uma presença constante e assídua
nos escalões distritais da AF Braga. Apesar
do clube ainda estar à procura do seu
primeiro título distrital, a verdade é que os
famalicenses já tiveram a oportunidade de
celebrar duas subidas de escalão. Isto
porque, nas temporadas de 2015/2016 e
2019/2020, o Lousado conquistou a subida
à Divisão de Honra. Nas duas ocasiões, os
famalicenses terminaram em 2.º lugar.

Actualmente, o CD Lousado encontra-se a
militar na Divisão de Honra da AF Braga.
Depois da subida de escalão conquistada
em 2019/2020, o CD Lousado tem-se vindo
a estabelecer no segundo escalão do
futebol distrital de Braga. Nesta temporada
de 2021/2022, o CD Lousado terminou a
série A da Divisão de Honra na 6.ª posição,
com 35 pontos, longe dos lugares de
descida directa, fazendo assim um
campeonato tranquilo e dando boas
imagens daquilo que poderá ser o futuro.

já tiveram motivos para festejar e motivos
para chorar.
Em 2015/2016, o CD Lousado conquistou a subida de divisão para a Divisão de
Honra AF Braga, sendo que, três temporadas depois, os famalicenses voltariam
ao último escalão do futebol distrital da
AF Braga.
Contudo, os famalicenses não deitaram
a toalha ao chão e com muito trabalho árduo, na temporada de 2019/2020, o clube
famalicense voltaria a fechar a temporada
na 2.ª posição da I Divisão, ganhando assim o direito de regressar à Divisão de
Honra da AF Braga.

correiodominho.pt 27 de Junho 2022

46º

ANIVERSÁRIO

17

CD LOUSADO

Título escapou, mas futuro
do Lousado adivinha-se risonho
Nesta temporada de
2021/2022, o CD Lousado
esteve muito perto de
conquistar um histórico
título. A equipa de juniores
dos famalicenses chegou
à final da Taça AF Braga,
acabando por deixar o
troféu fugir para o conjunto
do Länk FC Vilaverdense.

E

sta temporada de 2021/2022, os
famalicenses do CD Lousado estiveram muito perto de festejar
uma conquista inédita para o
clube. A equipa de juniores do
CD Lousado chegou à final da Taça AF
Braga, tendo acabado por deixar fugir o
troféu para o Länk FC Vilaverdense.
Apesar da derrota por 1-0 na final com o
conjunto vilaverdense, os jovens famalicenses do CD Lousado deixaram uma bela imagem de si, mas mais que isso, os juniores do CD Lousado provaram a todos

O CD Lousado teve uma
caminhada gloriosa até à ﬁnal
da Taça AF Braga de juniores.
Os famalicenses deixaram pelo
caminho a equipa do Carapeços
(0-3), o Desportivo de Ronfe (1-2),
Moreirense (2-2, 4-3 em grandes
penalidades), a equipa B do
FC Vizela (2-1) e o Antime (0-1).
Uma caminhada incrível onde
só faltou mesmo o troféu que
acabou por cair para o Länk FC
Vilaverdense.
aqueles que marcaram presença na final
da Taça AF Braga que o futuro do clube
tem tudo para ser bastante risonho.
Isto será, sem dúvida, algo que agrada
aos dirigentes e responsáveis deste emblema famalicense, visto que o CD Lousado é um clube que dá muita importância
aos seus escalões de formação e que procura, a partir destas equipas mais jovens,
retirar a grande base do seu plantel para a
equipa sénior.
Publicidade
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Opinião
JOÃO ANDRADE Diretor do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio

Voz às escolas

Excelência

N

a educação, e a nível do respetivo governo,

no País, vivemos perante um quadro
inusitado: se, por um lado, podemos
dizer que estamos perante um quadro de continuidade – o poder pertence ao mesmo partido
e o atual Ministro da Educação foi o anterior
secretário de estado da educação dois governos prévios – eventualmente a sua ascensão ao
cargo máximo no setor, a posse da maioria absoluta e o dramatismo da inexistência de interessados na profissão docente - fazem esperar,
particularmente ao nível da administração
educativa, significativas novidades.
Muito positivamente, acredito que teremos a
vontade da primazia do ato educativo sobre os
da administração educativa. Temo, no entanto,
que quer a falta de recursos financeiros quer o
eventual desespero pela crescente falta de docentes conduzam a medidas que prejudiquem
seriamente esse primado desejável do ato educativo.
Só esse desespero permite compreender a urgência em legislar e operacionalizar – contra
tudo e todos, na Educação – nova legislação
sobre mobilidade por doença, quebrando, a
meio de um ciclo plurianual, diversos projetos
e programas educativos de sucesso das escolas
e a continuidade de docentes nas turmas.
Entendemos que a revisão – consensualmen-

P

rocrastinar e adiar são verbos
que recusam a acção e a mudança e, regra geral, são verbos consensuais na reacção que geram: reclamação perante a inacção, insatisfação
por força dos (parcos) resultados .
A prática destes dois verbos reporta a
causas tão diversas e distintas quanto há
muito identificadas e conhecidas: falta
de coragem ou vencidos pelo medo, falta de meios ou ausência de investimento, procura de unanimidade utópica ou
satisfação de campos opostos, desconhecimento da realidade ou verdadeira
inacção ou tempo (muito) lento de concretização. Ne verdade, e no pais que
nos acolhe e dá abrigo há muito que nos
habituamos a incorporar no quotidiano
a conjugação detes dois verbos, quando
como algo, obrigatoriamente, integrante do acto de planeamento, quase como
um anátema aparentemente insuperável
e inultrapassável. Os exemplos são vários, muitos deles repetidos de forma
massiva e, claro está, incompreensível.
A dita nova localização do aeroporto
de Lisboa será, porventura, exemplo
maior. A eterna dicotomia reforma/ruptura do modelo da administração pública será, seguramente, exemplo cimeiro.
A alteração do “paradigma” da produtividdade do tecido económico (mais do
que o industrial) será tema transversal à
sociedade portuguesa no tempo e no espaço…
Todavia, hoje e aqui, não são estes temas que preocupam e serão objecto de
abordagem, antes servem de introdução
a um outro tema, também ele exemplar

te, por todos, necessária – da legislação relativa à mobilidade por doença carecia de outro
tempo e rigor de reflexão, assim como do necessário espaço para ajuste das instituições.
É com expectativa que se aguardam as propostas da Tutela relativas aos próximos calendários escolares, bem como da organização do
ano letivo. Interdependente da possível qualidade das mesmas (relativamente ao calendário
escolar, as mais recentes notícias, permitemnos positivo augúrio), o atraso na divulgação
das mesmas – o ano letivo está quase a acabar
– retira qualquer hipótese de reflexão e debate
construtivos, criando, mais uma vez, um contexto impositivo – independentemente do
eventual mérito das medidas -, infelizmente
tão característico da governação em maioria.
Custa-nos, particularmente, este contexto de
perturbação das comunidades escolares, porque mesmas acabaram, com significativo sucesso, de responder ao desfio – brutal e inesperado - da Pandemia.
Só a extrema entrega de todos os agentes
permitiu essa superação e a construção de um

ano letivo que, na sua fase final, conseguiu assumir uma operacionalização quase pré-pandémica. Foi sob a égide dessa quase normalidade que se organizaram o final do ano letivo,
as provas de aferição e os exames nacionais.
Foi assim que superiormente o Agrupamento
de Escolas Alberto Sampaio respondeu ao desafio colocado pelo Instituto de Avaliação
Educativa, I.P. (IAVE), de realização das provas de aferição do ensino básico em formato
digital. Nos dias das diversas provas, todos os
alunos dos 5.º e 8.º anos, bem como uma turma selecionada do 2.º ano do primeiro ciclo,
trouxeram os respetivos computadores e realizaram, com assinalável serenidade, as mesmas. Direção, professores, funcionários, alunos e encarregados de educação, souberam
organizar-se – mais uma vez, face a um desafio súbito e inesperado - respondendo, com
excelência, ao mesmo.
A mesma excelência que os docentes colocam, todos os dias, na preparação e organização das suas aulas e na preparação dos seus
alunos, por exemplo, para o sucesso nos exa-

mes nacionais. A mesma excelência que fez
com que, ao longo deste ano, diversos prémios
e menções fossem atribuídos a docentes e alunos do agrupamento em diversas áreas, bem
como a excelência e orgulho com que as equipas da UAARE acompanham seus quase 75
alunos atletas de alta competição, que representam, com sucesso, o País internacionalmente nas mais diversas áreas.
Excelência colocada, também, na sua função, pelas técnicas superiores do agrupamento
– psicólogas, técnica de apoio social e terapeuta da fala -, respondendo e sinalizando situações de emergência, acompanhando famílias, corrigindo erros de encaminhamento ou
dotando os alunos e famílias de ferramentas
básicas para o sucesso.
Também só a excelência e superação do pessoal não docente, num ano tão perturbado pela
constante falta de elementos, devido aos isolamentos por COVID-19, permitiu manter imprescindível base de higiene e segurança nos
diversos estabelecimentos do agrupamento.
A toda esta vasta comunidade de alunos, profissionais e pais, o nosso agradecimento por
mais um ano de extrema entrega e esforço! E a
esperança que o próximo ano, finalmente, seja
um mais normal e sem sobressaltos. De sucesso, será de certeza!

“A bota não bate com a perdigota...”
destes actos de procrastinação e adiamento que tomam conta do país. É este
tema os instrumentos de gestão territorial, os seus planos específicos e conexos (nomeadamente o plano director
municipal (PDM) e plano municipal de
defesa da floresta contra incêndios
(PMDFCI)) e todo o processo de revisão e alteração aos mesmos inerentes.
Planos estes que, por força da lei e do
respectivo impacto na vida das pessoas
e construção/transformação do território, assumem importância relevante e
indisfarçável. Consensualmente importantes, também consensualmente tidos
como absoluta e necessariamente actualizáveis e ajustados ao momento e contexto actuais (para uma resposta assertiva, focada e útil), embora de modos
distintos, estes Planos conhecem, hoje,
um processo de revisão e alteração dos
respectivos conteúdos e soluções que,
na prática, nada traduzem de novo relativamente ao passado, arrastamento no
tempo, insatisfação generalizada, contestação por interesse, parca participação pública com fim colectivo.
Por força de legislação entrada em vigor referenciada a 2015, quer para
aqueles alterados, revistos e aprovados
até então, quer para aqueles não iniciados ou não concluídos, foi estipulado
um prazo de cinco anos para adaptação
dos Planos a esta legislação, realidade
essa que, caso não alcançada, daria lu-

FILIPE FONTES
Arquitecto

Ideias
gar a penalização, nomeadamente suspensão das normas dos Planos em desconformidade com a lei e suspensão de
acesso a fundos financeiros e comunitários.
Por ser realidade instável e mutável,
a cartografia da perigosidade e risco de
incêndio rural deve ser acção constante
e contínua, implicando a elaboração e
revisão periódica da mesma cartografia
(a nível nacional), a qual (resultante de
critérios técnicos e científicos, julga-se,
consensuais) deveria ser transporta para
os planos municipais.
Perante esta realidade, o que se observa hoje?
A adaptação e revisão dos PDM caminha inexoravelmente para o terceiro
adiamento da sua conclusão, estendendo-se os prazos parciais e final de execução e aprovação.
Para lá da incompreensível ainda discussão sobre a natureza do trabalho
(adaptação? revisão?...) verifica-se que

o prazo final referenciado a 2020 foi já
objecto de dois adiamentos para 2022 e
será agora objecto de novo adiamento
para 2023. Por outro lado, a carta de perigosidade e risco de incêndios, quer estrutural, quer conjuntural, com um grau
de probabilidade quase total, será suspensa porque a mesma se revela muitio
prejudicial dos interesses de tantos…
Neste caso (carta de perigosidade),
não se afigura compreensível como um
documento técnico sustentado em critérios que obrigatoriamente já deveriam
estar consensualizados e consolidados,
generalizados e testados, produz um documento tão contestado, tão frágil a reclamações e interesses que, por mais legítimos que sejam, não se conjugam
directamente com a técnica e o conhecimento (sem prejuízo do reconhecimento de que estes mesmos ditos interesses
devem entrar na equação do tema geral
e integrar a solução…). No primeiro caso (PDM), é incompreensível como se
pretende e “exige” planos actualizáveis
e adequados ao momento e ao contexto
verificado e, depois, se “arrasta” esse
processo de actualização para lá de um
“tempo normal e razoável”. Mas o que
verdadeiramente impressiona é a ausência de explicação e monitorização, é o
desconhecimento do estado (real e
substancial) dos processos individuais e
das causas e justificações para esses
mesmos estados, é a ausência da expli-

citação dos critérios que levam à fixação dos novos prazos e as acções definidas para superar os constrangimentos e
dificuldades verificadas. Ou seja, o que
impressiona é esta fatalidade de se chegar ao fim do prazo, ou muito próximo
dele, e, perante o vazio do conhecimento e monitorização, da compreensão de
“como foi, como está e como pode ser”
(sempre em função dos reais objectivos
e intenções do trabalho), tudo se limitar
a um adiamento e arrastar do prazo de
conclusão de forma (tida tão) anódina e
inócua, quase como se nada resultasse
em prejuízo ou estivesse em causa, quase como se indiferença se tratasse…
Seguramente motivos fortes existirão
para compreender o estado actual de
tantos processos de revisão do PDM e,
provavelmente, admite-se, não haverá
alternativa… mas, na verdade, nada se
sabe. E esta é a gravidade da situação:
não é o adiamento do prazo por si, é o
adiamento por sistema e resposta automática, sem crítica ao que está feito (e
deveria ter sido feito), sem perspectiva
sobre o que há a fazer e como fazer,
sem valorização e foco no cidadão, explicando o porquê das “coisas” e fazendo-o compreender aquilo que, tantas
vezes, defrauda expectativas e necessidades.
Não se concluiu a tempo? Adia-se…
acrescentando anacronismo à procrastinação. E descobrindo-se que entre o
discurso da exigência e a implacabilidade e a prática do silêncio e da conveniência… “a bota não bate com a perdigota”!
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FELISBELA LOPES Docente do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade
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do Minho

Repensar as cidades: algumas sugestões

A

s cidades são lugares de muitas e
variegadas gentes, já dizia Fernão
Lopes nas suas crónicas quinhentistas. Com exigências muito diferentes
relativamente ao espaço público por onde
circulam. No entanto, todos apreciam o
mesmo: a preservação do património
existente e a construção de espaços com
qualidade.
Se o carro continua a ser de uso intensivo, também é verdade que andamos mais
a pé no tempo livre que temos. Isso é excelente para a saúde coletiva, mas pode
também constituir uma grande oportunidade para revitalizar certas artérias. De
que forma? Reabilitando os passeios. Circulando, por exemplo, pelas avenidas da
Liberdade e 31 de Janeiro, duas das maiores vias da cidade, constata-se que o piso
é bastante irregular, sendo, por isso, bastante difícil fazer aí caminhadas. Mais do
que reconstruir pavimentos, poder-se-ia
aí recriar calçadas com desenhos inovadores. Com isso, atraiam-se mais pessoas
para por aí deambularem. Se a ideia fosse
mesmo encarada com garra, poder-se-ia
criar em Braga um polo de atração turística à volta do chão de algumas ruas.
Outro foco importante é a luz. Beneficiando da localização geográfica e da proximidade da água, algumas cidades cativam uma luz natural. O caso de Lisboa é
paradigmático. Durante o dia, alguns lugares apresentam uma tonalidade própria.
À noite, a luz de cada lugar depende muito do cuidado de quem dele toma conta.
Hoje, muitas autarquias optam por deixar
crescer as árvores até muito para lá dos limites a que estávamos habituados. Poderá
ser uma estratégia para arrefecer certos
espaços. É compreensível. No entanto, já
não se entende que se descuida a iluminação. Em algumas ruas, os candeeiros estão completamente tapados por ramos
densos que, mal a noite cai, fazem abater
sobre algumas casas uma intimidante escuridão. Não se percebe, quando a solução é simples: bastaria aproveitar os candeeiros existentes e colocar a meio dessas
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estruturas uma base para uma outra lâmpada.
Num tempo em que há mais fundos europeus, seria também aconselhável procurar recuperar certos imóveis (públicos)
ou, pelo menos, ajudar a reabilitar algumas fachadas de prédios (privados). E, já
agora, apertar mais o controlo ao nível
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guem fazer ali uma vida autónoma: em
poucos metros, há um mercado, restaurantes e lojas de comércio diversificado.
Quem chega a casa pode estacionar a sua
viatura e, a partir dali, fazer todas as compras a pé. Um luxo.
Ainda que a pandemia tenha levado um
certo número de pessoas para as periferias, o movimento mais forte tende a ser
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inicia em Portugal a importante conferência dos Oceanos, estaremos ainda mais
despertos para a importância de preservar
melhor a nossa Casa Comum. Hoje, viver
numa cidade implica também viver mais
ao livre. E isso exige novas políticas, outras formas de gerir os espaços públicos e
outras prioridades nas decisões diárias de
quem tem em mãos os destinos de uma cidade.
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Que espectáculo gostaria
de assistir no Theatro Circo?
Envie-nos a sua sugestão para:

Cultura

theatrocirco@theatrocirco.com
Encontre-nos em:
Av. da Liberdade, 697
4710-251 Braga
www.theatrocirco.com

O THEATRO CIRCO APRESENTA

AROOJ AFTAB NO ESPAÇO VITA

SEMANA DEDICADA AOS MAIS PEQUENOS

CRIANÇAS AO PODER
CULTURA | REPÓRTER DO CIRCO*
AROOJ AFTAB | MÚSICA | ESPAÇO VITA | 28 DE JUNHO – 21H30
Theatro Circo apresenta no Espaço Vita
A cantora e compositora paquistanesa
Arooj Aftab, que venceu este ano o
Grammy de Melhor Performance de Música Internacional, é reconhecida como
uma das mais estimulantes artistas em ascensão.
O seu som liminar flutua entre o minimalismo clássico e a nova era, poesia devo-

cional sufi e trance eletrónico, estruturas
de jazz e estados de puro ser.
O mais recente trabalho de Aftab, “Vulture Prince”, integrou as listas de melhores
lançamentos de 2021 do The Guardian,
6Music, NPR, Pitchfork, TIME, Uncut,
Songlines Magazine e recebeu elogios da
crítica sem precedentes.

CRIANÇAS AO PODER
28 junho a 3 julho
O ponto de partida desta ação é antigo e

remonta ao tempo da reabertura do Theatro Circo – queríamos (queremos) que as
crianças tenham a oportunidade de ocupar todo o edifício, num programa intenso
e multidisciplinar de atividades pensadas
para elas e com elas. Teatro, Media Arts,
Música, Oficinas, Cinema, Marionetas,
Artes Visuais – todas estas áreas servem
de veículo de expressão para que a criança seja criança. E sendo a maioria das atividades pensada para idades entre o nascimento e a maioridade, desafiamos
qualquer um a revelar a criança que tem
dentro de si.

- INSTALAÇÃO 'TELL ME WHERE
TO GO!'
28 DE JUNHO A 2 DE JULHO - 10H00
- MÚSICA PARA BEBÉS | 28 E 2 DE
JULHO | TERÇA E SÁBADO – 10H00
- OFICINAS FORA DO THEATRO
28 DE JUNHO – 15H00
- O MEU AVÔ CONSEGUE VOAR
29 DE JUNHO – 15H00
- DORMIR É UM ESPETÁCULO
30 DE JUNHO – 20H30
- O PEQUENO LIVRO DOS MEDOS
1 DE JULHO – 19H00
Saudações Circenses!nicação do Theatro Circo
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ID: 124391116-1:

10.500€

TERRENO RÚSTICO, COM RUÍNA
Em aldeia típica portuguesa. Venha conhecer.

ID: 124391044-95:

212.000€

EXCELENTE APARTAMENTO T3,
NA RUA JOSÉ ANTÓNIO CRUZ
Imóvel completamente mobilado e cozinha totalmente
equipada. Com garagem p/ 2 viaturas, com 45 m2. Prédio
com elevador. Imóvel encontra-se arrendado com rentabilidade bruta aprox. 5% ao ano. C.E.: C

ID: 124391107-16:

118.800€

OPORTUNIDADE APARTAMENTO T1, AMOROSA
A 500 m da praia. Inserido em prédio com
elevador. Cozinha equipada. C.E.: E

ID: 124391111-6:

36.500€

LOTE PARA CONSTRUÇÃO
DE MORADIA INDIVIDUAL.
Zona bastante sossegada. Ótima exposição solar.

ID: 124391010-252:

185.000€

FANTÁSTICO T2, EM REAL,
COM SÓTÃO TRANSFORMADO EM T1
Com 2 WCs; Varanda; Recuperador de calor;
Garagem fechada. O apartamento encontra-se renovado e em excelente estado de conservação. C.E.: F

ID: 124391013-211:

549.000€

LOTE N6 PARA CONSTRUÇÃO EM ALTURA
Para edifício (com Cave + R/C + 6 andares), em Real.
Muito próximo do centro da cidade.
Não perca esta oportunidade
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CLASSIFICADOS
WWW.CORREIODOMINHO.PT

PARA ANUNCIAR CONTACTE 253 309 500 OU COMERCIAL@CORREIODOMINHO.PT

Freitas Costa & Filhos S.A.

ARRENDAMENTO

PROCURA
SERVENTES | TROLHAS
ENG.º CIVIL

Espaço para
Consultório/Escritório

Marcação de entrevistas
253 606 830
geral@freitascosta.pt

COMPRO!!!
Imóveis, Automóveis,
Ouro/Prata,
Antiguidades...
Tlm. 967 200 625

Email:
investimentos.imogold@gmail.com

QUIOSQUE
TABACARIA
RECEPCIONAMOS
DIZERES
CENTRAL
TODOS OS DIAS
D’AGORA
Central de
O SEU PEQUENO
Avenida
Camionagem
ANÚNCIO
da Liberdade
Braga
junto à Praça de Táxis
da Ponte de S. João

Situado no Edifício da Clínica de
S. Lázaro. Fácil acesso e com muita luz.

VENDE-SE

TERRENO COM 11.000 M2 AGRICOLA E 4.000 M2
PARA CONSTRUÇÃO CERVÃES - VILA VERDE

€ 90.000

MONTE DE 42.000 M2 CERVÃES -VILA VERDE

€ 40.000
Favor ligar ao 927 562 704

350,00€

(condomínio incluído)

Espaço para Escritório
Situado no Centro Comercial Rechicho
Possui dois W.C.’s. Área 75m2.

350,00€

(com condomínio incluído)

Apartamento T3
Situado na zona do Fujacal
Rua Rosália de Castro. Área 110m2
Cozinha equipada com exaustor, placa e
esquentador. Garagem individual

500,00€

(condomínio incluído)

Nortinloc
Investimentos & Locação, Lda.
tlf. 253 606 830 - 919 991 083
E-mail: geral@nortinloc.pt

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

SINTONIZE 106.0 FM

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

www.antenaminho.pt

Para mais informações: Tlf. 253 606 830 / Tlm. 919 991 083
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LOJA VENDA AUTOMÓVEL E OFICINA
BMW 520D
CAIXA
AUTOMÁTICA
2011
219610 KM
17.500€
AUDI A5
SPORTBACK
2.0 TDI 170
CV
231807 KM
2010
16.700 €

VOLVO V40
1.8 GASOLINA
374521 KM
2000
2.750 €

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
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§museus

Atletas da EARO conquistam
prova colectiva famalicense

Cultura
‘Museu à Noite’ volta
a dar vida nocturna
a museu vimaranense
A iniciativa ‘Museu à Noite’ está
de regresso à cidade de Guimarães. Este inédito projecto do
Museu de Alberto Sampaio desenvolve-se já há duas décadas
e traz ao museu arte contemporânea durante os meses de Julho,
Agosto e Setembro.
Durante estes meses, poderá visitar o museu entre as 18 horas e
as 00 horas, para além do horário
normal diurno, durante todos os
dias da semana.
A complementar a colecção permanente do museu, a iniciativa
conta ainda com uma exposição
temporária de arte contemporânea para no claustro. Desta vez,
a convidada é a artista Conceição
Abreu, que dará a conhecer as
suas criações têxteis, apresentando o trabalho “Da estratificação do tempo”.
Esta exposição poderá ser visitada a partir do dia 19 de Julho.

22.ª MILHA URBANA Cidade Vila Nova de Famalicão terminou com uma vitória colectiva da Escola
Atletismo Rosa Oliveira. Atletas da EARO venceram, destacadamente, obtendo 416 pontos.
ATLETISMO
| Fábio Moreira |

A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou no passado sábado,
dia 25 de Junho, na 22.ª Milha
Urbana Cidade Vila Nova de Famalicão onde conquistou doze
pódios. Os resultados individuais obtidos pelos corredores
da EARO valeram o triunfo colectivo a esta equipa.
A EARO terminou a 22.ª Milha
Urbana Cidade Vila Nova de Famalicão com 416 pontos, vencendo destacadamente a classificação colectiva. O 2.º lugar foi
ocupado pela U.Varzea, com
236 pontos. Com o 3.º classificado a ser o LFC, com 169 pontos.
Em destaque pela equipa de
Joane (Vila Nova de Famalicão)
estiveram: no escalão de Benjamins A, Luís Neto, que concluiu
a prova num excelente 2.º lugar;
em Benjamins B, Tomás Ramos
que também registou um brilhante 2.º lugar; no escalão de
Infanti,s Mariana Maciel e Tiago
Silva dominaram, tendo ambos
os atletas cortado a meta em 1.º
lugar; em Iniciados, Inês Almeida arrecadou um óptimo 3.º lu-

Guimarães
Museu de Alberto
Sampaio acolhe
exposição de vespas
EARO

Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou 1.º lugar colectivo na 22.ª Milha Urbana Cidade Vila Nova de Famalicão

gar; no escalão de Juvenis, Ana
Faria concluiu a competição
num excelente 2.º lugar, enquanto que Leandro Gonçalves conquistou o 1.º posto; no escalão
de Juniores, Francisco Silva ob-

teve um óptimo 2.º lugar; e no
escalão de Veteranos, no sector
feminino, Anabela Silva terminou em 2.º lugar e Rosa Oliveira
na 3.º posição, sendo que, no
sector masculino, Rui Ramos

concluiu a competição com um
2.º lugar.
Face a estes resultados, a direcção da EARO parabenizou todos
os seus atletas pela vitória colectiva na prova famalicense.

O Museu de Alberto Sampaio vai
acolher uma exposição de vespas
a partir do final do dia 28 de Junho. A mostra insere-se no encontro mundial “European Vespa
Days” que vai decorrer em Guimarães, cidade que venceu a
candidatura à organização do
evento.

Ciclista da UAE Team Emirates

João Almeida conquista título nacional
de fundo de estrada em Mogadouro
CICLISMO
| Fábio Moreira |

João Almeida, ciclista da UAE
Team Emirates, ganhou ontem,
em Mogadouro, a prova de fundo para elite do Campeonato
Nacional de Estrada, triunfando
em solitário, ao fim de 167,5
quilómetros de corrida.
Numa prova com muitas movimentações, João Almeida fez
uso da frieza que lhe é reconhecida, sendo o mais resguardado
dos três corredores da UAE
Team Emirates presentes em

Trás-os-Montes. Ivo Oliveira,
numa fase inicial, e Rui Oliveira, nos quilómetros finais, abriram caminho para a vitória do
chefe-de-fila, que cruzou a meta
com 4h08m42, seguido por Tiago Antunes (Efapel Cycling) e
Fábio Costa (Glassdrive-Q8Anicolor), que gastaram mais 52
segundos.
“Correu muito bem, no fundo
foi uma vitória de equipa. Estivemos os três muito bem, estivemos sempre presentes nas fugas
e tenho esta vitória graças ao
Rui e ao Ivo que trabalharam

muito. Era um percurso mais difícil, ao contrário do ano passado, e por isso foi possível fazer
diferenças. Estou muito contente
com esta vitória e vai ser muito
bom representar as cores de Portugal lá fora. Agora, vou para a
altitude, pois tenho de melhorar
a minha forma física, tendo em
vista a Volta a Espanha. Aí vou
estar para disputar a geral. Muita
coisa pode acontecer, mas vamos trabalhar para isso”, disse o
novo campeão nacional de fundo, João Almeida, da UAE Team
Emirates.

DR

João Almeida venceu prova nacional de estrada em Mogadouro
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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

06:09
06:30
10:00
12:59
14:24
15:06
17:30 19:07
19:59
21:01
21:39
22:53

07:02
10:55
11:00
12:00
12:30
13:05

05:30
06:00
08:30
10:00
13:00
15:00
16:00
18:00
18:45
19:15

23:59
01:35
02:37
03:05

Manchetes 3
Bom Dia Portugal
Praça da Alegria
Jornal da Tarde
Os Nossos dias
A Nossa Tarde
Portugal em Directo
O Preço Certo
Telejornal
Outras Histórias
Joker
Eunice E Ruy
Viagem Ao Princípio
Anatomia de Grey
Traz prá Frente
Super Sentidos
Novas Viagens Philosophicas

13:35
14:00
15:00
16:00
17:02
20:40
21:25
21:30
22:00
22:50
23:05
01:01
01:28

Programação Infantil
Folha de Sala
Laurinha
Segredos de um Casamento
Unidos ao Clube
E2 - Escola Superior
de Comunicação Social
Madeira e a Viagem do Açucar
Sociedade Civil
A Fé Dos Homens
Segredos Das Flores Silvestres
Programação Infantil
Visita Guiada
Lotaria Nacional
Jornal 2
Altes Land
Mulheres Que Contam
Em Liberdade!
Esec-Tv
Sociedade Civil

20:00
21:45
22:45
23:45
00:55
01:25
03:15

TVI
Camilo, O Presidente
Edição Da Manhã
Alô Portugal
Casa Feliz
Primeiro Jornal
Linha Aberta
Júlia
Fina Estampa
Amor Eterno Amor
Casados À Primeira Vista
Diários (Tarde)
Jornal Da Noite
Lua De Mel
Por Ti
Pantanal
Casados À Primeira Vista
Diários (Noite)
Passadeira Vermelha
Linha Aberta

05:45
06:00
06:30
07:00
10:10
12:58
14:55
16:10
18:00
19:25
19:58
21:45
22:15
23:15
23:45
01:20
02:41
03:23

Os Batanetes
O Rei Juliano
Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher
Goucha
Ouro Verde
Rua das Flores
Jornal das 8
Festa É Festa
Quero É Viver
Para Sempre
Na Corda Bamba
Saber Ganhar
Chicago Fire
Queridas Feras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORIZONTAIS: 1 – disparate; análogo. 2 - investe; remoça.
3 - povoado; compor. 4 - estimular; pranto. 5 - encharcar;
zabumba. 6 - aridez. 7 - residência; amparo. 8 - atitude; loirinha. 9 - palerma; abibe. 10 - fresco; apazigua. 11 - asa;
agravamentos.
VERTICAIS: 1 – mão; consumar. 2 - carrega; espada.
3 - quadros; não. 4 - submergir-se; calibre. 5 - paga; egitanense. 6 - agricultura. 7 - ostentação; lamento. 8 - estimar;
pecado. 9 - costume; saborear. 10 - elevado; entusiasta.
11 - banzeiro; rapidez.

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

VIEIRA DO MINH0
MARTINS T. 253647119

PAREDES DE COURA
RIBEIRO T. 251 782 109

BRAGA
OLIVEIRA T. 253 802 420

CELORICO DE BASTO
NEVES FERREIRA T. 255 323 413

VIZELA
FERREIRA T. 253 482 477
Av. Abade Tagilde, 901

SANTOS T. 253 264 216

R. Serpa Pinto Edifício Santa Catarina

PONTE DA BARCA
SAÚDE T. 258 452 133

FAFE
FERREIRA LEITE T. 253 503 452

ARCOS DE VALDEVEZ
CENTRAL T. 258 515 173

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 94
R. Conselheiro São Januário 95

BARCELOS
MODERNA T. 253 834 450
Lg. da Porta Nova, 27

R. Luis de Camões,v 114

2

Rua de Galvão s/n

MONÇÃO
VALE DO MOURO T. 251 565 821

VILA NOVA DE CERVEIRA
CERQUEIRA T. 251 795 291

Av. Dr. Paulo Marcelino, 104

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

4

4
1

7
1

TERRAS DE BOURO
ALVIM BARROSO T. 253 415 833

Quinta Andorinhas Loja 9/10

8

PONTE DE LIMA
BRITO T. 258 941 167

VALENÇA
CENTRAL T. 251 822 142

R. Adriano Pinto Basto, 54

5
1

Rua do Souto, 70

3
5

8

MELGAÇO
GONÇALVES T. 251 402 249

Praça Conselheiro Silva Torres

9

Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 89

VILA NOVA DE FAMALICÃO
VALONGO T. 252 323 294

PÓVOA DE LANHOSO
S. JOSÉ T. 253 102 766
VILA VERDE
MEDEIROS T. 253 311 123

R. Cerqueira Gomes, 66

4

4

R. Conselheiro Miguel Dantas, 86-88

CAMINHA
TORRES T. 258922104

Alameda de São Dâmaso, 43

Praça dos Heróis

Praça Guilherme de Abreu, 61

GUIMARÃES
PEREIRA T. 253 412 950

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

6
1

CABECEIRAS DE BASTO
BARROS T. 253 662 527
Praça da República, 398

9

2

Medicamentos? Ligue 1400 www.1400safe.pt

AMARES
PINHEIRO MANSO T. 253 992 127
Rua José Alves Leite, 36

Sudoku

2

3
7

3
1

6

R. Frei Santa Rosa de Viterbo, 14

Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Praça 5 de Outubro, 78
Publicidade

PALAVRAS CRUZADAS
Horizontais: 1 - patada; afim. 2 - araca; amoça. 3 - taba; aparar. 4 - acelerar; do. 5 - alagar; dol.
6 - aridade. 7 - cas; tutela. 8 - ar; carolina. 9 - banana; ibis. 10 - ameno; atama. 11 - remo; pioras.
Verticais: 1 – pata; acabar. 2 - ataca; arame. 3 - tabelas; nem. 4 - acalar; cano. 5 - da; egitano.
6 - aradura. 7 - aparato; ai. 8 - amar; delito. 9 - for; delibar. 10 - içado; anima. 11 - marola; asas.
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MORENAÇA
Corpo bem feito,
meiga e simpática.
Atendo sem pressas.

915 031 498

964 458 054

Duas amigas. Juntas ou
separadas, show lésbico,
oral natural, 69, nas calminhas
e sem pressas. Peludinhas.

Oral ao natural, 69,
beijinhos, peludinha. Nas
calmas e sem pressas.
Das 9 às 20 horas.

918 595 077

www.bragataxis.pt
reservas@bragataxis.pt

253
916
966
936

MASSAGENS

COLOMBIANA

24 HORAS

916 426 658

Massagem relaxante,
erótica, local discreto
com muito higiene.

MULATAS
DE VOLTA

BRAGA
TÁXIS

Trintona. Bom corpo
Bom peito
Oral O.N. final.

INDIA

1.ª VEZ
EM PORTUGAL

910 253 744

PORTUGUESA

MULHER
DIFERENTE

Publicidade 27

Menina profissional de massagens,
tântrica, pré-desportiva, reflexologia nos
pés, pedras quentes.
Para homens de bom gosto.
Marquesa, acessórios, duche.
Momentos de puro prazer, menina
meiga, bonita, boas curvas,
mãos de fada. Atendimento VIP.

925 751 527

253
233
233
233

253
602
602
602

Simpática, meiga, peito
XL. Peludinha, atendo
sem pressas, oral, 69,
minete + acessórios.

913 639 564

JOGOS
Segunda 20/06/22

Sorteio 25/2022

19 344
2.º Prémio 01 062
3.º Prémio 17 670
1.º Prémio

Terça 21/06/22

Sorteio 49/2022

6 23 36 39 47
*8 *10
Quarta 22/06/22

NOVIDADE!
BELA VIUVINHA

CARENTE, GRUTA PELUDA
E QUENTE COM O. NATURAL,
LINGUADO.

Sorteio 50/2022

19 24 39 44 46
+6

911 878 371

253 276 004

TEMOS A SUA
ALMA GÉMEA!

www.amorenostrum.com

A ORIGINAL, EM ATIVIDADE DESDE 2003 • COM 8 AGÊNCIAS EM TODO O PAÍS

BRAGA • PORTO • VILA REAL • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBOA • FARO

Katelyn
RUNCK

Nos ‘braços’ da mãe
natureza, Katelyn
desabrochou em
campanha, para uma
marca de roupa
de banho.
A musa do Instagram
conquista com o seu
corpo escultural.

Quinta 23/06/22

Sorteio 25/2022

00 741
389
3.º Prémio 94 432
4.º Prémio 30 895
Terminação 1
Série sorteada 6.ª
1.º Prémio

2.º Prémio 57

Sexta 24/06/22

Sorteio 50/2022

10 17 28 44 50
*8 *12

Sorteio 25/2022

NDL 06993
Sábado 25/06/22

Sorteio 51/2022

1 25 35 42 46
+9

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

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

Vila Verde

Município reforça verbas para limpeza
de espaços público das freguesias

Foi apresentado em Guimarães,
o livro“Crónicas-Comunidades,
Emigração e Lusofonia”,
da autoria de Daniel Bastos.
A obra de Daniel Bastos, prefaciada
pelo advogado e comentador Luís
Marques Mendes, e que reúne as
crónicas que o escritor e historiador
Daniel Bastos tem escrito nos últimos anos em diversos meios de comunicação dirigidos para diáspora,
foi apresentada na FNAC de Guimarães.

Bairro C

Placas de novas
ruas vimarenses
foram inauguradas
As placas toponímica dos novos
arruamentos de Cães de Pedra, em
Guimarães, foram inauguradas,
no âmbito das celebrações
vimaranenses do 24 de Junho - Dia
Um de Portugal - com a designação
da Rua do Bairro C, Rua da Indústria
e Avenida Herculano José
Fernandes.
O presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Domingos Bragança,
destacou a importância desta
homenagem para “perpetuar
para o futuro o exemplo e o
referencial que o empresário
Herculano José Fernandes deixou
para Guimarães”. O autarca
vimaranense salientou ainda
que o Bairro C “significa cultura,
ciência, conhecimento, cidadania
e comunidade” e “tudo isto é
necessário para ajudar a
transformar o território e a
transformar a sociedade”.

A Câmara Municipal de Vila Verde vai reforçar as verbas a transferir para as juntas de freguesia, como apoio para suportar as despesas com a limpeza de espaços públicos. O aumento global é superior a 26 por cento, passando dos actuais cerca de 1 milhão de euros
para um valor superior a 1,2 milhões de euros.
A presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Rodrigues Fernandes, justifica que o
reforço das verbas visa assegurar as melhores condições para a gestão e manutenção dos
espaços públicos e corresponder ao esforço das juntas de freguesia na execução de um trabalho com importante impacto nas comunidades locais.
A autarca acrescenta que a medida procura, por outro lado, responder à necessidade de cobrir o aumento de custos nas operações de limpeza e que se tem verificado, de forma particular, ao nível de combustíveis e utilização de máquinas.
Nesse enquadramento, a Câmara Municipal actualizou as verbas a atribuir a cada freguesia
ou união de freguesias, passando a limpeza de vias de comunicação a ser apoiada com 500
euros por quilómetro de extensão. No que toca à limpeza de espaços verdes, a verba passa
dos actuais de 1,10 euros por metro quadrado para 1,30 euros/m2.
Com efeito a partir de Janeiro de 2023, a medida passará também a abranger a limpeza e
manutenção de todas as zonas de lazer ribeirinhas do concelho, que foram transferidas para as respectivas Juntas, com a atribuição de um valor fixo para essa tarefa consoante a
área em causa.
A actualização das verbas para “gestão e manutenção de espaços vedes e a limpeza das
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros” vai ser sujeita à apreciação da Assembleia
Municipal agendada para hoje.
Na mesma sessão ordinária serão também apreciadas deliberações do executivo relativas à
autorização de repartição de encargos e assunção de compromissos plurianuais, respeitante ao projecto Cantinas Escolares e outras intervenções.
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CONNOSCO A SUA MERCADORIA
É ENTREGUE MAIS DEPRESSA

CERTIFICA marca presença na Feira
Internacional do Artesanato em Lisboa

A CERTIFICA, único organismo de certificação acreditado pelo IPAC
para a certificação de produtos artesanais tradicionais, participa
pela primeira vez no grande certame do sector do artesanato – FIA
– Feira Internacional de Artesanato – Lisboa que decorre entre 25
de Junho a 3 de Julho. A inauguração contou com a presença do
secretário de estado, Miguel Fontes, bem como Paulo Langrouva,
do IEFP, e Pedro Braga, director do FCE.
A CERTIFICA contará ainda, durante esta feira, com artesãos a
demonstrar os seus saberes, e ainda uma sessão de informação com
a bastonária da Ordem dos Contabilistas certificados, Paula Franco.
Publicidade

TRANSPORTES
BI-DIÁRIOS
DE MERCADORIAS
URGENTES

INVICTADADOS, LDA.

